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Abstrakt v �eském jazyce 

Diplomová práce pojednává o �ízení rizik ve stavebním podniku. Jsou zde popsány 

pojmy související s danou problematikou, tj. charakteristika stavebního podniku, 

klasifikace rizik, vytý�ení rizikových faktor�, stanovení významnosti rizikových faktor�

a ur�ení možných následk� rizikových faktor� na ekonomickou situaci stavebního 

podniku. V praktické �ásti jsou pak zanalyzovány ur�ité rizikové faktory ve vybraném 

stavebním podniku. Dále jsou ur�eny jejich významnosti na základ� metody matice 

hodnocení rizik a následn� nejvýznamn�jší rizika jsou promítnuta do finan�ního plánu 

stavebního podniku. V poslední �ásti jsou navrženy opat�ení a doporu�ení pro firmu 

s cílem snížení dopad� rizik na ekonomický stav podniku. 

Abstrakt v anglickém jazyce 

The thesis deals with risk management in the construction company. There are 

described the concepts related to the issue, that is characteristic of the construction 

company, risk classification, marking out the risk factors, the determination of 

significance of risk factors and identification of potential risk factors, consequences on 

the economic situation of the construction company. In the practical part there are 

certain risk factors analyzed in the selected building company. In addition to their 

significance are determined based on the method of risk assessment matrix and 

consequently the most significant risks are reflected in the financial plan construction 

company. In the last section are suggested measures and recommendations for the 

company to reduce the impact of risks on the economic situation of the company. 

Klí�ová slova v �eském jazyce 

Stavební podnik, klasifikace rizikových faktor�, metoda PEST, Porter�v model p�ti sil, 

SWOT analýza, finan�ní analýza, finan�ní plán 

Klí�ová slova v anglickém jazyce 

Construction company, the classification of risk factors, the method of PEST, Porter's 

five forces model, SWOT analysis, financial analysis, financial plan 
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Úvod 

V sou�asné dob� p�etrvávající a prohlubující se ekonomické recese, kdy stavební trh je 

nasycen mnoha v�tšími �i menšími subjekty, si nem�že být žádná spole�nost ni�ím 

jista. Obtížná situace v získávání zakázek s hodnotami sraženými tém�� na úrove�

náklad� nezbytných k vyhotovení daného stavebního díla vede podniky k vysoké 

obez�etnosti v nakládání s finan�ními prost�edky a �ízení náklad� obecn�. Cílem 

každého podnikání je zisk a rozvoj, avšak v této obtížné dob� cílem v�tšiny podnik�, 

hlavn� menších a st�edních velikostí, je jejich p�ežití na stavebním trhu. K dosažení 

zisku vede pro každý podnik obtížná cesta, lemována mnoha faktory, pozitivními nebo 

negativními, které podniku znesnad�ují nebo i mohou uleh�it jeho dosažení. 

Ve své diplomové práci s tématem �ízení rizik stavebního podniku se proto chci zabývat 

aspekty p�ímo ovliv�ující hodnocenou stavební spole�nost, Modos spol. s.r.o. Z t�chto 

aspekt� se budu snažit vybrat ty, které v sob� nesou ur�itý rizikový faktor, který 

v p�ípad� projevu by mohl mít v�tší �i menší ekonomický dopad na spole�nost. K jejich 

stanovení mi pomohou zvolené metody analýzy prost�edí, v n�mž se hodnocená 

spole�nost nachází, a� už z pohledu makrookolí �i mikrookolí, kdy data pot�ebná 

k jejich vyhotovení budu �erpat z ve�ejn� dostupných zdroj�. Samoz�ejm� se budu 

zabývat i situací uvnit� podniku, konkrétn� jeho ekonomickou situací, k �emuž mi 

pomohou ú�etní výkazy spole�nosti za roky 2006 až 2011. 

Cílem diplomové práce je ukázat vliv vhodn� kvantifikovatelných rizikových faktor�

na dosažený hospodá�ský výsledek, kdy tento je hlavním cílem podnikání a navrhnout 

taková opat�ení, �i vyty�it takové oblasti fungování spole�nosti, jejichž lepší �ízení �i 

aplikování by vedlo ke zmírn�ní dopadu t�chto rizik na zisk spole�nosti, v nejlepším 

p�ípad� k jeho eliminaci. 

K vypracování využiji data z ú�etních výkaz� podniku od podniku obdržené, avšak bez 

znalosti hlubších vnit�ních pom�r� uvnit� spole�nosti a dále dostupné informace o 

prost�edí �eského stavebnictví a �eské ekonomiky z vhodných internetových zdroj�. 
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1 Charakteristika stavebního podniku  

1.1 Stavební podnik 

Podnik je soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. 

K podnikání náleží v�ci, práva a jiné majetkové hodnoty, které pat�í podnikateli a slouží 

k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomu ú�elu sloužit. [1]

Stavebním podnikem m�žeme nazvat podnik, který na stavebním trhu vystupuje jako 

právnická osoba v roli zhotovitele a dodavatele a jehož hlavní �inností je stavební 

výroba. Cílem vzniku a provozování stavebního podniku je dosáhnout co nejvyšší 

efektivnosti vloženého kapitálu. Aby se tento cíl splnil, musí zajistit prosperitu. Tato je 

podmín�na dosáhnutím ziskovosti stavební výroby. Ziskovost stavební výroby 

ovliv�uje �ada faktor�. Snahou je tyto faktory pojmenovat a p�edem p�edvídat p�ípadné 

negativní p�sobení. [2, s.8] 

Stavební podnik podle charakteru výrobního zp�sobu lze ozna�it jako podnik s �asov�

slad�ným výrobním postupem, obsahující pracovní postupy a �asov� rozvržení 

provád�ných prací. Stavební výroba vzniká za pomoci obrovského množství 

materiálových a surovinových náklad� a proto jej charakterizujeme jako podnik 

materiálové náro�ný. Vysoký podíl materiálových náklad� vyžaduje dostatek 

provozního kapitálu spole�nosti na jeho po�ízení, p�edzásobení a tedy zvyšuje nároky 

kladené na �ízení výrobních zásob s ohledem na udržení jejich optimálního stavu.       

[2, s.9] 

Mimo náklad� na materiál, je stavební výroba z velké výroby zajiš�ována pracovními 

stroji a za�ízeními, z nichž plynou pro podnik velké náklady vyžadující pat�i�nou 

pozornost a z toho pohledu je podnik možnost ozna�it jako investi�n� náro�ný. Pro 

podnik je d�ležité s ohledem na návratnost investovaných prost�edk� maximální 

efektivní využití výrobních kapacit, toho je zajišt�no v rámci garantovaných výkon� na 

v�tších zakázkách. [2, s.9] 
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Vedle výše zmín�ných hledisek je vhodné p�ipomenout, že stavební výroba podnik má 

svá ur�itá specifika vyplývající z charakteru jeho výroby a následn� hotového produktu. 

Tato specifika lze charakterizovat následovn�: [2, s.10] 

• znaky zakázkové výroby, 

• hotová produkce je stacionární a výroba se p�emís�uje, 

• náro�n�jší organizace výrobního procesu, 

• delší výrobní cyklus, 

• nižší využití výrobních kapacit. 

V rámci výrobního programu m�že podnik vykonávat r�zné druhy stavební �innosti. 

Rozhodujícím faktorem p�i výb�ru �innosti je, aby byla pro podnik rentabilní a tedy i 

prodejná na stavebním trhu. [2, s.10] 

1.2 Okolí podniku a jeho vlivy  

V pr�b�hu života stavebního podniku mohou vznikat r�zné problémy, které mají za 

následek, že nebylo dosaženo p�edpokládaného cíle, v nejhorším p�ípad� i celkový 

neúsp�ch, který vede k ukon�ení jeho �innosti. Proto, aby této situaci stavební podnik 

p�edcházel, m�l by um�t vedle �ízení své �innosti, p�edvídat možné kolizní stavy, které 

mohou nastat. Na základ� provedené analýzy vybraných pot�eb podniku, které mají 

naplnit jeho cíle, zjistí možné problémy, které by mohlo v tomto procesu vznikat a 

zp�sobit, že o�ekávaný efekt se nedostaví. [2, s.8] 

Problémy mohou nastat p�sobením okolí podniku, a p�sobením uvnit� podniku. Tyto 

problémy a hrozby, které mohou a v�tšinou p�sobí soub�žn�, rozd�líme na: [2, s.9] 

• vn�jší (externí) – souvisí se zm�nami v legislativ�, situace na stavebním trhu, 

finan�ním trhu a trhu práce. Reakce podniku na tyto zm�ny m�že mít za 

následek až celkové strukturální zm�ny ve stavebním podniku,
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• vnit�ní (interní) – spojené se zajišt�ním výroby, prodejem výroby �i zajišt�ním 

celkové prosperity.

Pro rychlé zjišt�ní p�í�iny vzniku problém� a následn� ú�inné vyrovnání se s nimi je 

pot�eba, aby byly v podniku p�edem rozpoznány možné situace, které podmi�ují jejich 

vznik. Tyto situace m�žeme nazvat jako vznikající nebezpe�í a rizika. Rizika je pot�eba 

v�as rozeznat, aby byly odstran�ny. [2, s.9] 

Obrázek 1-1: Hlavní faktory prost�edí ovliv�ující firmu                                         
Zdroj: vlastní zpracování dle [7. s.50] 

Firma
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2 Riziko 

2.1 Co je to riziko? 

Ve starších encyklopediích najdeme pod tímto heslem vysv�tlení, že se jedná o odvahu 

�i nebezpe�í, pop�ípad� že „riskovat“ znamená odvážit se n��eho. Teprve pozd�ji se 

objevuje i význam ve smyslu možné ztráty. Podle dnešních výklad� se rizikem obecn�

rozumí nebezpe�í vzniku škody, poškození, ztráty �i zni�ení, p�ípadn� nezdaru p�i 

podnikání �i vzniku odchylek od plánovaných cíl�. [7, s.78] 

Neexistuje jedna obecn� uznávaná definice, pojem riziko je definován r�zn�: 

• pravd�podobnost �i možnost vzniku ztráty, obecn� nezdaru. 

• variabilita možných výsledk� nebo nejistota jejich dosažení. 

• odchýlení skute�ných a o�ekávaných výsledk�. 

• pravd�podobnost jakéhokoliv výsledku, odlišného od výsledku o�ekávaného. 

• nebezpe�í negativní odchylky od cíle (tzv. �isté riziko). 

• nebezpe�í chybného rozhodnutí. 

• možnost vzniku ztráty nebo zisku (tzv. spekulativní riziko). 

• neur�itost spojená s vývojem hodnoty aktiv (tzv. investi�ní riziko). 

• st�ední hodnota ztrátové funkce. [7, s.78] 

Riziko je na jedné stran� spojeno s nad�jí na dosažení zvlášt� dobrých hospodá�ských 

výsledk�, na druhé stran� je však doprovází nebezpe�í podnikatelského neúsp�chu, 

vedoucího ke ztrátám, které mohou mít n�kdy tak závažný rozsah, že výrazn� narušují 

finan�ní stabilitu firmy a mohou vést k jejímu úpadku. [8, s. 13] 

Podnikatelské riziko má tedy dv� stránky, a to: 

• pozitivní stránka – tato se spojuje s nad�jností úsp�chu, uplatn�ním na trhu a 

dosažení vysokého zisku, 
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• negativní stránka – se projevuje nebezpe�ím dosažení horších hospodá�ských 

výsledk�, než jsme p�edpokládali, p�ípadným vznikem ztráty, �i v krajním 

p�ípad� až bankrotem. [7, s. 80] 

Obecn� bychom tedy mohli podnikatelské riziko chápat jako nebezpe�í, že skute�n�

dosažené hospodá�ské výsledky podnikatelské �innosti se budou odchylovat od 

výsledk� p�edpokládaných, p�i�emž tyto odchylky mohou být:  

• žádoucí (sm�rem k vyššímu zisku), nebo nežádoucí (sm�rem ke ztrát�), 

• r�zné velikosti od odchylek malých, kdy se naše hospodá�ské výsledky blíží 

výsledk�m p�edpokládaným, až k odchylkám velkého rozsahu (výrazný 

podnikatelský úsp�ch v p�ípad� žádoucí odchylky, �í výrazné finan�ní potíže �i 

úpadek v p�ípad� nežádoucí odchylky). [8, s. 14] 

2.2 Klasifikace rizika 

Za podnikání obecn� lze ozna�it investici majetku s vidinou dosažení vyšší hodnoty, 

než je hodnota investovaná. V p�ípad� nevhodné investice existuje riziko možnosti 

utrp�t ztrátu, toto riziko nazveme riziko podnikání. Podnikání m�že skon�it bankrotem, 

�i zaznamenat ztrátu z mnoha p�í�in. Rozdíly mezi t�mito p�í�inami a jejich d�sledky 

tvo�í základ pro r�znou klasifikaci rizik. Zdroje rizika lze klasifikovat jako dynamické 

�i statické, �isté  nebo spekulativní a celkové �i díl�í. [7, s.105] 

Ve spojitosti s možnými ztrátami firmy hovo�íme o výrobních rizicích, o technických, 

ekonomických, tržních �i finan�ních rizicích, které jsou spojeny s �inností firmy. 

D�sledky p�sobení rizik ve firm� mohou (více �i mén�) ovlivnit jednak jednotlivé 

�innosti firmy, tak i samotné �ízení podniku. Ve spojení s manažerskou �inností 

mluvíme nej�ast�ji o rizicích spojených s investi�ním rozhodováním. [7, s.105] 

Existují zde však rizika, která nemusí být pouze ryze ekonomická vycházející z podniku 

samotného, nap�.:  

• politická a teritoriální, 
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• ekonomická – makroekonomická a mikroekonomická (tržní, infla�ní, kurzovní, 
úv�rová, obchodní, platební apod.), 

• bezpe�nostní a environmentální, 

• právní a spojená s odpov�dností za škodu, 

• p�edvídatelná a nep�edvídatelná, 

• specifická – pojiš�ovací, manažerská, spojená s finan�ním trhem, odbytová, 
rizika inovací apod. [7, s.79] 

�adu z doposud výše jmenovaných rizik ozna�ujeme za rizika neovlivnitelná (politická, 

fiskální a jiná opat�ení státu, vnitropolitická situace a situace ve sv�t� apod.), �adu 

dalších, ovlivnitelných rizik, m�že management podniku snižovat �i �áste�n� odstranit. 

Snaha podniku, jeho vedení, je snížit hodnotu rizika na nulovou hodnotu. To lze v praxi 

dosáhnout pouze tím, že danou �innost se podnik rozhodne nevykonávat, což je však 

proti základnímu smyslu podnikání. Z tohoto plyne, že nelze snižovat rizika za každou 

cenu, ale je nutné uvážit výši vhodných investic na jejich eliminaci s ohledem 

k potenciálním ztrátám, kterými podniku hrozí. [7, s.106] 

Finan�ní a nefinan�ní riziko 

Nep�íznivé faktory a dopady na spole�nost obvykle zahrnují ztrátu ve finan�ní podob�. 

Pokud se jedná o dopad v nefinan�ní podob�, existují v podnikání nástroje, jež nám 

umožnují tuto ztrátu ve finan�ním vyjád�ení vyobrazit. Finan�ní riziko zahrnuje vztah 

mezi subjektem (jednotlivcem nebo organizací) a jm�ním �i o�ekáváním p�íjm�, které 

mohou být ztraceny �i zhoršeny. [7, s.106] 

Finan�ní riziko je obvykle ovlivn�no t�mito faktory:  

• subjektem, který je vystaven možnosti ztráty, 

• aktivy �i p�íjmy, jejíchž snížení hodnoty, zni�ení nebo zm�na vlastnictví jsou 

p�í�inou finan�ní ztráty,  

• hrozbou (nebezpe�ím), které m�že zavinit ztrátu. [7, s.106] 



   

18 

Statické a dynamické riziko 

Statická rizika zahrnují takové ztráty, jejichž obsah a nápl� nevychází z ekonomických 

stránek podniku, ale spo�ívají v p�írodních nebezpe�ích nebo v nepoctivosti jednotlivc�. 

Tato obsahují hrozby zni�ení majetku �i zm�nu jeho vlastnictví následkem nepoctivého 

jednání nebo selhání lidského faktoru. Statická rizika v sob� nesou ur�itou povahu 

pravidelnosti výskytu v �ase, a proto jsou p�edvídatelné. [7, s.106] 

Dynamická rizika mají p�í�inu ve zm�nách v okolí firmy a ve firm� samé, vycházejí 

dvou oblastí. První oblast obsahuje faktory vn�jšího prost�edí: politika, ekonomika, 

pr�mysl, konkurence, spot�ebitelé. Jedná se o faktory, které se z pozice firmy jeví jako 

neovlivnitelné a bez možnosti je �ídit. Lze se na n� však p�ipravit a za ur�itých okolností 

využít pro sv�j prosp�ch. Tyto faktory mohou být p�í�inou finan�ních i nefinan�ních 

ztrát firmy. [7, s.106] 

�istá a spekulativní rizika 

Spekulativní riziko, obsahuje �innosti a aktivity, jejichž výsledek m�že skon�it ziskem 

(žádaný efekt) i ztrátou (efekt nežádoucí). Typickým p�íkladem je podnikání jako 

takové, kde spole�n� s nad�jí na úsp�ch jde ruku v ruce i reálné nebezpe�í neúsp�chu. 

