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ANOTACE 
 

Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace ve společnosti 

v letech 2002 – 2007 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. 

Obsahuje návrhy možných řešení vedoucí ke zlepšení finanční situace. 

 

 

ANNOTATION 
 

This diploma work deals with evaluace the financial situation of the company in 

the years 2000 – 2005 at the basis of selected methods of the financial analysis. 

The work includes proposals of possible solutions contribute to improvement of 

the financial situation of the firm. 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 

finanční analýza, finanční situace, ekonomická situace, účetní výkazy, kapitálová 

struktura, finanční řízení, aktiva, pasiva, SWOT analýza 

 

 

KEY WORDS 
 

financial analyses, financial situation, economic situation, accounting statements, 

capital structure, financial management, assets, labilities, SWOT analysis 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE MÉ PRÁCE  

FINFEROVÁ, J. Využití finanční analýzy k racionalizaci řízení podniku. Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008. 83 s. Vedoucí 

diplomové práce prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. 

 



 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  
 

Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracovala jsem ji 

samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem v práci 

neporušil autorská práva ( ve smyslu zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském a 

o právech souvisejících s právem autorským). 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, dne 23.5.2008                                           ………………………………… 

                                                                                                     podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ  
 

Děkuji tímto svému vedoucímu diplomové práce, prof. Ing. Miloši Konečnému, 

DrSc., za cenné rady, účinnou pomoc a metodické vedení, které mi velmi 

pomáhalo při přípravě a zpracování této diplomové práce. 

 



 

OBSAH 
 

 

1. ÚVOD 10 

 

2. VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 12 

2.1 STANOVENÍ PRACOVNÍCH HYPOTÉZ 13 

 

3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  15 

3.1 INFORMAČNÍ ZDROJE PRO FINANČÍ ANALÝZU  15 

3.1.1 ROZVAHA  15 

3.1.2 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT  16 

3.1.3 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH CASH-FLOW  17 

3.2 FINANČNÍ ANALÝZA   18 

3.2.1 PŘEHLED METOD FINANČNÍ ANALÝZY   19 

3.2.2 ANALÝZA STAVOVÝCH UKAZATELŮ  21 

3.2.3 ANALÝZA ROZDÍLOVÝCH UKAZATELŮ  22 

3.2.4 ANALÝZA TOKOVÝCH UKAZATELŮ  23 

3.2.5 ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ  23 

3.2.5.1 UKAZATELE LIKVIDITY  23 

3.2.5.2 UKAZATELÉ RENTABILITY (ZISKOVOSTI)  26 

3.2.5.3 UKAZATELÉ ZADLUŽENOSTI    28 

3.2.5.4 UKAZATELÉ VYUŽITÍ AKTIV (MAJETKU)  30 

3.2.6 SOUSTAVY  POMĚROVÝCH UKAZATELŮ  33 

3.2.6.1 QUICKTEST  34 

3.2.6.2 INDIKÁTOR BONITY   35 

3.2.6.3 ALTMANŮV INDEX FINANČNÍHO ZDRAVÍ PODNIKU  36 

3.2.6.4 MODEL IN - INDEX DŮVĚRYHODNOSTI  37 

3.3 UŽIVATELÉ FINANČNÍ ANALÝZY  39 

 

4. ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE  40 

4.1 HISTORIE A POPIS SPOLEČNOSTI  40 



 