Mezi další p�íklady pat�í nap�íklad manažerské rozhodování ve firm�.  Management 

spole�nosti skrze svá rozhodnutí rozhodují o tom, co, kdy a jak se bude vyráb�t. Pokud 

trh bude akceptovat cenu výrobku �i služeb a dobu, kdy se na trhu objeví, firm� se tento 

fakt dostaví v podob� zisku. Pokud však trh produkt nep�ijme za cenu nutnou k pokrytí 

náklad� k jeho uvedení na trh, firm� vznikne ztráta. [7, s.107] 

Naproti tomu jsou �istá rizika, která v sob� nesou pouze možnost negativního výsledku, 

�i neutrálního p�sobení. [7, s.107] 

2.3 �ízení rizik 

�ízení rizik je proces, v rámci n�hož se subjekt snaží eliminovat rizika již vzniklá, tak 

potenciální budoucí a navrhnout �ešení pro jejich budoucí kontrolování. Snahou je 

naopak využít p�íležitosti p�sobení pozitivních vliv�. Sou�ástí procesu �ízení rizika je 
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rozhodovací proces, vycházející z analýzy rizika, který analyzuje a srovnává možná 

preventivní a regula�ní opat�ení, z nichž následn� vybere ta, která daná rizika 

minimalizují. Tato jsou volena s ohledem na nákladnost jejich aplikace a jejich 

ekonomickém p�ínosu, respektive d�sledky na subjekt, v p�ípad� jejich nep�ijetí.          

[7, s 98] 

�ízení rizik zpravidla obsahuje následující kroky: 

• analýzu rizik, 

• výb�r strategie rozhodování o riziku, 

• monitorování a dokumentace výsledk�. 

Tématika �ízení rizika je velice rozsáhlá a zabývá se všemi oblastmi podniku, které na 

n�j mohou v pr�b�hu života p�sobit. Oblastmi zájmu, v nichž hovo�íme o �ízení rizik a 

které se nás týkají, jsou: [7, s.98] 

• p�írodní katastrofy a havárie (technologická rizika) 

• finan�ní rizika, která obsahují nap�.: 

o investi�ní riziko (ziskovost investic) 

• obchodní rizika, která obsahují nap�.: 

o marketingové riziko (nabídka produktu, o který již není zájem) 

o rozpo�tové riziko (nedodržení rozpo�tu, nedosažení zisku) 

• technická rizika (riziko u všech typ� inženýrských konstrukcí, v�etn� materiálu 
a staveb) [7, s.98] 

Cílem spole�nosti je vypo�ádat se s riziky v reálném prost�edí jejího fungování, jelikož 

jsou neustálým vlivem, který chod spole�nosti významn� ovliv�uje. Aby tohoto byla 

spole�nost schopna, je nutné, aby rizika um�la �ídit. Toto v sob� obnáší schopnost v�as 

vycítit potenciální rizika a schopnost na n� vhodn� reagovat, zejména v p�ípad�

podnikatelských subjekt�. V opa�ném p�ípad� hrozí subjektu hrozba dopadu t�chto 
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rizik, ohrožení stability, což snižuje zájem a d�v�ru investor�, což už spouští �et�zec 

událostí kon�ící možným zánikem. [7, s.102] 

Opravdu ú�inného �ízení rizik m�že být dosaženo pouze za p�edpokladu že:  

• spole�nost má jasn� definované cíle a strategie jak jich dosáhnout, v�etn�
rizikové strategie, 

• management klade dostate�ný d�raz na �ízení rizik pomocí zodpov�dných osob, 

• existuje schopnost se dále rozvíjet a p�izp�sobovat novým výzvám rizik.          
[7, s.102] 

2.4 Analýza rizika 

Analýza rizika je úvodním krokem ve snaze snížení hrozeb dopad� rizika na podnik. Je 

chápána jako proces definování hrozeb, pravd�podobnosti jejich výskytu a dopadu na 

aktiva, neboli stanovení konkrétních rizik a jejich závažnosti. [7, s.81] 

Na po�átku analýzy je vhodné položit si následující otázky: 

• jaké nep�íznivé události mohou nastat? 

• jaká je pravd�podobnost jejich výskytu? 

• Pokud nastane n�jaká nep�íznivá událost, jaké m�že zp�sobit následky? 

Analýza rizik zahrnuje následující postup: 

1. identifikaci aktiv – vymezení posuzovaného objektu a aktiv, která vlastní 

2. stanovení hodnoty aktiv – stanovení hodnoty aktiv a významnosti pro podnik, 

ohodnocení možného dopadu jejich ztráty, zm�ny �i poškození 

3. identifikaci hrozeb a slabin – definice událostí, které mohou negativn� ovlivnit 

hodnotu aktiv 

4. stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti – ur�ení pravd�podobnost 

výskytu hrozby a míru zranitelnosti subjektu [7, s.81] 
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2.4.1 Základní pojmy analýzy rizik 

Aktivum 

Jak již bylo �e�eno, jedná se o vše co podnik vlastní a co pro n�j má hodnotu. Aktiva se 

d�lí na hmotná a nehmotná. Aktivem m�že být v ur�itých p�ípadech samotný podnik. 

Základním charakteristikou je hodnota aktiva. Tato vychází z t�chto hledisek: 

po�izovací náklad� �i jiné hodnoty aktiva, d�ležitost aktiva pro existenci �i chování 

subjektu, náklad� na p�eklenutí p�ípadné škody na aktivu, rychlosti odstran�ní p�ípadné 

škody na aktivu a jiné. [7, s.82] 

Hrozba 

Pod pojmem hrozby je možno si p�edstavit sílu, událost �i osobu, jež má nežádoucí 

ú�inky na bezpe�nost nebo m�že zp�sobit škodu. Za hrozbu je možno považovat jak 

p�írodní katastrofy, tak selhání jednotlivce �i zm�ny na finan�ním a podnikatelském 

trhu. 

Škoda, kterou hrozba zp�sobí svým p�sobením na konkrétní aktivum se nazývá dopad 

hrozby a jeho výše lze vy�íst z p�vodní hodnoty aktiva, respektive náklad� nutných 

vynaložit na odstran�ní škod a obnovu aktiva do výchozího stavu. [7, s.82] 

Základní charakteristikou hrozby je její úrove� a hodnotí se podle t�chto faktor�: 

• nebezpe�nost – zp�sobilost hrozby zp�sobit škodu 

• p�ístup – pravd�podobnost, že se hrozba dosáhne aktiva. 

• Motivace – snaha iniciovat hrozbu v��i aktivu 

Zranitelnost 

Zranitelnost je jedná z vlastností aktiva a vyjad�uje, jak citlivé je aktivum na p�sobení 

konkrétní hrozby. Základním znakem zranitelnosti je její úrove�, kdy ta se hodnotí na 

základ� t�chto faktor�: [7, s.83] 
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• citlivost – náchylnost aktiva být poškozen danou hrozbou 

• kriti�nost – d�ležitost aktiva pro analyzovaný subjekt

Protiopat�ení 

Protiopat�ení chápeme jako kroky provedené za ú�elem snížení p�sobení hrozby, 

snížení zranitelnosti nebo dopadu hrozby. Tato opat�ení vznikají s cílem zamezení 

vzniku hrozby a tedy i škody, nebo naopak s cílem rychlého odstran�ní následk�. 

Z hlediska analýzy rizik je protiopat�ení charakterizováno efektivitou a náklady. 

Efektivita definuje ú�innost p�ijatých opat�ení s ohledem na ú�inek hrozby. Náklady 

sumarizují veškeré výdaje nutné na zavedení a provozování protiopat�ení a zde je nutné 

sledovat, výši náklad� s ohledem na potenciální hodnotu hrozby. [7, s.83]

Riziko 

Riziko vzniká vzájemným p�sobením hrozby a aktiva.  Úrove� rizika vychází z hodnoty 

aktiva, jeho zranitelnosti a úrovn� hrozby. Úrove� rizika je snižována za pomoci 

protiopat�ení. Riziko, které je tak nízké, že nep�ekro�í referen�ní úrove� (hranice míry 

rizika, která ur�í, zda riziko je �i není zbytkové) a tedy není nezbytné proti n�mu 

p�ijímat žádná protiopat�ení, se nazývá zbytkové riziko. [7, s.84] 

2.4.2 Analýza vn�jšího prost�edí 

V sou�asné složité dob� je t�žko p�edstavitelné, že by podnik dokázal úsp�šn� p�sobit 

na trhu bez znalostí okolí daného podniku. Mluvíme-li o blízkém okolí (mikrookolí) �i 

prost�edí spole�ném pro veškeré subjekty na trhu (makrookolí), je nezbytné, aby v obou 

p�ípadech m�l podnik p�edstavu hrozbách, které sebou pro n�j samotný nesou. 

2.4.2.1 PEST analýza – analýza makrookolí 

Vn�jší prost�edí, neboli makrookolí podniku p�edstavuje celkový politický, 

ekonomický, sociální a technologický rámec, v n�mž se podnik pohybuje. Makrookolí 

je tedy vytvá�eno vlivy a podmínkami vznikajícími mimo oblast možného �ízení 

podniku a bez ohledu na zp�sob jednání podniku. Podnik tudíž ztrácí možnost aktivní 
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Politicko-legislativní faktory Ekonomické faktory
Antimonopolní zákony Hospodá�ské cykly

Ochrana životního prost�edí Trendy HDP

Ochrana spot�ebitele Vývoj cen energií

Da�ová politika Kupní síla

Regulace v oblasti harani�ního 
obchodu, protekcionizmus

Devizové kurzy

Pracovní právo Úrokové míry, inflace

Politická stabilita Pr�m�rná mzda, nezam�stnanost

Sociální a demografické faktory Technologické faktory
Demografický vývoj populace Vládní podpora výzkumu a vývoje

Zm�ny životního stylu Celkový stav technologie

Mobilita Nové objevy

Úrove� vzd�lání Zm�ny technologie

P�ístup k práci a volnému �asu Rychlost zastarávání

kontroly a �ízení tohoto okolí, t�chto jev�, avšak m�že jim p�izp�sobit své chování, 

p�edpovídat jejich vývoj a tím ovlivnit jejich dopady na podnik. [10, s.16] 

PEST analýza je jednou z nej�ast�ji užívaných analýz po vyhodnocení makrookolí. 

Ú�elem této analýzy je definovat takové faktory, které se nejv�tší svým vlivem podílejí 

nejvíce na chodu spole�nosti a odhadnout jejich vývoj. Samotný název PEST je složen 

ze 4 základních faktor�, a to politicko-legislativních, ekonomických, sociáln�-

demografických a technologických. [10, s.16] 

Tabulka 2-1: P�ehled vliv� mikrookolí analýzy PEST                                         
Zdroj: vlastní zpracování dle [10. s.19] 

2.4.2.2 Porter�v model p�ti sil – analýza mikrookolí 

Mikrookolí podniku je charakterizování p�edevším odv�tvím, ve kterém podnik p�sobí. 

Cílem analýzy odv�tví není zjistit vše, ale identifikovat zásadní hybné síly p�sobící 

v odv�tví a ur�it faktory, které �iní odv�tví více �i mén� atraktivní. D�ležité je zejména 

odhadnout jejich budoucí vývoj. [10, s.31] 

Porter�v model je nástrojem zkoumání konkuren�ního prost�edí. Cílem modelu je 

popsat p�sobící síly v daném prost�edí, identifikovat jejich budoucí vliv a význam a 

které je možno svým rozhodnutím ovlivnit. Porter uvádí, že zmín�ných p�t sil má vliv 

na možnost �i nemožnost zvýšení ceny a tím i dosažení v�tšího zisku. [10, s.48] 
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Obrázek 2-2: Porter� model p�ti sil                                                                                           
Zdroj: vlastní zpracování dle [10. s.48] 

2.4.2.3 SWOT analýza 

SWOT analýza je nej�ast�ji používaným nástrojem analýzy a jednoduchým nástrojem, 

koncep�ním rámcem, zam��eným na charakteristiku klí�ových faktor� ovliv�ujících 

strategické postavení podniku. Je p�ístupem nep�etržité konfrontace vnit�ních zdroj� a 

schopností podniku se zm�nami okolí.  Definuje silné a slabé stránky hodnoceného 

objektu (podniku) a p�íležitosti a hrozby, kterým je nebo bude daný objekt nucen �elit. 

[3. s.48] 

Obrázek 2-3: SWOT analýza                                                                      
Zdroj: [13] 

Konkurenti v odv�tví 

Konkuren�ní síla vyplývající z rivality 

mezi konkuren�ními podniky.

Kupující 

Konkuren�ní síla pramenící 
z vyjednávací pozice kupujících 

Potenciální noví konkurenti 

Konkuren�ní síla pramenící z hrozby 
vstupu potenciálních konkurent�

Substituty 

Konkuren�ní síla pramenící z hrozby 
substitut�

Dodavatelé klí�ových vstup�

Konkuren�ní síla pramenící 
z vyjednávací pozice dodavatel�
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• silné a slabé stránky – jedná se o interní faktory, které má možnost podnik 

kontrolovat a ovlivnit. 

• hrozby a p�íležitosti – tyto jsou externími vlivy, které samy o sob� neovlivníme. 

Jejich vlivy se však snažíme p�edvídat a vhodn� na n� reagovat. 

2.4.3 Analýza vnit�ního prost�edí  

Analýza vnit�ního prost�edí se snaží vymezit, popsat a vyhodnotit nejd�ležit�jší oblasti 

uvnit� hodnoceného subjektu mající významný podíl na jeho chodu a vývoji. Nástroj�

pro analýzu vnit�ního prost�edí je celá �ada, avšak s ohledem na individualitu každé 

spole�nosti, specifi�nost systému �ízení apod., je jejich použitelnost a efektivnost 

zna�n� omezená. K nej�ast�ji využívaným nástroj� pat�í model 7S, analýza 

marketingového mixu 4P a finan�ní analýza, vystihující finan�ní zdraví a celkový 

ekonomický chod a stav podniku, kterou se budu i nejvíce �ídit. 

2.4.3.1 Model 7S 

Model využívá k prozkoumání firmy 7 základních vnit�ních oblastí. Jedná se o oblasti 

strategie, systémy (vnit�ní a systém �ízení firmy), strukturu (organiza�ní struktura), 

spolupracovníky (lidské zdroje), styl manažerské práce (p�ístup managementu), 

schopnosti (kvalifikace, profesionální kompetence), sdílení hodnoty (ideje, principy 

firmy). Ideální je dopln�ní této analýzy finan�ní analýzou. [3. s.51] 

2.4.3.2 Marketingový mix 4P 

Marketingový mix 4P není p�ímo nástrojem interní analýzy, jde spíše o úvahu týkající 

se nabízeného produktu. Název 4P vychází z prvních písmen hodnocených oblastí a 

tedy: product (analýza produkt� a služeb spole�nosti), price (posouzení cenové politky), 

place (zp�sob distribuce), promotion (analýza možnosti zvýšení efektivnosti prodeje).

[3. s.51] 
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2.4.3.1 Finan�ní analýza 

Finan�ní analýza p�edstavuje významný nástroj, který užívá management k finan�nímu 

�ízení podniku, nebo� umož�uje znázornit rozdíly mezi p�edpokládanými a 

zamýšlenými výsledky a skute�ností, které bylo za hodnocené období dosaženo. 

Finan�ní analýza pomocí vzájemného pom��ování mnoha finan�ních hodnot a 

finan�ních ukazatel� rozši�uje jejich vypovídací schopnost a umož�uje dosp�t k 

záv�r�m o celkovém hospoda�ení a finan�ní situaci, jeho finan�ním zdraví �i finan�ní 

tísni, podniku. [4, s. 91]   

Uživatelé finan�ní analýzy 

O informace vyplývající z finan�ní analýzy spole�nosti se zajímají jak: 

• interní uživatelé - majitelé, manaže�i, odborá�i, zam�stnanci, 

• externí uživatelé - stát a jeho orgány, banky a jiní v��itelé, obchodní partne�i-

dodavatelé a odb�ratelé, konkurence, investo�i.

Zdroje finan�ní analýzy 

Finan�ní analýza je úzce spojena s finan�ním ú�etnictvím podniku, které poskytuje data 

a informace pro její vyhotovení prost�ednictvím základních ú�etních výkaz�, tedy 

rozvaha (p�ehled o majetku a o jeho zdrojích) a výkaz zisku a ztráty (popisující 

schopnost podniku tvo�it zisk) a p�ílohy. Zdrojem pro objektivní zhodnocení finan�ní 

situace podniku v rámci finan�ní analýzy jsou i další oblasti vnitropodnikového 

ú�etnictví, ekonomické statistiky, pen�žního a kapitálového trhu. [4, s. 91]   

Metody finan�ní analýzy 

Finan�ní analýza, jakožto nástroj finan�ního hodnocení a �ízení podniku, využívá 

k jejímu vytvo�ení dv� vzájemn� propojené �ásti, jejichž výstupy slouží finan�nímu 

managementu spole�nosti (interní užití) �i ostatním uživatel�m (externí analytici). Tyto 

dv� �ásti klasické finan�ní analýzy jsou:  
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• kvalitativní, tzv. fundamentální analýza - vychází z obsáhlých v�domostí a 

znalostí vzájemných vazeb mezi ekonomickými a makroekonomickými jevy. 

Výstupem takovéto analýzy je informaci o prost�edí, ve kterém se podnik 

nachází. Jde zejména o analýzu vlivu: 

o vnit�ního i vn�jšího ekonomického prost�edí, 

o práv� probíhající životní fáze podniku, 

o charakteru podnikových cíl�. [6, s. 7] 

• kvantitativní, tzv. technická analýza - Technická analýza používá 

matematických a statických metod ke zpracování ekonomických dat 

s následným ekonomickým posouzením výsledku s následným návrhem na 

korek�ní opat�ení a vyhodnocení možných rizik pro podnik. S ohledem na ú�el 

užití a podle dat, která využíváme, se rozlišuje: 

o Analýza absolutních dat - analýza trend� (horizontální analýza), 

procentní rozbor (vertikální analýza), 

o Analýza rozdílových ukazatel�, 

o Analýza pom�rových ukazatel� – rentability, aktivity, zadluženosti a 

finan�ní struktury, likvidity, 

o Souhrnné indexy ukazatel� - pyramidové soustavy ukazatel� (DuPont-
RVK), bankrotní modely (Altman�v model, model IN), bonitní modely 
(Kralick�v Quicktest). [6, s. 10] 

Analýza absolutních ukazatel�

• Horizontální analýza - horizontální analýza využívá a analyzuje data získaná 

p�evážn� z ú�etních výkazu (rozvahy a výkazu zisku a ztráty), p�íp. z výro�ních 

zpráv. Jejím cílem je informovat o zm�n� hodnoty konkrétní položky v �ase jak 

v absolutní hodnot�, tak v procentuálním vyjád�ení. [6, s. 13] 
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• Vertikální analýza - p�i vertikální analýze se posuzují jednotlivé komponenty 

majetku a kapitálu, tzv. struktura aktiv a pasiv podniku. Tato nám ukazuje, jaká 

je skladba prost�edk� nezbytných pro obchodní a výrobní �innosti spole�nosti a 

z jakých zdroj� byly tyto prost�edky financovány. Vertikální analýza znázor�uje 

procentuální podíl jednotlivých složek na zvolené bilan�ní sum�. Užívá se ke 

srovnání v �ase, ke srovnání s oborovými hodnotami a napoví mnohé o 

ekonomické situaci podniku. [6, s. 17]

Analýza rozdílových ukazatel�

• �istý pracovní kapitál - jedná se o ukazatel vypo�tený jako rozdíl mezi 

celkovými ob�žnými aktivy (OA) a celkovými krátkodobými závazky (KZ), 

tedy �ástkou nezbytnou pro nutné uhrazení t�chto závazk�. Výsledná hodnota je 

ozna�ována jako ur�itý „finan�ní fond“, tedy relativn� volné pen�žní prost�edky. 

Tento fond je tedy financován dlouhodobým majetkem a pro manažera 

p�edstavuje prost�edky využitelné k zajišt�ní hladkého chodu hospodá�ské 

�innosti. [6, s. 35] 

Analýza pom�rových ukazatel�

Analýza pom�rovými ukazateli je nejrozší�en�jší a tím i nejznám�jší metodou finan�ní 

analýzy. Výsledné hodnoty mohou být procenta, po�et dní, po�ty obrátek apod. Zjišt�né 

pom�ry se porovnávají v �ase (sleduje se trend ukazatel� za analyzované období) a 

v prostoru (porovnávají se s konkurencí �i pr�m�rnými hodnotami v oboru). Jedná se o 

hodnoty s vysokou vypovídací hodnotou. [3, s.162] 

V praxi jsou nejrozší�en�jší �ty�i skupiny pom�rových ukazatel�:  

• ukazatele rentability – vyjad�ují schopnost firmy vytvá�et zisky. 

• ukazatele aktivity – popisují intenzitu a efektivnost využití aktiv spole�nosti. 

• ukazatele zadluženosti – charakterizuje strukturu zdroj� podniku. 

• ukazatele likvidity - definují schopnost hradit v�as své závazky. [3, s.163] 
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Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability, nazývané také jako ukazatele výnosnosti nebo ziskovosti, 

pom��ují vytvo�ený zisk s výší zdroj� podniku, jichž bylo užito k dosažení zisku. Jedná 

se o nejd�ležit�jší informace pro investory. Nej�ast�ji se dosazuje zisk po zdan�ní 

(EAT-�istý zisk), p�ed zdan�ním (EBIT - provozní zisk). [3, s.166] 

• rentabilita celkového kapitálu- odráží celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu 

na to, z jakých zdroj� byly podnikatelské �innosti financovány [9, s.52] 

ROA = 
����������

	
��������
����������
      [2-1] 

ROA = 
����

�����������
����������
      [2-2] 

• rentabilita vlastního kapitálu – vyjad�uje výnosnost kapitálu vloženého akcioná�i 

�i vlastníky podniku a zda reprodukuje dostate�ný zisk s ohledem na rizika 

investice. [9, s.53] 

ROE = 
������������

����� !��������
       [2-3] 

• rentabilita tržeb – vyjad�uje schopnost podniku dosahovat zisku p�i dané úrovni 

tržeb, tedy kolik dokáže podnik vyprodukovat zisku na 1 K� tržeb. [9, s.56] 

ROS = 
����������

�"�#$�
        [2-4] 

• rentabilita celkového investovaného kapitálu – vyjad�uje míru zhodnocení všech 

aktiv spole�nosti financovaných vlastním i cizím dlouhodobým kapitálem.       

[9, s.53] 

ROCE = 
����

��
���������������
      [2-5] 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity m��í, jak efektivn� podnik využívá sv�j majetek k dosahování tržeb, 

které jsou p�edpokladem tvorby zisku. M��í bu	 rychlost obratu jednotlivých složek 
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majetku (po�et obrázek za ur�ité období, zpravidla rok), nebo délku vázanosti 

finan�ních zdroj� v zásobách, pohledávkách a závazcích nebo stálých aktivech (doba 

obratu). [3, s.164] 

• obrat aktiv / doba obratu aktiv: 

obrat aktiv = 
�"�#$

	
����������
       [2-6] 

doba obratu aktiv = 
	
����������

�"�#$%&'(
      [2-7] 

• obrat zásob / doba obratu zásob: 

obrat zásob = 
�"�#$

����#$
        [2-8] 

doba obratu zásob = 
����#$

�"�#$%&'(
      [2-9] 

• obrat pohledávek / doba obratu pohledávek: 

obrat pohledávek = 
�"�#$

��)�
*��$
      [2-10] 

doba obratu pohledávek = 
��)�
*��$

�"�#$%&'(
     [2-11] 

• obrat krátkodobých závazk� / doba obratu krátkodobých závazk�: 

obrat krátkodobých závazk� = 
�"�#$

�"����*�#+������$
   [2-12] 

doba obratu krátkodobých závazk� =
�"����*�#+������$

�"�#$%&'(
   [2-13] 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti m��í rozsah, v jakém podnik využívá k financování své �innosti 

dluh. „Vnáší více sv�tla“ do úvah o rozsahu využití cizích zdroj� financování. [3, s.168] 
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• celková zadluženost – tj. ukazatel v��itelského rizika. 

Celková zadluženost = 
	��!��������

	
����������
     [2-14] 

• koeficient zadluženosti – udává pom�r cizích zdroj� k vlastnímu kapitálu. 

koeficient zadluženosti = 
	��!��������

�����!��������
     [2-15] 

• úrokové krytí – udává, kolikrát je zisk vyšší než zaplacené úroky. [9, s.59] 

úrokové krytí = 
����

�����*�+�,"��$
      [2-16] 

Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity m��í schopnost podniku hradit splatné, tj. krátkodobé závazky. 

V závislosti na likvidnosti ob�žného majetku (rychlosti p�em�ny v peníze) se používají 

t�i varianty ukazatel� likvidity: [3, s.163] 

• b�žná (celková) likvidita – tj. likvidita t�etího stupn�, doporu�ená hodnota 1,5 - 

2,0. 

b�žná likvidita = 
�-.� �����/��

�0����1�-+�2���2�3
         [2-17] 

• pohotovostní (rychlá) likvidita – tj. likvidita druhého stupn�, doporu�ená 

hodnota 1,0 – 1,5. 

pohotovostní likvidita = 
�#.���������4����#$

�"����*�#+������$
    [2-18] 

• okamžitá likvidita – tj. likvidita prvního stupn�, doporu�ená hodnota 0,2 – 0,5. 

okamžitá likvidita = 
5������!��"����*�#��6�7
�
�

*�8)$������6����8����������!
    [2-19] 
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Souhrnné indexy ukazatel�

Pyramidové soustavy ukazatel�

• DuPont�v rozklad rentability vlastního kapitálu (RVK) - z DuPontova rozkladu 

RVK vidíme vzájemnou závislost jednotlivých ukazatel� a zárove� možnosti, 

jakým zp�sobem m�žeme navýšit rentabilitu vlastního kapitálu. [9, s.71]

RVK = 
����

�9���������
:

�����

�"�#$
;

�"�#$�

	
��9�����
;
	
��9������

�9���������
    [2-19] 

Bankrotní modely 

• Altman�v model – jedná se o model finan�ního zdraví podniku. Cílem modelu 

je odlišit bankrotující firmy od t�ch, u nichž je pravd�podobnost bankrotu 

minimální za pomoci index� (vah) p�i�azených jednotlivým pom�rovým 

ukazatel�m. [9, s.73] 

Altman�v model = <=>?>@
AB

BC
D <=EF>@

 �09��2/��

BC
D G=?<>@

HIJK�

BC
D <=FL@

MN

BN
D

<=OEE@
K

BC
          [2-20] 

Pokud je výsledná hodnota nižší než 1,2, hrozí podniku bankrot. Rozmezí 1,2 – 

2,9 je tzv. šedá zóna a hodnoty nad 2,9 zna�í pásmo prosperity. 

• model IN – snaží se vyhodnotit finan�ní zdraví �eských firem v �eském 

prost�edí. Stejn� jako Altman�v model má každý pom�rový ukazatel p�i�azený 

index (váhu) vztahující se k odv�tví podnikání daného podniku. [9, s.74] 

model IN95 (stavebnictví) - v��itelský model = <=GF ;
P

QR
D <=?? ;

����

S
D T=>F ;

�����

P
D <=GT ;

�

P
D <=? ;

UP

VWRXW�SY
D ?Z=TF ;

R[\

�
     [2-21]  

Pokud je hodnota IN95 > 2, jedná se o podnik s dobrým finan�ním zdravím. 

Rozmezí 1,0 – 2,0 zna�í tzv. šedou zónu a hodnota < 1 zna�í existen�ní 

problémy spole�nosti. 
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model IN99 – vlastnický model = ]<=<?> ;
QR

P
D F=T>G ;

����

P
D <=FE? ;

��

P
D

<=<?T ;
UP

VWRXW�SY
        [2-22]  

Hodnota indexu IN99 > 2,07 zna�í dobré finan�ní zdraví. Výsledná hodnota 

v rozmezí 0,684 – 2,07 zna�í potenciální problémy a nižší než 0,684 zna�í 

existen�ní problémy (finan�ní neduživost). 

model IN01 – index d�v�ryhodnosti = <=?G ;
P

QR
D <=<F ;

����

^
D G=OL ;

�����

P
D

<=L? ;
�

P
D <=<O ;

UP

VWRXW�SY
       [2-23]  

V p�ípad� hodnoty indexu IN01 > 1,77, pak podnik tvo�í hodnotu. Je-li hodnota 

v rozmezí 0,75-1,77, je v tzv. šedé zón� (podnik netvo�í hodnotu, ani 

nebankrotuje) a je-li hodnota IN01 < 0,75, podnik mí�í k bankrotu.

Bonitní modely 

• Kralick�v Quicktest – tento hodnotí finan�ní stabilitu, schopnost podniku tvo�it 

výnosy a z výše zmín�ných ukazatel� tedy i celkovou situaci podniku. To vše za 

pomoci �ty� rovnic a následného bodového ohodnocení dosažených výsledk�. 

[9, s.81]

R1 = 
�����!��������

������	
��
6�
; R2 = 

V	��!��*"�7
4�
�!�
4,��$�8�#���Y

�"����!�	��)5��_
         [2-23;24]  

R3 = 
����

������	
��
6
; R4 = 

�"����!�	��)5��_

����$
                      [2-25;26]  
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����	� �����	�

��� ����� �������� ���������� ���������� 	�����

��� ����� ����
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������� �������� 	����

�
� ����� ��������� ������������ ����������
� 	����
�

��� ����� �������
� ���
�������� ����������� 	�����

Tabulka 2-2: Bodování výsledk� Kralickova Quicktestu                                                                    
Zdroj: vlastní zpracování dle [9. s.81] 
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Hodnocení finan�ní stability (sou�et bodové hodnoty R1 a R2 d�lený 2), 

hodnocení výnosové situace (sou�et bodové hodnoty R3 a R4 d�lený 2) a 

následn� hodnocení celkové situace ( sou�et bodové hodnoty finan�ní stability a 

výnosové situace d�lený 2). [9, s.81] 

Hodnoty > 3 prezentují firmu bonitní, hodnoty v intervalu 1,0 – 3,0 zna�í tzv. 

šedou zónu a posledn� hodnoty < 1 signalizují potíže v hospoda�ení firmy. 

2.5 Stanovené významnosti rizik 

Stanovit významnost rizik (rizikových faktor�) je možno dv�ma zp�soby, a to analýzou 

citlivosti a expertním hodnocení. Analýza citlivosti je praktikovatelná v p�ípad�

kvantifikovatelných rizik, kdy je možno modelovat závislost finan�ních kritérií firmy 

(nap�. zisku p�ed/po zdan�ní, ukazatel� rentabilitu aj.) na faktorech rizika a jiných 

ovliv�ujících veli�inách, které nejsou ovlivn�ny nejistotou, resp. odhady, jejichž 

hodnoty jsou spolehlivé. Expertní hodnocení, které využívá matic hodnocení rizik, je 

využíváno ke stanovení významnosti rizik, jejichž kvalifikovatelnost je velice obtížná, 

eventuáln� nemožná. [8. s.31] 

2.5.1 Analýza citlivosti 

Podstatou analýzy citlivosti je zjiš�ování citlivosti zvoleného finan�ního kritéria firmy 

�i projektu na možné zm�ny hodnot faktor� rizika, kritérium ovliv�ující. Jinými slovy, 

snahou analýzy citlivosti je ukázat, vy�íslit, jak zm�ny faktor�, nap�. objem 

produkce/tržeb, prodejní cena, ceny materiál�/surovin/energií, velikost investi�ních 

náklad�, da�ového zatížení aj., ovliv�ují dané kritérium, nap�. zisk. 

Základní podoba analýzy citlivosti je jednofaktorová analýza, kdy zjiš�ujeme dopady 

izolovaných zm�n konkrétních faktor� na zvolené finan�ní kritérium. Takto je 

uvažováno v p�ípad�, že všechny ostatní faktory z�stávají na svých p�edpokládaných 

(nejpravd�podobn�jších) hodnotách. Zm�ny hodnot pak mohou mít povahu: 

• pesimistických �i optimistických hodnot, 
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• odchylek od plánovaných hodnot ur�ité velikosti, nap�. ± 10 %. [8. s.32] 

2.5.2 Matice hodnocení rizik 

Matice hodnocení rizik obsahuje n�kolik možností vyhodnocení rizik, resp. faktor�

rizika od �ist� verbálních charakteristik nap�. expertní hodnocení, až po hodnocení 

kombinující slovní, procentuální i hodnotové (pen�žní) kvantifikování nap�. 

pravd�podobnostní stupnice, stupnice m��ení dopad�. My se budeme zabývat pouze 

expertním hodnocením, jelikož pro následující výše zmín�ná hodnocení jsou již pot�eba 

zna�né zkušenosti s danou problematikou. 

2.5.2.1 Expertní hodnocení 

Podstata expertního posuzování významnosti rizik za pomoci užití matic hodnocení 

rizik je založena na tom, že se tato významnost posuzuje na základ� dvou hledisek: 

• pravd�podobnost výskytu rizika, 

• intenzita negativních dopad�. [8. s.39] 

Z výše zmín�ných hledisek je patrné, že dané riziko je tím významn�jší, �ím je jeho 

pravd�podobnost výskytu zna�n�jší a �ím vyšší je intenzita negativního dopadu tohoto 

rizika na podnik, jeho �ásti �i jeho �innost. 