4.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  42 

4.3 VÝROBNÍ PROGRAM   43 

4.3.1 PROJEKCE  43 

4.3.2 SLUŽBY  44 

4.3.3 PRODEJ  44 

4.4 POSTAVENÍ SPOLEČNOSTI NA TRHU   49 

4.4.1 VÝVOJ TRHU STAVEBNICTVÍ V ČR  49 

4.4.2 DODAVATELÉ   50 

4.4.3 ODBĚRATELÉ   51 

4.4.4 KONKURENCE   52 

4.4.5 SKLADBA TRŽEB   52 

4.4.6 CERTIFIKÁTY  53 

4.4.7 SWOT ANALÝZA  54 

4.5 FINANČNÍ ANALÝZA  55 

4.5.1. ANALÝZA SOUSTAV UKAZATELŮ  55 

4.5.1.1 ALTMANŮV INDEX (ALT 83)  55 

4.5.1.2 INDEX IN01  56 

4.5.2 ANALÝZA STAVOVÝCH A TOKOVÝCH UKAZATELŮ  57 

4.5.2.1 ANALÝZA VÝVOJE VYBRANÝCH POLOŽEK AKTIV   57 

4.5.2.2 ANALÝZA VÝVOJE VYBRANÝCH POLOŽEK PASIV   59 

4.5.2.3 ANALÝZA VÝVOJE VYBRANÝCH POLOŽEK VÝKAZU          

ZISKŮ A ZTRÁT A VÝKAZU CASH FLOW  60 

4.5.3 ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ  62 

4.5.3.1 UKAZATELE LIKVIDITY  62 

4.5.3.2 VÝVOJ RENTABILITY SPOLEČNOSTI  63 

4.5.3.3 VÝVOJ UKAZATELŮ ZADLUŽENOSTI  64 

4.5.3.4 VÝVOJ UKAZATELŮ VYUŽITÍ AKTIV  66 

4.6. ZHODNOCENÍ CELKOVÉ SITUACE SPOLEČNOSTI  68 

 

5. NÁVRHY ŘEŠENÍ NA ZLEPŠENÍ SOUČASNÉHO STAVU  

SPOLEČNOSTI A JEJICH PŘÍNOS  73 

 



 

6. ZÁVĚR  78 

 

7. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY  79 

 

8. SEZNAM GRAFŮ A TABULEK  81 

 

9. PŘÍLOHY  83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

1. ÚVOD 
 

 

V současné době se neustále mění ekonomické prostředí a to má vliv na 

činnost společností, které jsou součástí tohoto prostředí a musí se těmto změnám 

neustále přizpůsobovat. Většina společností se při svém hospodaření bez rozboru 

a vyhodnocování finanční situace již neobejde.  

 

„Hlavním úkolem finanční analýzy je neustále vyhodnocovat ekonomickou situaci 

podniku a její vývoj, příčiny jejího stavu a vývoje, posuzovat vyhlídky na finanční 

situaci podniku v budoucnosti, připravit podklady pro opatření ke zlepšení 

ekonomické situace podniku, k zajištění další prosperity podniku, k přípravě a 

zkvalitnění rozhodovacích procesů.“ (2, str.6) 

 

Téma diplomové práce Využití finanční analýzy k racionalizaci řízení podniku 

jsem si vybrala z důvodu možnosti velmi širokého použití finanční analýzy a 

možnosti jejího budoucího uplatnění v následujícím zaměstnání.  

 

Tato práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Dosting, s.r.o., 

která působí v oboru stavebnictví. Společnost se potýká s určitými finančními 

obtížemi a tato práce by měla přispět k odhalení problémů a jejich odstranění. Při 

posuzování finanční analýzy je bráno v úvahu i tempo růstu a specifika daného 

oboru. Dále jsou zde zohledněny legislativní změny i změny v oblasti účetnictví v 

průběhu analyzovaných šesti let. Jsou zde uvedena pouze srovnatelná data a 

údaje. Z rozboru elementární analýzy vyplynulo několik problémů, které se dále 

ověřovaly pomocí poměrových ukazatelů. Některé tyto problémy se potvrdily. 