Vyhodnocení expertního hodnocení rizik, resp. faktor� rizika m�že prob�hnout dv�ma 

zp�soby: 

• kvalitativní hodnocení – k vyhodnocení významnosti rizik dochází za pomoci 

matice hodnocení rizik, resp. jejího grafického znázorn�ní, bez užití �íselného 

vyjád�ení. 

• semikvantitativní hodnocení – jedná se o �íselné vyjád�ení významnosti rizik 

nebo jejich faktor� op�t za pomoci matice hodnocení rizik. [8. s.39] 



   

36 

Kvalitativní hodnocení 

Jedná se o základní expertní posouzení významnosti faktor� rizika na podnik, jeho 

aktiva �i projekty dopadající, kdy k jeho vyhotovení dochází za pomoci stupnice 

intenzity a pravd�podobnosti dopadu, nej�ast�ji o p�ti stupních. Výsledné hodnocení má 

tedy charakter tabulky, kdy je jednotlivé riziko do ní zasazeno s ohledem na 

pravd�podobnost výskytu a jeho intenzitu dopadu a jak již bylo �e�eno výše, riziko je 

tím vyšší, �ím vyšší v sob� nese pravd�podobnost výskytu a intenzitu negativního 

dopadu. [8. s.40] 

Tabulka 2-3: Matice hodnocení rizik                                                                         
Zdroj: vlastní zpracování dle [8. s.40] 

Matice je barevn� rozd�lena na základ� významnosti rizik do t�í skupin (kategorií), a to 

skupin nejvýznamn�jších rizik (tmavá pole), rizik st�edního významu (sv�tlá pole) a 

rizika málo významná (pole bezbarvá). 

Semikvantitativní hodnocení 

V rámci této matice hodnocení rizik je možno expertn� dojít k �íselnému vyjád�ení 

jednotlivých rizik �i jejich faktor�. Op�t p�i�adíme jednotlivým pravd�podobnostem 

výskytu a intenzitám negativního dopadu �íselné ohodnocení, kdy ohodnocení 

významnosti každého rizika bude dosaženo sou�inem ohodnocení pravd�podobnosti 

výskytu a ohodnocení negativního dopadu daného rizika. [8. s.40] 
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Tabulka 2-4: �íselné ohodnocení významnosti rizik                                                 
Zdroj: vlastní zpracování dle [8. s.41] 

Ohodnocení pravd�podobnosti je voleno lineárn�, avšak v p�ípad� ohodnocení intenzity 

negativních dopad� je volena mocninná stupnice, �ímž je zvýrazn�no, že zvlášt� vysoký 

negativní dopad ur�itého rizika na podnik je 16krát významn�jší (bolestiv�jší) než 

výskyt tohoto rizika s velice malým dopadem. Kvantitativní ohodnocení významnosti 

faktor� rizika je možno nyní použít k: 

• uspo�ádání rizik – od nejvýznamn�jšího po riziko nejmén� významné, 

• roz�len�ní rizik do skupin – nejvýznamn�jší s hodnotou nad 30, st�edn�

významné s hodnotou v rozmezí 10 – 30 a nejmén� významné pod 10. 

• stanovení celkového rizika firmy, aktivit �i projekt� . [8 s.41] 

Je nutné však poznamenat, že �íselné ohodnocení je do zna�né míry subjektivní a závisí 

jak na volb� dané stupnice, tak na zkušenosti a subjektivním názoru hodnotitele. 
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3 Finan�ní plánování 

Finan�ní plánování je formalizované rozhodování a zp�sobu financování (získávání 

kapitálu), o investování kapitálu do výnosného majetku a o pen�žním hospoda�ení. 

Obsah finan�ního plánování spo�ívá ve t�ech rozhodovacích polohách: 

• kvantifikovat finan�ní cíle v zorném poli vlastnického zájmu na zhodnocení 

investovaného kapitálu, 

• formulovat finan�ní politiku, odpovídající dosažené finan�ní situaci podniku, 

prognóze vn�jšího prost�edí a podnikatelské strategii, 

• navrhnout vývoj financí podniku v souladu s finan�ními cíli a finan�ní politikou 

a ve vazb� na plán prodeje (tržby) a na plán výroby (náklady). [11 s.243] 

3.1  Základy financí pro podnikatele 

Finance podniku vystupují jako integrující prvek systému podnikového �ízení, v n�mž 

se komplexn� projevují všechny stránky �innosti podniku. Veškerá �innost podniku 

(založení, nákup, výroba, prodej, inovace, likvidace) se vždy projeví v pohybu 

pen�žních prost�edk� a je hodnocena s ohledem na kritéria efektivnosti podnikání. [3, 

s.127] 

Souhrn všech v�cí, pen�žních prost�edk� i práv, které náleží podnikateli a slouží 

k provozování podnikatelské �innosti, p�edstavuje majetek podniku. Veškerý tento 

majetek, jeho zm�ny a pohyby s nimi je podnikatel nucen vést v ú�etní evidenci. Je 

proto logické, že p�i rozhodování budou využívány práv� ú�etní informace, které budou 

porovnávány s finan�ními cíli podniku. [3, s.127] 

3.1.1 Rozvaha 

Rozvaha je statický pohled na majetek podniku (aktiva) a jeho financování (pasiva), tj. 

k ur�itému dni, ke kterému se rozvaha sestavuje. Tyto dv� stránky rozvahy si musí být 

rovny. Rozvaha by m�la být strukturována tak, aby p�ehledn� ukazovala, co podnik 
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vlastní (tj. strukturu majetkovou) a z jakých zdroj� tento majetek po�ídil (tj. strukturu 

kapitálovou). [4, s. 7] [3, s.128] 

3.1.1.1 Majetek podniku (aktiva) 

Aktiva podniku p�edstavují jeho majetek a jsou d�sledkem minulých investi�ních 

rozhodnutí. V rozvaze jsou uspo�ádány podle funkce, kterou v podniku plní, a podle 

likvidnosti, tj. �asu, po který jsou v podniku vázány a tedy doby obratu v reproduk�ním 

cyklu. Majetek je rozd�len na dv� základní složky, a to dlouhodobý majetek a ob�žný 

(krátkodobý) majetek. [4, s. 8] 

Dlouhodobý majetek je hmotný, nehmotný a finan�ní majetek po�ízen jako investice. 

Jedná se o majetek, který je v podniku vázán na dobu delší než jeden rok, postupn� se 

opot�ebovává (vyjád�eno odpisy) a p�enáší svou hodnotu do výrobku (produkce).        

[3, s.128] 

Ob�žný majetek p�edstavuje majetkovou �ást podniku, která v podniku obíhá, m�ní 

postupn� svou podobu z hotovostní podoby p�es zásoby, pohledávky znovu k pen�z�m 

a jeho úkolem je zajiš�ovat plynulost reproduk�ního cyklu. Ob�žná aktiva tedy existují 

ve dvou podobách, tj. v�cné (zásoby, polotovary apod.) a pen�žní (peníze v pokladn�, 

na ú�tech, pohledávky apod.). [3, s.129] 

3.1.1.2 Zdroje financování majetku (pasiva) 

Zdroje financování majetku podniku jsou obsahem strany pasiv v rozvaze podniku a 

jejich skladba je ozna�ována pojmem finan�ní struktura podniku. Vedle pojmu finan�ní 

struktura se používá i pojem kapitálová struktura. Zachycuje strukturu podnikového 

kapitálu, ze kterého je financován jeho fixní majetek a �ást ob�žného majetku, která má 

trvalý charakter. Vzhledem k tomu, že tento majetek by m�l být financován 

dlouhodobými zdroji, pojem kapitálová struktura vyjad�uje strukturu dlouhodobého 

kapitálu podniku. V rozvaze je prvotn� zd�razn�né �len�ní zdroj� financování na vlastní 

a cizí, až v druhé úrovni na dlouhodobé a krátkodobé. [3, s.130] 
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Vlastní zdroje financování (vlastní kapitál) p�edstavují výši vklad� vlastník� do 

podnikání (základní kapitál, p�ípadn� rezervní fond) a hospodá�ských výsledk�

vytvo�ených podnikatelskou aktivitou a ponechanou majiteli k rozvoji dalšího 

podnikání, zejména k investování. Vlastní kapitál je trvalým a tím i dlouhodobým 

zdrojem financování. [3, s.131] 

Cizí zdroje financování p�edstavují výši závazku podniku v��i dalším osobám 

(dodavatelé, investo�i) a institucím (banky, stát) mimo podnik, které se na jeho 

podnikání podílejí. Tyto zdroje jsou pro podnik pot�ebné k zajišt�ní jeho r�stu �i jeho 

urychlení. Do této kategorie pat�í i rezervy, které nejsou svou podstatou cizím zdrojem 

financování, ale mají charakter „vlastního pojišt�ní“ proti nenadálým výkyv�m 

v hospoda�ení. [3, s.131] 

  

Tabulka 2-5: Detailní struktura rozvahy                                                               
Zdroj: vlastní zpracování dle [12. s.55] 

3.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty slouží ke zjiš�ování výše a zp�sobu tvorby složek výsledku 

hospoda�ení. Výkaz zisku a ztráty eviduje náklady výnosy za b�žné období a 
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zjednodušen� lze �íci, že jejich rozdílem je získán hospodá�ský výsledek. Náklady

m�žeme definovat jako pen�žní vyjád�ení spot�eby výrobních �initel�. V praxi se 

náklady ve výkazu zisku a ztráty projeví jako spot�eba, opot�ebení majetku a p�ír�stek 

závazk�. Výnosy se definují jako pen�žní vyjád�ení výsledk� plynoucích z provozování 

podniku a p�edstavují finan�ní �ástky za prodej zboží a služeb. Hospodá�ský výsledek 

se ve výkazu d�lí na: 

• výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost: 

o provozní výsledek hospoda�ení – vychází u v�tšiny podnik� ze 

základních �inností podniku, tzn. prodej vlastních výrobk� a služeb po 

ode�tení náklad� podniku, tj. výrobní spot�eby, osobních náklad�, daní, 

poplatk� a odpis�. 

o finan�ní výsledek hospoda�ení – jedná se o výsledek, který souvisí se 

zp�sobem financování a s finan�ními operacemi podniku. 

• výsledek hospoda�ení za mimo�ádnou �innost – vyplývá z nepravidelných a 

neo�ekávaných operací podniku. Vzniká v d�sledku oce�ování mank a škod, 

p�ebytk� na majetku na finan�ním ú�tu apod. [12, s.54] 

Tabulka 2-6: Výkaz zisku a ztráty                                                                           
Zdroj: vlastní zpracování dle [12. s.55] 
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3.2  Finan�ní plánování 

Finan�ní plánování je rozhodování o zp�sobu financování (získávání kapitálu), o 

investování kapitálu do výnosného majetku a o pen�žním hospoda�ení. To vše 

s ohledem na vnit�ní a vn�jší okolnosti, situaci, kritéria výnosnosti a rizika. Plní úlohu 

nástroje v�asného varování, jelikož je schopen p�edvídat možné finan�ní situace d�íve 

než nastanou. Obsah finan�ního plánování spo�ívá ve t�ech rozhodovacích polohách: 

• kvantifikovat finan�ní cíle v zorném poli vlastnického zájmu na zhodnocení 

investovaného kapitálu, 

• formulovat finan�ní politiku, odpovídající dosažené finan�ní situaci podniku, 

prognóze vn�jšího prost�edí a podnikatelské strategii, 

• navrhnout vývoj finan�ní podniku v souladu s finan�ními cíli a finan�ní 

politikou a ve vazb� na plán prodeje (tržby) a plán výroby (náklady). [11, s.243] 

3.2.1 Dlouhodobé plánování 

Zisk je hlavním m��ítkem úsp�chu podnikání a i jeho hlavním cílem. Na jeho vývoj 

významn�ji zap�sobí jen dlouhodob�jší opat�ení v investi�ní a technické oblasti. Proto 

zisk jako finan�ní cíl m�že být vyty�en jen v rámci dlouhodobého horizontu, zpravidla 

se jedná o období t�í až p�ti let. Dlouhodobý finan�ní plán obsahuje na výstupu:  

• analýzu finan�ní situace, 

• plán tržeb na základ� prognózy a plánu prodeje, 

• plán pen�žních tok�, 

• plánovanou rozvahu, 

• plánovaný výkaz zisku a ztráty, 

• rozpo�et investi�ních výdaj�, 

• rozpo�et dlouhodobého externího financování. [11, s.245] 
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Aby tohoto bylo dosaženo, je t�eba provést nezbytn� analýzu finan�ní situace a 

hospodá�ských výsledk� podniku s p�ihlédnutím na aktuální situaci vliv� okolí na 

podnik p�ímo p�sobící. Toto je umožn�no hodnocením vn�jšího okolí pomocí vhodných 

metod a i finan�ní analýzou podniku zobrazující stav podnikových financí a majetku. 

[11, s.245] 

3.2.2 Krátkodobé plánování 

Krátkodobý finan�ní plán se vyhotovuje pro ro�ní a kratší �asové období a 

bezprost�edn� navazuje na o�ekávanou skute�nost v roce b�žném. P�íprava ro�ního 

plánu se m�že stát p�íležitostí pro hledání zp�sob�, jak získat co nejlepší startovací 

pozici pro cíle dlouhodobé. Vn�jší podmínky dosta�uje prognózovat pouze pro krátké 

období p�íštího roku, což zna�n� snižuje riziko prognostické chyby. V tomto 

krátkodobém plánování je nutno p�ihlížet p�i tvorb� cíl� na aktuální situaci, co se tý�e 

disponibilních prost�edk�. [11, s.254] 

Hlavním cílem ro�ního finan�ního plánování je plánovaný výkaz zisku a ztráty a tedy 

v�d�ím principem plánované výsledovky je optimalizace zisku. Toto je možno 

dosáhnout: 

• zvýšením prodaného množství výroby a služeb, 

• zvýšení pr�m�rné ziskové p�irážky, 

• poklesem náklad� p�i zachování cenové úrovn�. [11, s.254] 
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4   Informace o spole�nosti 

Obchodní firma:  MODOS, spole�nost s ru�ením omezeným 

 I�O:    00576832 

 DI�:    CZ00576832 

 Sídlo:    Masarykova 885/34, Olomouc, 772 00 Olomouc 

 Datum vzniku:  14. 1. 1991 

 Právní forma:  spole�nost s ru�ením omezeným 

 P�edm�t podnikání:  provád�ní staveb, jejich zm�n a odstra�ování 

 Základní kapitál:  1 000 000 K�

4.1 P�edstavení a historie spole�nosti 

Stavební firma MODOS spol. s r.o. byla založena v roce 1991. 

Nosným výrobním programem firmy je realizace stavebních prací v oblasti dopravního, 

mostního, vodního, ekologického, pr�myslového a inženýrského stavitelství. 

Od založení až po sou�asnost se firma MODOS spol. s r.o. postupn� za�adila mezi 

významné stavební spole�nosti v regionu Moravy a po dobu svého trvání provedla 

stavební práce za 3,5 mld. K�. 

V sou�asné dob� firma MODOS spol. s r.o. disponuje vlastním dostate�ným vybavením 

v oblasti dopravy, mechanizace, pažení a bedn�ní, drobné mechanizace a ostatních 

výrobních prost�edk�, které jí umožní realizovat rychle a kvalitn� stavební práce jejího 

zam��ení. 

Firma MODOS spol. s r.o. je schopna na p�ání zákazníka zajistit komplexnost 

stavebního díla v�etn� projektové dokumentace. 
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Firma MODOS spol. s r.o. je držitelem certifikát� �ady �SN EN ISO 9001, �SN EN 

ISO 14001 a OHSAS 18001. 

Ve firm� pracuje cca 130 pracovník� na pot�ebné profesionální úrovni, jejichž 

odbornosti a zkušenosti jsou zárukou provedení rychlého a kvalitního stavebního díla. 

Sou�ástí pracovního týmu jsou i autorizovaní inžený�i pro technologie, které firma 

realizuje. [21] 

4.2 Reference o provád�ných stavbách 

Stavební firma Modos spol. s.r.o. provádí svá díla v následujících oblastech stavitelství: 

• Oblast dopravního stavitelství – výstavba komunikací, chodník�, zpevn�ných 

ploch, parkoviš�, cyklostezek, op�rných zdí a staveb souvisejících s dopravním 

stavitelstvím 

• Oblast mostního stavitelství – výstavba betonových most�, propustk� a staveb 

souvisejících s mostním stavitelstvím 

• Oblast ekologického stavitelství – výstavba skládek tuhého komunálního odpadu 

a zakonzervování stávajících skládek. 

• Oblast pr�myslového stavitelství – realizace monolitických železobetonových 

konstrukcí a skelet�. 

• Oblast inženýrského stavitelství – výstavba infrastruktury v�etn� p�eložek 

inženýrských sítí a jejich nová výstavba. 
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5 Analýza rizika 

5.1 Analýza vn�jšího a vnit�ního prost�edí 

Vn�jší prost�edí je možné jako takové rozd�lit na dv� �ásti. Prvním z nich je 

makrookolí, které je spole�né všem podnik�m bez ohledu na p�sobnost a zam��ení, 

druhým z nich je mikrookolí, které je konkrétní pro daný podnik. Ob�ma se budu 

zabývat níže. K analýze vnit�ního prost�edí a ekonomického stavu spole�nosti 

využijeme nástroje finan�ní analýzu, která bude vzhledem ke své obsáhlosti uvedena 

v samostatné kapitole níže. 

5.1.1 PEST analýza – analýza makrookolí 

Pro analýzu makrookolí spole�nosti použiji PEST analýzu a konkrétn� její jednotlivé 

�ásti uvedené v tabulce v teoretické �ásti mé diplomové práce. 

5.1.1.1 Politicko-legislativní faktory 

Spole�nost MODOS spol. s.r.o. je podnikatelským subjektem p�sobící na území �eské 

republiky a musí proto jako ostatní spole�nosti respektovat platnou legislativu �R. 

S ohledem na fakt, že �eská republika je od kv�tna roku 2004 i právoplatným �lenem 

Evropské unie, je spole�nost povinna respektovat zákony, vyhlášky a na�ízení i EU. 

Základní zákony a právní p�edpisy �R 

Zákon �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník, zákon �. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
zákon �. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, zákon �. 
586/1992 Sb., o daních z p�íjmu, zákon �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty, atd. 

Základní zákony a p�edpisy stavebního práva �R 

Zákon �. 183/2006 Sb., stavební zákon, zákon �. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, 

zákon �. 137/2006 Sb., zákon o ve�ejných zakázkách. technické a stavební normy platné 

na území �R, atd. 
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P�edpisy EU 

Veškeré platné zákony, vyhlášky a na�ízení EU

Zm�na režimu uplatn�ní DPH ve stavebnictví 

Od 1.1.2012 vešla v platnost novela definující nová pravidla pro uplatn�ní DPH p�i 

provád�ní stavebních a montážních prací, tzv. p�enesení da�ové povinnosti. Toto 

p�enesení da�ové povinnosti z dodavatele na p�íjemce má povinnost použít plátce DPH 

v p�ípad� st�etnutí se dvou plátc� dan� na území �eské republiky spadají-li provedené 

práce do klasifikace CZ CPA do položek 41-43, nap�. práce p�i stavb� silnic, most�, 

tunel�, inženýrských sítí, demoli�ní práce aj. Zám�rn� výše zmín�né úkony jsou náplní 

práce spole�nosti Modos spol. s.r.o., tudíž je nucena se touto novelou �ídit, což sebou 

nese zvýšení administrativní zát�že pro spole�nost z d�vod� spln�ní veškerých 

náležitostí v novele popsaných.[14] 

Zm�ny v zákon� o ve�ejných zakázkách

K 1. dubnu 2012 vstoupila v platnost novela zákona o ve�ejných zakázkách, tedy 

zákona velice d�ležitého pro spole�nost, jelikož veškeré její významn�jší zakázky 

vychází práv� z ve�ejných sout�ží. Tato novela má za cíl zvýšit transparentnost sout�ží a 

tedy nakládání s ve�ejnými prost�edky v dané oblasti. Nejvýznamn�jšími body pro 

podnik a celkov� jsou: 

• „Snížení hranice pro postup podle tohoto zákona; zadavatelé budou povinni 

zadávat ve�ejné zakázky na dodávky a služby dosahující p�edpokládané hodnoty 

1 mil. K� bez DPH a více a ve�ejné zakázky na stavební práce dosahující 

p�edpokládané hodnoty 3 mil. K� a více.“ 

• „Zákon zavádí kategorii „významná ve�ejná zakázka“. V p�ípad� státu se bude 

jednat o ve�ejné zakázky dosahující p�edpokládané hodnoty nejmén� 300 mil. 

K� bez DPH, v p�ípad� samospráv (kraje, obce) 50 mil. K�. Tyto zakázky bude 

vždy schvalovat u státu vláda, u samospráv zastupitelstvo, zavádí se u nich i 

delší lh�ty pro podání nabídek.“ 
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• „ Zadavatel musí zrušit zadávací �ízení, pokud by m�l hodnotit mén� než dv�

nabídky.“ 

• „Dochází k odstran�ní možnosti omezovat po�et ú�astník� na základ� lepší 

kvalifikace nebo losování.“ 

• „U ve�ejných zakázek na dodávky vymezených provád�cím p�edpisem 

povinnost zadavatele provést hodnocení prost�ednictvím elektronické aukce.“ 

[16] 

Zm�na ve vyhlášce zasahuje i do prokazování ekonomické a finan�ní kvalifikace, kdy 

ekonomická kvalifikace bude nahrazena prohlášením dodavatele o ekonomické a 

finan�ní zp�sobilosti plnit ve�ejnou zakázku. [16] 

Tabulka 5-7: Vývoj DPH a dan� z p�íjmu za roky 2004 až 2012                                             
Zdroj: vlastní zpracování dle [15] 

Shrnutí: 

• Vysoká politická stabilita v regionu p�sobnosti firmy, a� z pohledu státu �i EU, 

s nízkým rizikem zm�ny.

• Nenar�stající sazba dan� z p�íjmu právnických osob �i sazba DPH, spíše 

klesající trend b�hem hodnoceného období.

• Snaha vlády o zvýšení transparentnosti ve�ejných sout�žních zakázek a boj proti 

vysoké korupci v dané oblasti.
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5.1.1.2 Ekonomické faktory 

V rámci ekonomických faktor� vyhodnotím oblasti týkající se hospodá�ského cyklu, 

vývoje HDP, inflace �i úrokových sazeb, vývoj mezd �i zam�stnanosti. Jedná se o 

nejd�ležit�jší oblast PEST analýzy, což platí dvojnásob nyní, kdy se �eská a evropská, 

potažmo sv�tová ekonomika nachází recesi. 

Hospodá�ský cyklus – vývoj stavební produkce 

V sou�asné dob� se celá sv�tová ekonomika, tedy i eurozóna a �eská republika nachází 

v období trvající recese, která za�ala koncem roku 2008. Tato recese se postupn� za�ala 

projevovat i na území �R a tedy i ve stavebnictví, které je jedním s nosných pilí��

produkce HDP. Rok 2008 byl vrcholným rokem �eského stavitelství a zmín�ného roku 

sleduje stavebnictví neustávající pokles. Inženýrské stavby provád�né spole�ností 

Modos spol. s.r.o. znamenaly první pokles až v roce 2011, avšak o to významn�jší a 

nyní a do budoucna je oblast inženýrské stavitelství nejvíce ohroženou. Vývoj �eského 

stavitelství pro p�ehlednost znázorním v tabulce. 

�

Tabulka 5-8: Vývoj stavební produkce v letech 2006 až 2011 v �R                                             
Zdroj: vlastní zpracování dle [17] 

Predikce pro rok 2012 a roky následující hovo�í o neustálém propadu celkového 

stavebnictví na meziro�ní úrovni 7,5% pro rok 2012. Tato hodnota se liší z pohledu 

dvou hlavních �ástí stavitelství, tedy pozemního a inženýrského. Pozemní stavitelství 

o�ekává pokles kolem 8,5%, kdy o n�co optimisti�tí stav panuje u inženýrského 

stavitelství, které po obrovském propadu o�ekává pokles kolem 4,3% meziro�n�. Je 

t�eba zmínit, že r�zný pokles tržeb o�ekává management velkých firem, kte�í 
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p�edpokládají pokles tržeb kolem 4,5%, naopak proti tomu malé a st�ední spole�nosti 

predikují pokles produkce mnohem výrazn�jší, kolem 8,3%. Do této oblasti svou 

velikostí zapadá i hodnocená spole�nost Modos spol s.r.o. [18] 

Pr�m�rná mzda a zam�stnanost – vývoj ve stavebnictví 

Pr�m�rná m�sí�ní mzda v �R rostla v celém hodnoceném období a� už v obecné sfé�e, 

tak i konkrétn� ve stavebnictví. Mzdy ve stavebnictví se pohybují celou dobu pod 

republikovým pr�m�rem což spolu s aktuální složitou ekonomickou situací a faktem, že 

nezam�stnanost v republikovém m��ítku i evropském m��ítku roste, dává spole�nosti 

prostor lépe pracovat s �ástkou vyplácenou na mzdách a snižovat tedy i náklady na 

pracovní sílu s ohledem na horší vyhlídky tržeb pro nadcházející období. Tomu 

nahrávají i o�ekávání ministerstva financí �eské republiky o�ekává pro rok 2012 

nezam�stnanost nad hranicí 8% a tém�� nulový r�st pr�m�rné mzdy, kolem 0,5%. 

Tabulka 5-9: Vývoj nezam�stnanosti a pr�m�rných mezd v �R                                             
Zdroj: vlastní zpracování dle [17]

Vývoj HDP 

Hrubý domácí produkt a jeho hodnoty dosažené v hodnoceném období p�íliš 

nekorespondují s vývojem stavebnictví, jelikož se v n�m nachází pom�rn� dobré 

výsledky pr�myslu. P�esto uvádím dosažené hodnoty za hodnocené období spole�n�

s informací vývoje pro rok 2012. 

Tabulka 5-10: Vývoj HDP                                                                                           
Zdroj: vlastní zpracování dle [17] 
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Prognóza pro rok 2012 uvedená v tabulce v hodnot� -0,9% až -1,2% je odhadem �NB, 

která zárove� o�ekává op�t r�st od roku 2013 v hodnot� 0,2%. [19] 

Míra inflace 

Míra inflace vyjád�ená p�ír�stkem pr�m�rného ro�ního indexu spot�ebitelských 

cen vyjad�uje procentní zm�nu pr�m�rné cenové hladiny za 12 posledních m�síc� proti 

pr�m�ru 12-ti p�edchozích m�síc�. Míra inflace vyjad�uje snižování kupní síly pen�z. 

Tabulka 5-11: Vývoj inflace v �R 2006-2011                                                           
Zdroj: vlastní zpracování dle [17]

O�ekávaný vývoj inflace dne �NB je pro rok 2012 okolo 3%.[19] 

Shrnutí: 

• Ekonomika a stavebnictví se nachází ve velké recesi s poklesem trvajícím od 

roku 2008 a o�ekávaným poklesem v následujícím roce okolo 7,5%, p�ípad�

inženýrského stavitelství 4,3%.

• Klesající hodnota HDP, naopak rostoucí míra inflace, celkov� negativní dopady 

na hospodá�ství státu, riziko nedostatku prost�edk� státem vydávaných do 

oblasti stavebnictví.

• Rostoucí nezam�stnanost, klesající po�et pracujících v oboru stavebnictví a 

zpomalený r�st pr�m�rné hrubé mzdy.

5.1.1.3 Sociální a demografické faktory 

Na vývoj sociáln� demografických faktor� má vliv zejména politicko-hospodá�ská 

situace ve spole�nosti, zm�na životního stylu populace a požadavk� na životní úrove�, 

v�ková struktura a stupe� dosaženého vzd�lání. 
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V �eské republice stejn� jako v celé EU je dlouhodob� pozorován výrazný pokles 

porodnosti, kdy jen mezi roky 2008, až 2011 došlo k poklesu porodnosti na základ�

výpo�tu z údaj� �eského statistického ú�adu o 9,1%. Tím se i m�ní procentuální 

zastoupení v�kových struktur na celkovém množství obyvatel �R. To sebou nese riziko 

stárnutí populace, kdy ministerstvo po�ítá s pr�m�rným nár�stem pr�m�rného v�ku 

obyvatel �R v letech 2002 až 2030 letech o tém�� 5 let. Dalším negativním vývojem je 

možno nazvat vývoj m�nící se vývoj dokon�ené vzd�lání student�m opoušt�jících 

brány školství. V tomto sm�ru nar�stá po�et student� s dosaženým min. st�edoškolským 

vzd�lání zakon�eným maturitní zkouškou, kdy naopak klesají po�ty student� s výu�ním 

listem, tedy praktickým odborným vzd�láním. Celkov� se v tomto sm�ru vývoj školství 

obrací od pr�myslu ke službám, což pro budoucí vývoj pr�myslu a obchodu v �R není 

dobrým ukazatelem a i proto, již nyní ministerstvo školství, pr�myslu a obchodu 

rozjíždí kampa�, jejímž cílem je natáhnout studenty na pr�myslové obory a do 

u��ovských obor�. 

Zm�na životního stylu je patrná i u st�ední v�kové skupiny obyvatel, kdy nap�íklad 

množství s�atk� kleslo op�t mezi roky 2008 až 2011 o 14%, vychází to op�t z údaj�

�eského statistického ú�adu. Na tento fakt má vliv jednak zhoršená ekonomická situace, 

s tím spojená nejistota v zam�stnání, nutnost a v�tší ochota jednotlivc� dojížd�t za 

zam�stnáním, ale i celkový zm�na životního stylu, zam��ená více na lepší životní 

úrove� a kariéru. Citeln� nar�stá i vztah lidí k ochran� životního prost�edí, kdy se tato 

zm�na projevuje v investicích do �isti�ek odpadních vod, staveb vodovod� a kanalizací, 

ale i vzr�stající tendenci t�íd�ní odpadu. [17] 

Veškerá výše zmín�ná fakta nemají p�ímý vliv na chod spole�nosti a nep�edstavují pro 

ni žádné riziko, jedná se spíše o problémy s možným výskytem ve st�edn�dobém až 

dlouhodobém horizontu. 

Shrnutí: 

• Stárnutí populace (nízká porodnost)
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• Vzr�stající po�et absolvent� s minimáln� maturitním vzd�láním �i 

vysokoškolským vzd�laním, naopak pokles absolvent� s odborným vzd�láním 

(výu�ní list). Citelná orientace na služby na úkor pr�myslu a stavebnictví.

• Zm�na životního stylu, vyšší ochota cestovat za prací, inklinuje k vyššímu 

životnímu standardu.

Technologické faktory 

Oblast, ve které se stavební firma pohybuje a díla na která se zam��uje, nap�. �isti�ky 

odpadních vod, kanalizace, vodovodní �ady atd. nezaznamenala v posledních n�kolika 

létech zásadní pr�lomy v technologiích. Dochází k ur�itým nepatrným zm�nám 

v instalovaných technologiích �i postupech výstavby, eventuáln� použitých materiálech, 

nejedná se však o nijak zásadní zm�ny, které by spole�nost nebyla schopna zvládnout. 

Na tyto zm�ny zaškoluje pot�ebné pracovníky, informuje se o nich z odebíraných 

odborných �asopis�. 

Tém�� žádné zm�ny nep�ichází v technologiích, co se tý�e pro stavebnictví nezbytných 

výrobních prost�edk� (stroje a za�ízení). I zde se firma na základ� svých možností snaží 

pr�b�žn� obnovovat vozový a strojní park a tedy i tímto držet efektivitu výroby na 

optimální úrovni. 

Shrnutí: 

• Technologicky nem�nné prost�edí podnikání, 

• Pr�b�žné obnovování strojového a vozového parku spole�nosti. 

5.1.2 Porter�v model p�ti sil – analýza mikrookolí 

Cílem analýzy mikrookolí je blíže specifikovat oblast a odv�tví, ve kterém se podnik 

pohybuje, jeho „historický“ vývoj a pokusit se odhadnout i vývoj budoucí. Pro tuto 

analýzu využiji Porter�v model p�ti sil, jenž nám pom�že odhalit potenciální rizika 

v jeho nejbližším okolí. 
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5.1.2.1 Specifikace odv�tví podnikání spole�nosti Modos spol s.r.o. 

Spole�nost Modos spol s.r.o. je subjektem, jehož p�edm�tem podnikání je provád�ní 

staveb, jejich zm�n a odstra�ování a to p�edevším v oblasti dopravního stavitelství, 

mostního stavitelství a inženýrského stavitelství, kdy tyto výše zmín�né oblasti jsou 

nosnými pilí�i produkce. 

Jak již bylo v rámci PEST analýzy �e�eno, v oblasti stavebnictví celkov� i její díl�í �ásti 

se od roku 2008, v p�ípad� inženýrského stavitelství od roku 2010, dochází k poklesu 

produkce. Já se v této �ásti zam��ím na vývoj stavebnictví v Olomouckém kraji, tedy 

regionu p�sobnosti spole�nosti. Vývoj produkce stavebnictví, i konkrétn� inženýrského 

stavebnictví, je grafická znázorn�n v grafu níže spole�n� s hodnotami produkce 

. 