Dále byl tedy proveden rozbor pomocí soustav poměrových ukazatelů, který 

vyhodnotil společnost jako finančně silnou s určitými problémy. Potvrdil tedy 

poznatky z předešlých analýz. Tyto nedostatky musí být řešeny a proto jsou 

v práci uvedeny návrhy možných řešení. Podkladem pro provedení finanční 

analýzy byly data z výroční zprávy společnosti Dosting, s.r.o. z let 2002 – 2007, 

které jsou součástí příloh. 
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Práce je rozdělena na dvě části a to teoretickou a praktickou. Po úvodu následuje 

teoretická část, která popisuje finanční analýzu, zabývá se jejími uživateli, zdroji 

informací pro finanční analýzu a charakterizuje metody finanční analýzy. Další 

částí je část praktická. Je zde představena analyzovaná společnost, její základní 

údaje, organizační uspořádání, portfolio výrobků a služeb a postavení na trhu, 

které obsahuje i analýzu silných a slabých stránek společnosti. Dále je 

analyzována její současná situace a provedena finanční analýza, rozbor finanční 

analýzy, její interpretace a celkové zhodnocení. Nakonec jsou analyzovány 

podstatné problémy společnosti a jsou zde uvedeny návrhy vedoucí ke zlepšení 

finanční situace společnosti.  
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2. VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE A METODY 

ZPRACOVÁNÍ 
 

 

Finanční analýza je prvním krokem k lepšímu rozhodování. Předtím, než 

může být učiněno jakékoliv dobré finanční rozhodnutí, měla by společnost 

shromáždit a zhodnotit všechny důležité skutečnosti. Dále finanční analýza slouží 

jako podklad k ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti 

finančního hospodaření. Jejím cílem je posoudit finanční zdraví společnosti a 

identifikovat její slabé stránky, které by mohly v budoucnosti vést k finančním 

problémům. (6) 

 

Hlavní úlohou finanční analýzy je neustále vyhodnocovat ekonomickou situaci 

dané společnosti. Tato situace je výsledkem působení ekonomických i 

mimoekonomických faktorů a vlivy těchto faktorů se musí zohlednit při 

interpretaci výsledků.  

 

Informačními zdroji pro finanční analýzu byly výroční zprávy společnosti 

Dosting, s.r.o. z let 2002 – 2007. Tato společnost v současné době již využívá 

finanční analýzy pro hodnocení dosažených výsledků a také ji zahrnuje do 

každoročních výročních zpráv. Při hodnocení dosažených výsledků se sleduje 

hlavně vývoj jednotlivých ukazatelů, ale dále se však již společnost nezaměřuje na 

identifikaci, řešení a odstranění vzniklých obtíží. Z tohoto důvodu byl stanoven 

tento cíl: 

 

Cílem této práce je provedení finanční analýzy, vyhodnocení ekonomické 

situace společnosti, zjištění příčin případného nepříznivého stavu a vývoje a dále 

navržení opatření vedoucí ke zlepšení tohoto stavu a zkvalitnění rozhodovacích 

procesů. 

 

Finanční analýza byla zpracována částečně pomocí softwaru BOČÁNEK (5) a 

částečně ručně. V rámci finanční analýzy byly zpracovány tyto části: 
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- rámcové posouzení situace na základě vybraných ukazatelů 

- podrobný rozbor a posouzení poznatků na základě vybraných ukazatelů 

- analýza celkové situace a negativních jevů  

- návrh možných opatření  

 

 

Metody pomocí kterých bude zkoumána finanční situace společnosti: 

 

• Analýza stavových a tokových ukazatelů – horizontální a vertikální 

analýza 

• Analýza poměrových ukazatelů – ukazatele likvidity, rentability, 

zadluženosti a využití aktiv 

• Analýza soustav poměrových ukazatelů – Altmanův index finančního 

zdraví podniku, Index IN01 

 

 

2.2 STANOVENÍ PRACOVNÍCH HYPOTÉZ 

 

Na základě předběžného posouzení současné situace byla stanovena hlavní 

hypotéza, která bude v práci ověřena. Tato hypotéza, se ptá zda jde o finančně 

zdravou společnost, nebo zda společnost směřuje k bankrotu. Pro lepší posouzení 

byly stanoveny tyto dílčí hypotézy: 

 

• Využívá společnost efektivně svá aktiva? Tuto otázku posoudím pomocí 

ukazatele rentability aktiv ROA. Čím vyšší bude jeho hodnota, tím 

efektivněji jsou aktiva využita. 

 

• Je společnost schopna platit krátkodobé závazky? Tuto otázku budu 

posuzovat pomocí ukazatelů likvidity. 

 

• Jak velké je riziko, že společnost nebude schopna splácet úroky věřitelům? 

Tuto otázku posoudím prostřednictvím ukazatele úrokového krytí. Čím 
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vyšší bude tento ukazatel, tím vyšší má společnost potenciální schopnost 

splácet úroky. 

 

• Jaká je kapitálová struktura společnosti? Tuto otázku budu posuzovat 

prostřednictvím poměru vlastního a cizího kapitálu.  

 

• Jak dlouho váže společnost finanční prostředky v zásobách? Tuto otázku 

budu posuzovat pomocí ukazatele doby obratu zásob. Nižší hodnota zásob 

je důkazem efektivnějšího hospodaření. 

 

• Daří se společnosti včas inkasovat pohledávky? Tuto otázku lze posoudit 

ukazatelem doby obratu pohledávek. Zhoršování doby obratu pohledávek 

může také svědčit o finančních problémech odběratelů. Jde také o souběh 

inkasa pohledávek a platby závazků.  
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 

 

3.3 INFORMAČNÍ ZDROJE PRO FINANČÍ ANALÝZU 

 

Kvalita výsledků finanční analýzy závisí na použitých vstupních 

informacích. Vstupními daty finanční analýzy jsou účetní data společnosti, dále 

ostatní data společnosti (například statistiky, vnitřní směrnice, zprávy auditorů) a 

externí data (například údaje státní statistiky, ministerstev, odborného tisku, 

odhady analytiků, hodnocení a prognózy ekonomů).  

 

Nejdůležitějšími daty jsou však účetní data společnosti, mezi které patří data 

účetní závěrky včetně přílohy k účetní závěrce, data vnitropodnikového účetnictví 

a výroční zprávy společnosti. Vnitropodnikové účetní výkazy nemají právně 

závaznou úpravu a vycházejí z potřeb dané společnosti. Obsahem roční účetní 

závěrky jsou rozvaha, výkaz zisků a ztrát a připojuje se k nim ještě příloha, která 

obsahuje údaje o účetní jednotce, informace o účetních metodách, obecných 

účetních zásadách a způsobech oceňování, dále obsahuje doplňující informace 

k rozvaze a výkazu zisků a ztrát a přehled o peněžních tocích. V případě, kdy 

účetní jednotky jsou ze zákona povinny mít ověřenou roční účetní závěrku 

auditorem, zpracovává se povinně auditovaná výroční zpráva. Společnost má dále 

povinnost zveřejnit tyto informace.  

 

 

3.1.1 ROZVAHA 

 

„Rozvaha je výkaz, jehož struktura je závazně stanovena Ministerstvem 

financí a je závaznou částí účetní závěrky v soustavě podvojného účetnictví.“ (11, 

str.21). Zachycuje bilanční formou stav majetku (aktiva) a zdroje jeho financování 

(pasiva) vždy k určitému datu, většinou k poslednímu dni každého roku. 

V rozvaze se aktiva třídí podle likvidnosti (rychlosti možné přeměny v peněžní 
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hotovost) jednotlivých složek majetku. Pasiva se třídí podle vlastnictví (podle 

původu zdrojů).  

 

Při analýze rozvahy sledujeme: 

- stav a vývoj bilanční sumy 

- strukturu aktiv, jejich vývoj a přiměřenost velikosti jednotlivých položek 

- strukturu pasiv, jejich vývoj, podíl vlastního a cizího kapitálu, bankovních 

úvěrů a závazků 

- vztahy mezi složkami aktiv a pasiv jako jsou velikost stálých aktiv a 

dlouhodobých pasiv, velikost stálých aktiv a vlastního kapitálu, velikost 

oběžných aktiv a krátkodobých cizích pasiv, finanční majetek a 

krátkodobé pohledávky ke krátkodobým pasivům  

 