�

�

�

Graf 5-1: Vývoj stavební produkce v Olomouckém kraji 2006 - 2011                                               
Zdroj: vlastní zpracování dle [20]

Z grafu je patrný odlišný vývoj stavební produkce proti republikovému pr�m�ru, 

nejpatrn�ji viditelný v p�ípad� inženýrských sítí. Stavebnictví celorepublikov� m�lo rok 

2008 za vrcholový a pokles zaznamenalo až od roku 2009. V p�ípad� Olomouckého 

kraje tomu je již práv� od roku 2008. Ješt� výrazn�jší rozdíl proti celorepublikovému 

vývoji je patrn�jší u inženýrských staveb, které v hodnoceném období zažilo výrazný 

pokles zapo�atý rokem 2008, v p�ípad� celorepublikového pr�m�ru to byl rok 2010, a 
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na konci roku 2011 dosahovala produkce v této oblasti pouze 50% od posledního 

r�stového roku, kterým byl rok 2007. To je obrovský propad investic sm��ujících do 

této oblasti a tento fakt m�že být vysoce rizikovým faktorem pro spole�nost 

v následujících letech, kdy se p�epokládá stále klesající tendence investic ve 

stavebnictví, jelikož jednotlivé správní celky budou nakládat, a o to pe�liv�ji, s nižšími 

rozpo�ty p�erozd�lovanými státem. 

5.1.2.2 Konkurenti v odv�tví 

V letech hodnoceného období, z n�hož vycházíme do budoucna, neustále kolísal po�et 

stavebních spole�ností p�sobících na území Olomouckého kraje. Vývoj po�tu 

spole�ností je tabulkov� znázorn�n níže. 

Tabulka 5-12: Pr�m�rný po�et stavebních spole�ností v Olomouckém kraji          
Zdroj: vlastní zpracování dle [20]

Z tabulky je patrné, že tém�� shodné s poklesem stavební produkce zapo�al i pokles 

stavebních spole�ností v kraji. Názornost vývoje je narušena zm�nou metodiky, ale o to 

vypovídající jsou údaje od roku 2008, kdy pokles stavebnictví v Olomouckém kraji 

zapo�al. Po�et spole�ností se udržel ješt� v roce 2009, kdy spole�nosti žili z finan�ních 

rezerv utvo�ených v p�edchozích obdobích, ale následn� z d�vodu zm�n na trhu za�al i 

pokles po�tu spole�ností. Zde je pot�eba uvést fakt, že v po�tech již nejsou uvedeny 

velké spole�nosti, které nemají sídlo na území Olomouckého kraje nap�. Skanska CZ 

a.s., VCES a.s., Strabag a.s., OHL ŽS a.s. aj., které p�esto v kraji p�sobí a plní 

významnou roli v získávání a p�erozd�lování subdodávek u významných zakázek. 

Na základ� výše uvedených fakt� je patrné, že konkurence v kraji je významná, což 

spolu s klesajícími investicemi vede ke snižování nabídkových cen, což má za následek 

nižší zisky spole�ností na zakázkách a tedy i jejich klesající po�et, protože n�které 
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nedokáží pokrýt své provozní náklady. Tyto informace jsou významným rizikovým 

faktorem i pro spole�nost Modos spol. s.r.o. do následujících let. 

5.1.2.3Kupující – vyjednávací pozice odb�ratel�

Hlavními odb�rateli produkce spole�nosti jsou samosprávní jednotky p�evážn�

Olomouckého kraje (obce, m�sta). Tyto v p�ípad� pot�eb vypisují výb�rová �ízení, na 

základ� jejichž podmínek se hlásí jednotlivé stavební spole�nosti do t�chto ve�ejných 

sout�ží. V tomto sm�ru, navíc s p�ihlédnutím na aktuální ekonomickou situaci, je 

vyjednávací síla kupujících obrovská. V jejich kompetenci je možnost definování jak 

termínových, materiálových, splátkových a jiných podmínek, s nimiž p�ihlášením do 

výb�rového �ízení jednotlivé spole�nosti souhlasí a za jejichž nespln�ní hrozí firmám 

pom�rn� citlivé pokuty. 

Výhodou pro spole�nost je, že v p�ípad� zakázek vypsaných samosprávními jednotkami 

významn� klesá riziko nezaplacení za provedené práce, oproti soukromému sektoru. Je 

to zp�sobeno faktem, že tyto správní celky vypisují výb�rová �ízení až v p�ípad� jistoty 

dostate�ných zdroj� k jejich financování a� už za podpory sebe vlastní, státu �i fond�

Evropské unie. 

Spole�nost se �asto vyskytuje i v pozici subdodavatele, kdy v tomto p�ípad� je 

odb�ratelem jiná spole�nost, provád�jící danou zakázku, zhotovení práce op�t pro 

ur�itou samosprávní jednotku (kraj, m�sto, obec), který je tedy i investorem. V tomto 

p�ípad� roste riziko nezaplacení práce, zpožd�ní splácení a to je nutno ošet�it 

pot�ebnými smlouvami mezi ob�ma stranami. 

5.1.2.4 Dodavatelé klí�ových vstup� – vyjednávací pozice dodavatel�

V p�ípad� dodavatel� klí�ových vstup� pro stavební spole�nost máme na mysli hlavn�

dodavatele materiál� a stavebních za�ízení a stroj� zabezpe�ujících samotnou výstavbu. 

V tomto p�ípad� se výhoda vyjednávání obrací na stranu stavební spole�nosti, jelikož 

jednotlivých dodavatel� se na trhu pohybuje dostate�né množství a tedy v tuto chvíli 

jsou oni nuceni manipulovat s cenou tak, aby oslovili práv� konkrétní spole�nost. Tito 

dodavatelé jsou existen�n� závislí na produkci stavebnictví. Tyto fakta umož�ují 
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spole�nost získávat výhodn�jší podmínky a ceny jednotlivých vstup�, což ji umož�uje 

snižovat náklady výroby. 

5.1.2.5 Potenciální noví konkurenti – hrozba vstupu potenciálních konkurent�

Vzhledem ke stávající ekonomické situaci a o�ekávaném vývoji nejen ve stavebnictví se 

hrozba vstupu konkurent� z nov� vzniklých firem tém�� vynulovala, k �emuž pozitivn�

p�ispívá i kapitálová náro�nost spojená se vznikem konkurence schopné spole�nosti. 

Riziko p�edstavuje vznik konkurence pramenící z již zab�hlých velkých firem, které se 

doposud orientovaly na jinou oblast stavebnictví, avšak z d�vodu dorovnání ztrát ve své 

oblasti mohou rozši�ovat svou p�sobnost. Obdobné riziko hrozí od velkých 

nadnárodních spole�ností a jejich možného vstupu na území �eské republiky v podob�

sesterské spole�nosti s celorepublikovou p�sobností. 

5.1.2.6 Substituty – hrozba substitu�ních výrobk�

Oblast p�sobnosti spole�nosti je natolik specifická, že v sou�asné dob� neexistují 

jakékoliv cesty a možnosti plnohodnotné substituce inženýrské produkce. Z tohoto 

pohledu je riziko spojené s výskytem substitut� tém�� rovno nule. 

Shrnutí: 

• Výrazn�jší pokles produkce ve stavebnictví, inženýrských sítí v regionu 

p�sobnosti spole�nosti, Olomouckém kraji, proti celostátnímu vývoji,

• Vysoká konkurence, postupn� pro�iš�ující se trh vlivem p�sobení ekonomické 

krize => lepší pozice na trhu v p�ípad� udržení se a ustálení ekonomické situace,

• Riziko vstupu silných konkurent� do oblasti p�sobnosti,

• Silná pozice vzhledem k dodavatel�m klí�ových vstup� nezbytných k �innosti,

• Velmi nízká hrozba nahrazení substitu�ním „produktem“.
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SILNÉ STRÁNKY

• Jméno spolehlivého a lety ov��eného 
dodavatele na trhu,

• Stabilní, jednoduchá a kvalifikovaná struktura 
vedení,

• Kvalita provedené práce a poskytovaných 
služeb,

• Komplexnost dodávek, od projektování, 
rozpo�tování po realizaci,

• Finan�ní stabilita spole�nosti, výhodná pozice 
p�i jednání s bankami.

SLABÉ STRÁNKY

• Úzké zam��ení výroby a nabízených služeb,
• Slabá snaha vedení o rozvoj spole�nosti a její 

r�st, slabá úrove� plánování bez následné 
kontroly dosažených a spln�ných cíl�.

P�ÍLEŽITOSTI
• Získávání zakázek z ve�ejných sout�ží a jejich 

lepší transparentnost,
• Investice z evropských fond�,
• Vysoká solventnost investor�,
• Velký po�et dodavatel� klí�ových zdroj� –

silná vyjednávací pozice firmy
• Plánovaná klesající da�ová zát�ž

HROZBY
• Vysoká rivalita p�i výb�rových �ízeních, 

vysoká konkurence v odv�tví,
• Klesající investice do stavebnictví, v�etn�

inženýrských sítí,
• Vstup nových silných zahrani�ních dodavatel�

stavebních prací na trh,
• R�st cen energií a pohonných hmot
• R�st mzdových náklad�, snaha o dorovnání se 

s evropským trhem
• Korupce v odv�tví, ve spole�nosti obecn�

5.1.3 SWOT analýza 

Významem SWOT analýzy je definování 4 oblastí s podnikem souvisejících �i 

z podniku p�ímo vycházejících. Jedná se o silné (strong) a slabé (weak) stránky, tyto 

vycházejí p�ímo z podniku a dále o možnosti (opportunities) a hrozby (threats), kdy tyto 

vycházejí z okolí podniku, v n�mž se podnik nachází a p�sobí.

Obrázek 5-4: SWOT analýza                                                                                        

Zdroj: vlastní zpracování 

5.2 Finan�ní analýza 

Finan�ní analýza podniku je základní ukazatel finan�ního zdraví podniku, práce 

s majetkem podniku a ukazatel pohyb� uvnit� podniku, a proto ji využiji jako nástroj 

vyjád�ení podstatných ekonomických zm�n v podniku. K jejímu vyhotovení mi 

pomohou základní ú�etní výkazy, konkrétn� rozvaha, výkaz zisku a ztráty a p�ehled o 

pen�žních tocích.  
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5.2.2 Souhrnné indexy hodnocení 

Souhrnné ukazatele mají za úkol vyjád�it celkový stav ekonomicko-finan�ní situace 

podniku a názorn� zobrazit vliv jednotlivých ukazatel� na celkovou situaci hospoda�ení 

podniku v návaznosti na jiné hodnocené parametry.  

5.2.2.1 Pyramidové soustavy ukazatel�

Rentabilita vlastního kapitálu – Du Pont�v rozklad 

Tabulka 5-13: Vývoj rentability vlastního kapitálu                                              
Zdroj: vlastní zpracování 

Rentabilita vlastního kapitálu spole�nost po �as celého hodnoceného období klesá, a 

jelikož se její výsledek skládá ze sou�inu n�kolika pom�rových ukazatel�, je nutné se 

podívat a vyhodnotit, které mají na dosahované výsledky nejv�tší vliv. Významný 

pokles zaznamenala ziskovost tržeb spole�nost, z p�vodních 14% na sou�asná 3%. 

Negativní faktorem p�sobící na dosažené výsledky je i obrat celkových aktiv, zna�ící že 

podnik h��e pracuje s vlastn�ným majetkem spole�nosti.  

5.2.2.2 Bankrotní modely 

Altman�v model 

Tabulka 5-14: Tabulka hodnot Altmanova indexu a jednotlivých prvk� vzorce         
Zdroj: vlastní zpracování 
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Altman�v index je indexem finan�ního zdraví podniku a výše m�žeme vid�t hodnoty 

podniku dosažené v hodnoceném období. Jelikož námi hodnocená spole�nost je 

neobchodovatelná na kapitálovém trhu, zvolili jsme tomu odpovídající tvar vzorce a s 

ním související kritéria hodnocení. Na základ� t�chto kritérií, která hovo�í, že pokud 

hodnota indexu je v�tší než 2,9 je možno spole�nost považovat za prosperující, �i je 

v rozmezí 1,2-2,9, tedy v šedém pásmu, lze �íci, že firma se v hodnoceném období jako 

prosperující jeví, i když je patrný pokles. Za poklesem stojí fakt, který registrujeme po 

celou dobu hodnocení a tedy klesající zisk spole�nosti. Ten se ve vzorci objevuje 

v podob� ZUD (EBIT) ve vzorci rentability aktiv, která však má nejv�tší váhu v daném 

vzorci a tedy se i nejvýrazn�ji podílí na výsledných hodnotách. 

Model IN – Index d�v�ryhodnosti 

Snahou ukazatel� Model IN je stejn� jako v p�ípad� Altmanova modelu vyhodnotit 

finan�ní zdraví �eských firem a podobn� jako v p�edchozím p�ípad� za pomocí ur�itých 

pom�rových ukazatel�, které jsou rozší�eny o ur�itou váhu své vypovídací hodnoty. 

Tabulka 5-15: Model IN (95) – v��itelský mode a dosažené hodnoty                   
Zdroj: vlastní zpracování  

V��itelský Model IN respektuje nároky v��itel� z hlediska likvidity a má v�tší 

vypovídací hodnotu než Altman�v model, jelikož jednotlivé váhy ukazatel� jsou 

specifikovány pro konkrétní odv�tví podnikání, v našem p�ípad� stavebnictví. 

Hodnocení výsledk� IN �íká, že je-li index vyšší než 2, jedná se o podnik s dobrým 

finan�ním zdravím a to je i p�ípad naší spole�nosti a i zde je opakující se jev 

pr�b�žného poklesu tohoto indexu ze stejných, výše zmín�ných, d�vod�. 
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Tabulka 5-16: Model IN (99) – vlastnický model a dosažené hodnoty                   
Zdroj: vlastní zpracování  

Vlastnický model vychází z toho, že pro investory není d�ležité, o jaký obor podnikání 

se jedná, ale fakt celková schopnost podniku náklad� se zdroji a tedy se zde nem�ní 

váhy jednotlivých ukazatel� ve vzorci výpo�tu. I zde jsou ur�itá kritéria pro 

vyhodnocení získaných hodnost, ty zn�jí, že pokud je index IN vyšší �i roven 2,07, 

jedná se o podnik s dobrým finan�ním zdravím, pokud je index v rozsahu 0,684 až 2,07, 

mohou podniku nastat potenciální problémy a pokud je hodnota nižší než 0,684, jedná 

se o projev finan�ní neduživosti. S ohledem na tyto kritéria musím konstatovat, že 

podnik se z výborné situaci ocitl v pásmu s potenciálními problémy. Avšak pokud se 

podíváme konkrétn�ji na jednotlivé hodnoty v tabulce podílející se na celkovém 

výsledku, zjistíme, že op�t má významný podíl klesající zisk spole�nosti a nar�stající 

cizí zdroje spole�nosti. Zde však víme, že cizí zdroje pramení nikoliv z bankovních 

úv�r�, ale dlouhodobých a krátkodobých závazk�. To nem�ní nic na tom, že spole�nost 

by m�la t�mto položkám v�novat více pozornosti s jejich nakládáním. 

V��itelský i vlastnický model je t�eba z hlediska co nejobjektivn�jšího náhledu pot�eba 

hodnotit v kontext a k tomu nám pom�že níže znázorn�ná tabulka. 

Tabulka 5-17: Souhrnné hodnocení v��itelského a vlastnického indexu                   
Zdroj: vlastní zpracování  

S ohledem na dosažené výsledky hlavn� vlastnického indexu, je nutno brát v potaz jak 

první, tak druhou variantu výsledku. V obou p�ípadech se jedná o dobré výsledky 
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z hlediska v��itele spole�nosti, což zna�í vhodn� nastavenou zadluženost spole�nosti, 

schopnost dostát závazk�m a umožnuje eventuální další rozvoj za využití v�tšího 

množství cizích zdroj�. Horší výsledky spole�nost dosáhla z vlastnického hlediska, tedy 

investorského, která zna�í horší schopnost vedení spole�nosti zhodnocovat prost�edky 

spole�nosti vhodnými investicemi, a� už do výroby �i investi�ní �innosti spole�nosti a 

produkovat žádaný zisk a tedy finan�ní p�ebytky. 

Tabulka 5-18: Model IN (01) – index d�v�ryhodnosti                                          
Zdroj: vlastní zpracování 

Posledním indexem Modelu IN je index d�v�ryhodnosti, který do ur�ité míry 

zohled�uje oba d�íve zmín�né modely, ale navíc zohled�uje snahu podniku o tvorbu 

p�idané hodnoty. Tento ukazatel tak jen potvrzuje dosavadní výsledky, kdy se podnik 

dostal z výborných hodnot, do hodnot tzv. šedé zóny. Ta je tvo�ena rozmezím 0,75-

1,77. Pokud se hodnoty pohybují nad hranicí 1,77, zna�í to fakt, že podnik 

s pravd�podobností 67% tvo�í hodnotu. Naopak klesla by hodnota pod hladinu 0,75, 

znamenalo by to situaci, kdy by podnik sp�l k bankrotu s pravd�podobnosti 86%. Lze 

tedy konstatovat, že nyní se podnik pohybuje práv� v šedé zón� a je na managementu 

spole�nosti, aby podnikl takové kroky, které by vedly k op�tovnému r�stu a zárove�

eliminoval faktory vedoucí k pokra�ujícímu poklesu, jenž by mohl byt pro podnik 

osudný. 