 

3.1.2 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 

 

„Výkaz zisků a ztrát je výkaz, jehož struktura je závazně stanovena 

Ministerstvem financí a je závaznou částí účetní závěrky v soustavě podvojného 

účetnictví.“ (11, str.21) Je to přehled o výnosech, nákladech a výsledku 

hospodaření za určité období. Výnosy společnosti jsou peněžní částky, které 

podnik získal z veškerých svých činností za určité období bez ohledu na to, zda 

v tomto období došlo k jejich úhradě. Náklady vyjadřují v peněžních jednotkách 

účelově zaměřenou spotřebu vstupních faktorů při činnosti společnosti za určité 

období, zaměřenou na získání určitého výsledku činnosti společnosti v tomto 

období. Obecným vyjádřením výsledku hospodaření je rozdíl mezi výnosy a 

náklady. Výkaz je členěn dle jednotlivých činností na provozní, finanční a 

mimořádnou činnost. Informace z výkazu zisků a ztrát jsou podkladem pro 

hodnocení firemní ziskovosti. Výkaz zisků a ztrát obsahuje tokové veličiny, a 

proto jejich změny v čase nemusejí být rovnoměrné, výnosy dosažené v určitém 

období a náklady s nimi spojené nemusejí být vynaloženy ve stejném období, 

nákladové a výnosové položky se neopírají o skutečné peněžní toky. To znamená, 
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že čistý zisk neobsahuje skutečnou dosaženou hotovost získanou hospodařením 

v daném období. 

 

Při analýze výkazu zisků a ztrát sledujeme: 

- strukturu výkazu 

- dynamiku výkazu (vývoj jednotlivých položek) 

- ovlivnění výsledku hospodaření jednotlivými položkami 

- strukturu a obsah výsledku hospodaření  

 

 

3.1.3 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH CASH FLOW 

 

Výkaz cash flow je účetní výkaz, který informuje o peněžních tocích 

v průběhu určitého období. Slouží k posouzení skutečné finanční situace. 

Peněžními toky jsou přírůstky a úbytky peněžních prostředků neboli příjmy a 

výdaje. Výkaz cash flow se skládá ze 3 částí. Je to přehled peněžních toků z 

provozní, investiční a finanční činnosti. Dále může mít dvě formy: bilanční a 

sloupcovou. Bilanční forma obsahuje na jedné straně tvorbu peněžních prostředků 

a na druhé straně jejich užití.  

 

 

Výkaz cash flow se může sestavovat dvěma způsoby: 

• přímo – pomocí sledování příjmů a výdajů podniku za dané období 

• nepřímo – úpravou výnosů na příjmy a nákladů na výdaje 

 

U nepřímé metody sestavování výkazu cash flow se upravuje zisk po zdanění o 

všechny pohyby v majetku a zdrojích. Výhodou sestavování výkazu cash flow je, 

že není ovlivněn metodou odepisování majetku a není zkreslován časovým 

rozlišením. 
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3.4 FINANČNÍ ANALÝZA  

 

Ekonomické prostředí, v němž se společnost nachází je neustále v pohybu 

a je výsledkem působení mnoha faktorů rozličného charakteru. Finanční analýza 

zaujímá klíčové postavení při hodnocení minulého, současného a předvídání 

budoucího vývoje společnosti. Hlavní úlohou finanční analýzy je neustále 

vyhodnocovat ekonomickou situaci společnosti, která je výsledkem působení 

ekonomických i mimoekonomických faktorů a vlivy těchto faktorů zohlednit při 

interpretaci jejich výsledků. Současně by se finanční analýza měla snažit 

odhadovat budoucí vývoj jednotlivých ekonomických veličin nebo alespoň 

vytvořit základnu pro odhad možných změn ve vývoji stávajících trendů. (2)  

 