5.2.2.3 Bonitní modely 

Kralick�v Quicktest
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 Tabulka 5-19: Kralick�v Quicktest – vypo�tené hodnoty a hodnotící kritéria                                 
Zdroj: vlastní zpracování 

Hodnotící kritéria Kralickova Quicktestu nám �íkají, že dosáhnou-li hodnoty nad 

hodnotu 3, jedná se o bonitní spole�nost, naopak, je-li hodnota pod hodnotou 1, jde o 

signál zna�ící potíže s finan�ním hospoda�ením spole�nosti. Zbývající rozmezí mezi 

hodnotami 1-3 zna�í op�t tzv. šedou zónu. S t�mito kritérii v zádech m�žeme �íci, že 

firma je v této t�žké ekonomické dob� práv� v této šedé zón�, co se tý�e v�tší �ásti 

hodnoceného období. Je nyní pouze na firm�, jaké kroky u�iní a samoz�ejm� jaké kroky 

ji i okolní trh a ekonomická situace dovolí, a kterým sm�rem se pohne, �i zda si udrží 

stávající hodnoty, stav, což by obecn� nebylo možné považovat za neúsp�ch. 

5.2.1.1 Analýza absolutních dat - horizontální a vertikální analýza 

V rámci horizontální a vertikální analýzy se zam��ím na analýzu rozvahy spole�nosti, 

tedy aktiv a pasiv, a výkazu zisku a ztráty a jejich vývoj v hodnoceném období. Tyto 

dv� metody nelze vzájemn� separovat, jelikož sama zm�na jednotlivých složek v �ase 

není vypovídající, d�ležité je i t�eba sledovat jejich vnit�ní složení.

Horizontální a vertikální analýza rozvahy 

Celková aktiva byla na konci roku 2011 na hodnot� 95658 tis. K�. Tento stav se jeví 

s ohledem na po�áte�ní hodnotu hodnoceného období a hodnoty, které podnik 
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v pr�b�hu období dosahoval jako dobrý výsledek. P�i bližším prozkoumání je patrný 

pokles dlouhodobého majetku, ten je však zp�soben prodejem dlouhodobého finan�ního 

majetku spole�nosti. To však lze s ohledem na výnosy, které tento majetek produkoval a 

naopak prost�edky, které v sob� vázal hodnotit jako dobrý krok. Firma navíc provedla 

v�tší investici do movitého majetku spole�nosti, což lze op�t chápat kladn�, jak 

z pohledu modernizaci t�chto prost�edk�, tak i jako da�ový štít. Naopak nár�st 

zaznamenala ob�žná aktiva, kde firma neváže p�ebyte�né prost�edky v zásobách a 

výrobu zásobuje formou „just in time“, vhodn� pracuje s krátkodobými pohledávkami, 

které si drží vývoj korespondující s provedenými tržbami. Spole�nost však disponuje 

velkým majetkem ve form� pen�žních prost�edk� na bankovních ú�tech. Tento krok lze 

chápat pozitivn� s ohledem na výrobu, jakou se spole�nost zabývá a zp�sob jejího 

financování. Jedná se p�evážn� o inženýrské sít� financovány pomocí fond� EU, kdy 

k jejímu plnému uhrazení dochází až po konci realizaci a na základ� doklad� o 

provedených pracích, tudíž firma je nucena �ást výstavby zafinancovat s výhledem na 

budoucí splacení. Firm� dále nehrozí p�ímo platební neschopnost, avšak tyto peníze 

v danou chvíli jsou nevýnosné, negenerují zisk a nepodílí se na rozvoji spole�nosti. 

Firma by m�la zvážit možnosti prost�edky investovat do modernizace, rozvoje 

spole�nosti, �i na jiné obchodní aktivity umož�ující firm� další r�st. 

Graf 5-2: Vývoj aktiv spole�nosti 2006 - 2011                                                           
Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 5-3: Vertikální analýza aktiv spole�nosti                                                           
Zdroj: vlastní zpracování 

V návaznosti na aktiva, je t�eba hodnotit i pasiva spole�nosti. Zde je patrná zm�na 

pom�ru vlastního a cizího kapitálu v �ase. Vlastní kapitál na hodnot� 48267 tis. K�. To 

je tém�� shodná hodnota s po�áte�ním rokem 2006 hodnoceného období. Z tohoto 

pohledu by se dala tato hodnota považovat za nedostate�nou z d�vodu, že nedošlo 

k nár�stu mezi roky, je však nutné �íct, že mezi t�mito roky došlo k pom�rn� výraznému 

poklesu vlastního kapitálu a to že se spole�nosti poda�ilo jej dostat zp�t na tuto úrove�

je tedy možno považovat za dobrý znak. Co však vzrostlo, jsou cizí zdroje a to má i vliv 

na pom�r VK:CK.  Ten se však stále drží v hodnotách uvád�ných v odborné literatu�e 

za ideální a tedy mezi pom�ry 60:40 – 40:60. Vliv na tom mají hlavn� závazky 

z obchodních vztah�, jak dlouhodobé, tak krátkodobé. Jedním z možných p�edpoklad�

je, že narostla doba splatnosti faktur od dodavatel�. Nár�st zaznamenala i položka 

závazky ke spole�ník�m, tu však nelze bez znalostí vnit�ních pom�r� spole�nosti 

hodnotit. 
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Graf 5-4: Pasiva spole�nosti 2006 – 2011                                                                  
Zdroj: vlastní zpracování

Graf 5-5: Vertikální analýza pasiv 2006 – 2011                                                           
Zdroj: vlastní zpracování

Spole�nost se snaží díky vyšší hodnot� finan�ního majetku se vyhnout užití 

krátkodobých bankovních úv�r�, které by skrze úroky ješt� více v této t�žké dob�

spole�nosti p�ipravily o zisk, což je v tomto t�žkém období pochopitelné. S ohledem na 

výše uvedená fakta, lze �íci, že majetková struktura spole�nosti je dobré úrovni. 
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Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Graf 5-6: Výnosy, náklady a zisk 2006 – 2011                                                           
Zdroj: vlastní zpracování

V p�ípad� výkazu zisku a ztráty je p�i pohledu na hodnoty a níže znázorn�ný graf patrný 

jeden výrazný problém firmy a tedy pokles �istého zisku. Je patrné, že výkony 

spole�nosti m�ly kolísavý pr�b�h a nejv�tší byly v roce 2009, a však práv� v tomto roce 

došlo k zapo�etí trendu poklesu zisku, kdy neúm�rn� s výkony vzrostly náklady 

spole�nosti. P�í podrobn�jší zkoumání je patrné, že jej mají za následek zvýšené 

náklady na mzdy spole�nosti. Z tohoto pohledu je nejprokazateln�jší srovnání roku 

2011 s roky 2006 a 2007. Firma ve zmín�ných letech dosahuje tém�� shodných výkon�

své produkce, firm� se dokonce poda�ilo snížit materiálovou a energetickou spot�ebu, 

p�i zachování hladiny spot�eby služeb, je tedy schopna vytvá�et vyšší p�idanou hodnotu, 

což by logicky m�lo vést ke zvýšení zisku spole�nosti. Tento fakt však zásadn�

znehodnocuje dvojnásobný nár�st náklad� vynaložených na mzdy. P�i�teme-li k tomu 

fakt, že ceny jednotlivých zakázek se v sou�asnosti pohybují na minimální hodnot�, 

jsou tém�� shodn� s náklady na jejich vybudování, je zarážející, že firma práv� v tuto 

t�žkou dobu nepracuje lépe s náklady na mzdy, �ímž by výrazn� navýšila sv�j profit. 

�
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Graf 5-7: Zm�na hlavních složek náklad� 2006 – 2011                                                           
Zdroj: vlastní zpracování

5.2.1.2 Analýza rozdílových ukazatel�

�istý pracovní kapitál 

Graf 5-8: �istý pracovní kapitál spole�nosti 2006 – 2011                                               
Zdroj: vlastní zpracování
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�istý pracovní kapitál vykazuje velký nár�st, což je pochopitelné s ohledem na vzorec 

výpo�tu a fakta uvedená výše. Ob�žný majetek zaznamenal r�st díky finan�nímu 

majetku a krátkodobé závazky se držely na stabilní pom�rové úrovni v��i tržbám. Tento 

jev je sám o sob� kladný a o to pozitivn�ji jej lze chápat v sou�asné dob�, kdy se tím 

firma p�ipravuje na možnost spolufinancování výroby a tedy lepší pozici ve výb�rovém 

�ízení na zakázku a v�bec spln�ní ur�itých podmínek t�chto �ízení. 

5.2.1.3 Analýza pom�rových ukazatel�

Ukazatele rentability 

Ukazatel rentability aktiv ROA, jehož výsledek je ovlivn�n hodnotami aktiv 

spole�nosti, �istého zisku, respektive zisku p�ed zdan�ním zaznamenal pokles ze dvou 

d�vod�. Jedním z nich je nár�st aktiv spole�nosti, což by sám o sob� byl pozitivní úkaz. 

Druhým, avšak daleko mén� pozitivním d�vodem je pokles zisku. To je nejpatrn�jší na 

srovnání dosažených hodnot rok� 2006 a 2009. Ve zmín�ných letech dosáhla firma 

tém�� shodných výsledných hodnot aktiv, a p�esto vlivem zna�ného poklesu zisku 

zaznamenala rapidní pokles hodnot ukazatele rentability aktiv. Obdobn� lze hodnotit 

ukazatel vlastního kapitálu ROE a ukazatel tržeb ROS, vezmeme-li v potaz srovnání 

rok� 2006 a 2011. V t�chto letech podnik vykázal, s ohledem na �ády hodnot, ve 

kterých se pohybuje, tém�� stejné hodnoty jak vlastního kapitálu, tak tržeb za prodej 

vlastních výrobk� a služeb. I p�es zmín�né informace oba ukazatele zaznamenaly pokles 

a to práv� na základ� spole�ného �itatele, jímž je �istý zisk spole�nosti. Tento fakt je o 

to smutn�jší, že v hodnoceném období klesla da� z p�íjmu právnických osob z hodnot 

20% v letech 2006 a 2007 až na sou�asnou hodnotu 19%, která platí od roku 2010. 

D�vod poklesu zisku spole�nosti je prostý a evidentní p�i pohledu na výkaz zisku a 

ztráty spole�nosti. Je jím nár�st mzdových náklad� spole�nosti. Ostatní vlivné hodnoty 

si držely tendenci spole�n� s množstvím realizovaných výkon�, tedy tržbami za prodej 

vlastních výrobk� a služeb, kdy dokonce firma dokázala lépe hospoda�it s náklady za 

spot�ebovaný materiál a energie.
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Graf 5-9: Vývoj a výsledné hodnoty ukazatel� rentabilit                                                   
Zdroj: vlastní zpracování

Ukazatele aktivity 

V p�ípad� ukazatel� aktivity je nejvíce vypovídající hodnota doby obratu jednotlivých 

ukazatel�, kdy snahou spole�nosti by m�lo být dosažení co nejnižších hodnot, jelikož 

s každým obratem lze p�edpokládat i p�ísun ur�itého zisku pro podnik. S ohledem na 

tento fakt lze �íci, že nejlepším rokem z hodnoceného období byl rok 2009. V tomto 

roce firma dosáhla výborné hodnoty doby obratu pohledávek, což je velice d�ležitý 

ukazatel pro chod firmy a zabezpe�ení financování. Hodnota byla více než dvojnásobn�

nižší než doba obratu krátkodobých závazk�, firm� tedy reáln� nehrozila platební 

neschopnost. Pom�r kratší doby obratu pohledávek v��i dob� obratu krátkodobých 

závazk� se firm� da�ilo držet i v letech 2007, 2010 a 2011. Pouze roky 2007 a 2009 

m�ly opa�nou tendenci, ovšem rozdíl nebyl natolik markantní, aby firma eventuální 

nedostatek prost�edk� nedokázala pokrýt ze svých vlastních zdroj�. Z graf� vypadly 

hodnoty obratu, respektive doby obratu aktiv z d�vodu, že firma si drží zásoby na velmi 

nízké úrovni, jedná se o stavební spole�nost s p�evažujícím zp�sobem zásobování 

v podob� metody ,,just in time“, a tedy i výsledné hodnoty byly nevypovídající.
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Graf 5-10: Graf vývoje po�tu obrat� jednotlivých ukazatel� aktivity                                          
Zdroj: vlastní zpracování�

�

Graf 5-11: Graf vývoje doby obratu jednotlivých ukazatel� aktivity                                          
Zdroj: vlastní zpracování�

Ukazatele zadluženosti

Celková zadluženost a koeficient zadluženosti budou p�edm�tem mého hodnoceni v této 

�ásti. Po�ítán byl ukazatel úrokového krytí, jenž vykazuje tém�� nulové hodnoty 

v prvních 4 letech hodnoceného období a o n�co zvýšené hodnoty v letech 2010 a 2011. 
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Ovšem p�i pohledu na pasivní stranu rozvahy je patrné, že spole�nost nevyužívá 

bankovní úv�ry a veškeré cizí zdroje pramení ze závazk� z obchodního styku a tedy p�i 

neznalosti detailních a p�esných d�vod� vzniku úrok� v posledních dvou letech, je 

nevypovídající tyto data hodnotit. Vrátíme-li se k ukazateli celkové zadluženosti, je 

možno sledovat pomalý r�st zadlužeností, tedy r�st cizího kapitálu v��i vlastnímu. 

Tento pom�r se p�eklonil z p�vodního 60:40 ve prosp�ch VK k pom�ru 40:60 a 

následnému ustálení se na hodnot� 50:50. Tyto hodnoty jsou velmi dobré s ohledem na 

doporu�ené hodnoty odborných publikací. Jak již bylo zmín�no, cizí kapitál nepramení 

z bankovních úv�r�, což by mohlo vést k myšlence, že firma nesta�ila pokrýt pot�ebné 

náklady ze svých zdroj�, ale pramení ze závazk� vzniklých p�edm�tem podnikání. To 

však neznamená, že i v tomto p�ípad� by firma nem�la mít snahu o jejich snížení. 

Graf 5-12: Vývoj zadlužení spole�nosti v letech 2006 - 2011                                               
Zdroj: vlastní zpracování�

Ukazatele likvidity 

Likvidita obecn� je pro každý podnik d�ležitým faktorem podnikání, jelikož dává 

jednotce možnost v �ádných termínech a v požadované hodnot� dostát závazk�m v��i 

svým v��itel�m. Proto dosažené výsledky srovnáme s doporu�enými hodnotami pro 

jednotlivé ukazatele. B�žná likvidita má doporu�ené hodnoty v intervalu 1,0-1,5. 

S ohledem na tuto hodnotu, je možno konstatovat, že si firma vede nadmíru dob�e a 
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nem�la by mít problémy v p�ípad� pot�eby dostát svým závazk�m. Za rizikové se 

považuje, pokud by se firma v daném ukazateli dostala pod hodnotu 1,0. Pohotovostní 

likvidita je tém�� totožná s likviditou b�žnou, což není p�ekvapivé, jelikož ve výpo�tu 

pohotovostní likvidity hrají roli zásoby, které jak již bylo zmín�no d�íve, si firma drží 

na bezvýznamné úrovni. Pro pohotovostní likviditu se uvádí optimální rozmezí 0,5-1,0, 

nebo 1,0-1,5 v návaznosti na druhu podnikání. V neposlední �ad� je t�eba hodnotit 

okamžitou likviditu, která však vychází velice dob�e pro spole�nost p�i doporu�eném 

intervalu 0,2-0,5 a pohledu na dosažené hodnoty. Tento výsledek je pro firmu pozitivní 

v p�ípad� srovnání s tabulkovými hodnotami a s ohledem na fakt, že velké množství 

realizovaných zakázek jsou financovány z evropských fond�, které jsou placeny zp�tn�

po realizaci, a firma je tedy schopna s dostate�n� vysokými vlastními prost�edky 

zakázku p�edfinancovat bez pomoci, eventuáln� menší pomoci bankovních úv�r�. Je 

však t�eba zmínit, že takto uložené peníze negenerují žádný kladný efekt pro podnik a 

jedná se tedy o neefektivní využití tohoto zdroje. 

Graf 5-13: Vývoj likvidity spole�nosti v letech 2006 - 2011                                               
Zdroj: vlastní zpracování�
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Shrnutí: 

• Klesající ziskovost, rentabilita, 

• Vzr�stající doba obratu aktiv, 

• R�st cizích zdroj� v��i vlastnímu kapitálu zp�sobených nár�stem závazk�

spole�nosti, p�i zachování vhodného pom�ru vlastního a cizího kapitálu a bez 

ohrožení likvidity spole�nosti, 

• Výborná likvidita spole�nosti. 

6 Stanovení rizikových faktor�

Na základ� provedených analýz tykajících se spole�nosti pomocí vybraných metod a 

provedené konzultaci se zástupcem spole�nosti z managementu firmy, byly vybrány 

rizikové faktory, které spole�nost nejvíc aktuáln� ohrožují, �i by v blízké budoucnosti 

mít na její fungování a� už více �i mén� významný vliv. Vý�et t�chto faktor� spolu 

s komentá�em jejich vlivu na spole�nost je uveden níže v seznamu.  

Vn�jší rizikové faktory 

• Pokles produkce ve stavebnictví a klesající investice do stavebnictví z ve�ejných 

prost�edk� – jedná se o nejvýznamn�jší rizikový faktor ovliv�ující základní 

nápl� podnikání spole�nosti, o�ekávaný pokles je rozmezí 4,3% - 8,5% 

v závislosti na oblasti stavebnictví a velikosti stavební spole�nosti. 

• Klesající po�et absolvent� s odborným vzd�láním (výu�ním listem) se 

stavebním a technickým zam��ením – v budoucnu možný problém s napln�ním 

kapacit spole�nosti zam�stnanci s pot�ebným vzd�láním, praxí a riziko nutnosti 

zvýšení náklad� na mzdy z d�vodu zvýšeného boje o kvalitní pracovní sílu. 

• Vysoká konkurence v dané oblasti podnikání – spole�n� s obtížnou 

ekonomickou situací významný rizikový faktor, nesoucí sebou hrozbu nezískání 

dostate�ného množství zakázek, srážející cenu stavebních prací spole�n�
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s úspornými opat�eními na minimální hodnoty, což má za následek klesající 

zisky spole�ností. 

• Rostoucí ceny energií a PHM – rostoucí náklady na provoz stavebních stroj� a 

za�ízení nutných na produkci výkon� spole�nosti, nutnost pokrytí t�chto náklad�

stavební výrobou vedoucí op�t k poklesu zisku spole�nosti na zakázce a tedy i 

hospodá�skému výsledku. 

• Korupce – nekalé praktiky v pr�b�hu výb�rových �ízení a p�erozd�lování 

zakázek na všech úrovních, hrozba nezískání zakázek a zvýšené náklady na 

získání zakázek pro spole�nost. 

Vnit�ní rizikové faktory: 

• Klesající ziskovost (rentabilita) – vliv na spole�nost z hlediska plánovaných 

obnov strojové a vozového parku (modern�jší stroje – nižší provozní náklady, 

nižší poruchovost, vyšší efektivnost), rozvoje spole�nosti a nemožnosti zvýšení 

mezd �i benefit� zam�stnanc�m, tedy i zlepšení pracovního prost�edí. 

• R�st cizích zdroj� spole�nosti – rostoucí závazky spole�nosti v��i v��itel�m, 

nutné �ízení s ohledem na likvidnost spole�nosti, hrozba neschopnosti splácet, 

r�st náklad� cizích zdroj� v podob� pokut, penále. 

• Klesající obratovost aktiv spole�nosti – cílem obratu aktiv je produkce zisku, 

snížení aktivity aktiv sebou nese jejich nižší výnosnost a klesající hospodá�ský 

výsledek spole�nosti. 

6.1 Ur�ení významnosti rizikových faktor�

S ohledem na druhy a typy rizikových faktor� vymezených pro hodnocenou spole�nost 

a jejich obtížnou charakteristiku v podob� procentuálního �i pen�žního vyjád�ení, což 

znemožnilo využití citlivostní analýzy, byla významnost rizik ur�ena maticí hodnocení 

rizik. K jejímu vypracování došlo po konzultaci se zástupcem spole�nosti a za 

p�ihlédnutí ke stávající situaci podniku a jeho okolí.  
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6.1.1 Matice rozhodování rizik 

Matice hodnocení rizik ur�uje významnost jednotlivých rizik jako kombinaci 

pravd�podobnosti jejich výskytu a intenzity negativních dopad�. Jednotlivá rizika a 

jejich umíst�ní v rámci matice hodnocení rizik je znázorn�no v tabulce níže. 

Tabulka 6-20: Ur�ení významnosti rizik maticí hodnocení rizik a legenda                                 
Zdroj: vlastní zpracování 

Mezi nejvýznamn�jší rizikové faktory (rizika) byly za�azeny ty, které v nejbližší 

následujícím období budou mít nejv�tší vliv na chod spole�nosti a dosažené 

hospodá�ské výsledky spole�nosti, což je hlavním cílem každého druhu podnikání. Tyto 

rizika v p�ípad� jejích aktivace mohou ohrozit samotnou existenci spole�nosti. Za 

st�ední rizika byla vyhodnocena ta, která významn� ovliv�ují chod spole�nosti, 

spole�nost s nimi musí vhodn� nakládat a jejich pravd�podobnost výskytu je pom�rn�

vysoká. Nízká rizika jsou ta, která nejsou v danou chvíli p�íliš aktuální, neohrožují 

spole�nost na její existenci �i jejich výskyt je p�ímo pod kontrolou spole�nosti. 
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7 Upravený finan�ní plán 

Od spole�nosti Modos spol. s.r.o. jsem obdržel hrubý finan�ní plán na rok 2012. Ten 

však p�íliš nekoresponduje s celostátními prognózami v oblasti poklesu produkce a 

tržeb, naopak spole�nost po�ítá se 4% nár�stem tržeb oproti roku 2011. V tomto plánu 

jsou zahrnuty jak již smluvené zakázky, rozpracované �i plánované. V rámci 

upraveného finan�ního plánu snížíme o�ekávané tržby o plánovaný pokles v dané 

oblasti a budeme pozorovat, jak se tato zm�na projeví na výsledném hospodá�ském 

výsledku podniku p�i zachování mzdových náklad� a jiných výdaj� nezbytných na chod 

spole�nosti. Budeme uvažovat s nejrizikov�jší variantou, tedy poklesem o 8,3% 

z d�vodu velikosti spole�nosti, která se svou velikostí �adí mezi malé a st�ední firmy. 

Po aplikování snížení tržeb spole�nosti o výše zmín�ných 8,3% a dále snížení výkonové 

spot�eby, které prob�hlo p�i zachování pom�ru v��i tržbám vycházejícího z plánu 

spole�nosti, a p�i zachování veškerých zbylých náklad� by se spole�nost dostala do 

problém�, jelikož provozní výsledek hospoda�ení by v takovém p�ípad� �inil -3 869 tis. 

K�., viz. p�íloha �. 5. Jedná se o významný propad hospodá�ského výsledku spole�nosti 

a spole�nosti by nebyla schopná pokrýt plánované provozní náklady. Pro spole�nost by 

pravd�podobn� tento jev nebyl likvida�ní, jelikož by jej dokázala pokrýt ze svých 

finan�ních prost�edk�. I tak tento výsledek ukazuje na závažný problém, kterému by 

mohla spole�nosti v následujícím období, možná i n�kolika s ohledem na finan�ní 

situaci ve sv�t� celkov�, �elit.  

Fakt, že by spole�nost nebyla ohrožena na existenci, dokazují i výsledky jednotlivých 

likvidit vypo�tených na základ� upravených hodnot po projevu rizikového faktoru. I 

když tyto hodnoty zaznamenaly významný pokles, stále se drží bezpe�n� nad 

doporu�enými hodnotami, které jsou uvád�ní v teoretické �ásti mé práce. 

Rentabilita by se pochopiteln� pohybovala v záporných hodnotách a v tento okamžik je 

bezvýznamné se jí více zaobírat. 
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Graf 7-14: Zm�na likvidity spole�nosti v roce 2012                                                          
Zdroj: vlastní zpracování�
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8 Opat�ení a doporu�ení 

Jak nám ukázal upravený finan�ní plán, sta�í jedno významné riziko, aby se spole�nost 

dostala do ztrátového stavu. Proto se ukazuje jako velice d�ležité, aby spole�nost 

v�novala významnou pozornost možným rizik�m v jejím okolí, které by mohl 

významn�, i mén� významn� ovlivnit její �innost. 

Mezi jedno z nejvýznamn�jších rizik vycházející z matice rozhodování rizik 

nepochybn� pat�í fakt, že v sou�asné dob� ekonomické recese a úsporných opat�ení 

klesají prost�edky do stavebnictví investované. Tento fakt jsme si ukázali i s jeho 

dopadem na spole�nost výše. Spole�nost by proto m�la v�novat významnou pozornost 

náklad�m. V tomto sm�ru je patrné zlepšení v oblasti náklad� týkajících se výkonové 

spot�eby, tedy materiál� a služeb. Naopak velký problém má spole�nost v nákladech 

mzdových. Tato oblast významn� ovliv�uje dosažené hospodá�ské výsledky 

spole�nosti, a pokud by s t�mito náklady dokázala spole�nost lépe pracovat, mohla by i 

v této složité dob� dosahovat významn� lepších výsledk�. 

Fakta uvedená výše v podob� špatné ekonomické situace hospodá�ství obecn�, vysokým 

mzdovým náklad�m a cenám stavebních zakázek vysout�žených na úrovni náklad�

k vyhotovení se odráží na dalším významném riziku spole�nosti a tím je klesající 

ziskovost. Zisk spole�nosti je d�ležitý pro její rozvoj, modernizaci a napl�ování 

veškerých pot�eb. V této oblasti bych spole�nosti doporu�il využít �ást pen�žních 

prost�edk� k investování �i zainvestování jiné podnikatelské aktivity. Jako nejsnazší 

cestu k tém�� jistému výnosu bych spole�nosti doporu�il investici do dluhopisových 

fond�. Zde se i p�es špatné finan�ní výsledky pohybuje meziro�ní r�st mezi 5 až 12 %, 

což mi bylo potvrzeno u spole�nosti �P Invest, a.s., kdy se jedná o velmi nízko rizikové 

fondy. 

Vycházejíc z informací uvedených v p�edchozích odstavcích jsem provedl simulaci 

toho, jaký vliv by m�lo snížení mzdových náklad� podniku minimáln� ve stejné výši 

jako je hrozící propad tržeb na hospodá�ský výsledek spole�nosti spole�n�

s investováním pen�žních prost�edk� spole�nosti do investi�ních fond�. Samoz�ejm� je 
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d�ležité zvolit optimální výši prost�edk� vhodných k uvoln�ní. Já jsem zvolil jako 

vhodnou �ástku 10 mil. K�., kdy tato �ástka neohrozí likviditu spole�nosti, což ukáže 

graf s hodnotami níže. Dosažené výsledky po p�ijatých opat�eních, tedy snížení mezd o 

8,3% a p�edpokládaném výnosovém úroku 8,5%, jakožto st�ední hodnot� rozsahu 

možného r�stu fondu, jsou patrné v upraveném výkazu zisku a ztráty spole�nosti 

v p�íloze �. 6. Hospodá�ský výsledek spole�nosti po zdan�ní by dosáhl hodnoty 1 944 

tis. K�. I p�esto že se jedná o pokles proti roku 2011, je to uspokojiv�jší výsledek než 

v p�ípad�, že by spole�nost na riziko nereagovala a pokud by se spole�nosti poda�ilo 

ješt� významn�jší snížení mzdových náklad�, výsledek by byl ješt� výrazn� lepší a i zde 

je stále prostor ke zlepšení. 

Graf 8-15: Vývoj rentability spole�nosti po p�ijetí proti rizikových opat�ení         
Zdroj: vlastní zpracování�

Jelikož jsme v našem p�edpokladu investovali velké finan�ní prost�edky, následující 

graf nám ukáže, že i p�es pokles tržeb, avšak za p�ijetí protiopat�ení spole�nosti udrží 

hodnoty dosažené v p�ípad� likvidit nad doporu�enými hodnotami. Likvidita 

spole�nosti je spolu s rentabilitou jedny z nejd�ležit�jších ukazatel� spole�nosti, protože 

v p�ípad� neschopnosti pln�ní svých závazk� by hrozili spole�nosti sankce, právní 

problémy, ale i t�eba nemožnost ú�astnit se výb�rových �ízení na nové zakázky. 
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Graf 8-16: Vývoj likvidity spole�nosti po p�ijetí proti rizikových opat�ení         
Zdroj: vlastní zpracování�

Jiným významným rizikem ovliv�ujícím potenciální dosažení uspokojivých 

hospodá�ských výsledk� je vysoká konkurence v odv�tví. Je d�ležité, aby se spole�nost 

snažila v rámci možností si udržovat ur�ité výhody pro své klienty �i jiné spolupracující 

subjekty oproti konkurenci, �ím zvýší svoji d�v�ryhodnosti, zlepší jméno firmy a zlepší 

i své postavení ve výb�rových �ízeních. Takovým opat�ením m�že být prodloužená 

záruka na stavební dílo, zainvestování �ásti stavebního díla ze svých zdroj� s následným 

splátkovým kalendá�em �i naopak vhodné doby splatností u svých dodavatel�. 

Mezi rizika se st�ední intenzitou potenciálních dopad� pat�í rostoucí ceny energií a 

PHM, kdy tyto op�t ovliv�ují významn� nákladovou stranu spole�nosti a tedy i 

schopnost dosáhnutí zisku. Jelikož stavební výroba je strojov� a mechanicky velice 

náro�ná, doporu�il bych spole�nosti zvýšenou kontrolu nad efektivností využívání 

stavebních stroj� a jiné mechaniky, vhodné plánování p�esunu této techniky �i se 

pokusit o získání slevy u dodavatele PHM za odebrané množství. 

V p�ípad� dalšího rizika nacházejícího se podle matice hodnocení rizik ve st�ední 

oblasti, tedy vzr�stající doby obratu aktiv spole�nosti, je tento fakt ovlivn�n práv�

klesající tržbami a naopak výrazným nár�stem aktiv spole�nosti, konkrétn� pen�žních 

prost�edk�, v hodnoceném období. Tento stav je možno �ešit práv� investováním t�chto 
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prost�edk� do jiných podnikatelských aktivit, avšak bez ohrožení chodu a ekonomické 

stability spole�nosti. 

V p�ípad� dvou rizik nacházejících se v nízké rizikové oblasti, tedy vzr�stajícím 

pom�rem CK v��i vlastnímu a s ohledem na fakt, že spole�nost nevyužívá bankovní 

úv�ry, bych v�noval pozornost vhodn� nastaveným dobám splatností u svých 

dodavatel� spolu s dobami splatnosti svých pohledávek. Druhým rizikovým faktorem je 

klesající po�et absolvent� s odborným vzd�láním. V této oblasti je nejvhodn�jším 

krokem ur�itá motivace absolvent� k nástupu do spole�nosti, kdy tato by m�la v�novat 

ur�itou pozornost výchov� t�chto jedinc� pro své aktuální pot�eby a do budoucna z nich 

utvá�et vhodn� nosnou kostru zam�stnanc� spole�nosti. D�ležité je budování pocitu 

sounáležitosti se spole�ností, v�rnosti což je v této dob�, kdy je velká fluktuace 

zam�stnanc� velice obtížné. 
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Záv�r 

Cílem mé práce bylo identifikovat ekonomická rizika na podnik p�sobící a zobrazit 

jejich vliv na finan�ní plán a situaci podniku. Posléze navrhnout taková opat�ení, která 

by vedla k jejich eliminaci. 

Abych vytipoval pot�ebná, �i veškerá rizika spole�nosti, provedl jsem jejich analýzu 

pomocí vybraných metod. K ur�ení vn�jších rizik z oblasti makrookolí mi byla 

nápomocna PEST analýza, v rámci níž jsem vyhodnotil politické, ekonomické, sociální 

a technologické oblasti v celostátním m��ítku. Vn�jší rizika z pohledu mikrookolí jsem 

vyhodnotil vhodn� zvolenou metodou, Porter�v model p�ti sil. Pomocí SWOT analýzy 

spole�nosti jsem popsal její silné a slabé stránky, její možnosti a hrozby do budoucna. 

Finan�ní analýza spole�nosti mi ukázala celkový ekonomický stav a problematické 

oblasti spole�nosti. Na základ� výše zmín�ných metod, jsem vytipoval hlavní rizikové 

faktory. Z vn�jších faktor� se jedná o klesající investice do stavebnictví a s tím spojená 

klesající produkce, vysoká konkurence, korupce, klesající po�et absolvent� s odborným 

vzd�láním a neustále rostoucí ceny energií a PHM. V p�ípad� interních rizikových 

faktor� spole�ností se jedná primárn� o klesající ziskovost spole�nosti, r�st cizích 

zdroj� a klesající obratovost aktiv. Váhu jednotlivých rizik jsem ur�il pomocí matice 

hodnocení rizik. 

Následn� jsem prokázal vliv konkrétních rizik na hospodá�ský plán spole�nosti 

v plánovaném roce 2012 a navrhl spole�nosti konkrétní kroky, snížení mzdových 

náklad� a investování volných pen�žních prost�edk� do nízko rizikových dluhopisových 

fond�, vedoucí k dosažení optimáln�jšího hospodá�ského výsledku. I tyto kroky jsem 

promítl do plánovaných ú�etních výkaz� spole�nosti a tím zjistil výši jejich pozitivního 

dopadu, kdy se hospodá�ský výsledek navýšil z hodnoty -3 869 tis. K� v p�ípad�

rizikového plánu na hodnotu 1 944 tis. K� po p�ijetí navržených opat�ení. Spole�nosti 

jsem navrhl i opat�ení na jiná rizika (viz. kapitola 8), které není možno vhodn� �íseln�

vyjád�it a promítnout p�ímo do ú�etních výkaz�, ale i p�esto mohou v n�kterých 

p�ípadech významn� ovliv�ovat fungování spole�nosti. 
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