„Finanční analýza je systematický rozbor získaných dat, které jsou obsaženy 

především v účetních výkazech. Hlavním smyslem finanční analýzy je připravit 

podklady pro kvalitní rozhodování.“ (11, str.9) Finanční analýza identifikuje 

slabiny ve finančním zdraví společnosti, které by v budoucnu mohly vést 

k problémům, dále identifikuje silné stránky související s budoucím možným 

zhodnocením majetku společnosti. Finanční zdraví je možné posuzovat i na 

základě schopnosti společnosti udržet vlastní existenci a produkovat efekty pro 

vlastníky. Naproti tomu finanční tíseň nastává, tehdy, jestliže problémy platební 

schopnosti jsou tak vážné, že je není možné řešit bez zásadních změn v činnosti 

společnosti a ve způsobu jejího financování.(2) 

 

Finanční analýzu můžeme také rozčlenit na externí a interní. Externí analýza se 

opírá o zveřejňované a jinak dostupné informace. Interní analýza vychází nejen 

z finančních informací, ale také z informací manažerského účetnictví a 

statistických, plánovaných a kontrolních dat.  

 

Interní informace se bezprostředně dotýkají analyzované společnosti, ale ne 

všechny tyto informace jsou veřejně dostupné. Veřejně dostupnými informacemi 

jsou data z účetní závěrky. Ta zahrnuje rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu, ve 

které nalezneme přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního 



19 

kapitálu. Tyto a další údaje lze vyčíst z výroční zprávy. Dále patří k interním 

datům  údaje z vnitropodnikového účetnictví, podnikové statistiky, apod.  

 

Externí informace se týkají podniku i vnějšího prostředí. Mohou to být např. 

informace plynoucí z mezinárodních analýz, analýz národního hospodářství, 

odvětvových analýz, oficiální statistiky. K nefinančním informacím patří 

postavení na trhu, konkurence, kvalita managementu, legislativa, aj.  

 

 

3.2.1 PŘEHLED METOD FINANČNÍ ANALÝZY  

  

Nejčastěji používaným členěním ukazatelů finanční analýzy je členění na 

extenzivní a intenzivní. Extenzivní ukazatele informují o rozsahu nebo objemu 

analyzované položky. Patří sem stavové, rozdílové, tokové a nefinanční ukazatele. 

Intenzivní ukazatele měří velikost využití zdrojů. Charakterizují míru, v jaké jsou 

extenzivní ukazatele využívány a jak silně či rychle se mění. Intenzivní ukazatele 

mohou být stejnorodé nebo různorodé. Stejnorodé intenzivní ukazatele jsou 

poměry extenzivních ukazatelů vyjádřené ve stejných jednotkách. Různorodé 

intenzivní ukazatele jsou poměrem dvou ukazatelů vyjádřených v různých 

jednotkách. Intenzivní ukazatele umožňují analyzovat časový vývoj finanční 

situace společnosti a dále finanční situace podobných společností 

 

Finanční analýza využívá dvě skupiny metod a to metody elementární a metody 

vyšší. Vyšší metody finanční analýzy nepatří k metodám univerzálním. Použití 

těchto metod je závislé na hlubších znalostech matematické statistiky, 

teoretických a praktických ekonomických znalostech. 

 

 

1) ELEMENTÁRNÍ METODY (2) 

• Analýza stavových ukazatelů (položek rozvahy) 

• Analýza rozdílových a tokových ukazatelů  
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- analýza fondů finančních prostředků (čistý pracovní kapitál, čisté 

pohotové prostředky, čistý peněžní majetek) 

- analýza cash flow 

- analýza tržeb 

- analýza nákladů 

- analýza zisku 

• Analýza poměrových ukazatelů 

- analýza likvidity 

- analýza řízení dluhu 

- analýza využití aktiv 

- analýza ziskovosti 

- analýza ukazatelů kapitálového trhu 

• Analýza soustav ukazatelů  

- pyramidové rozklady 

- srovnání vybraných ukazatelů finanční stability a výnosové situace  

s plánem, konkurencí, odvětvovým průměrem, expertními zkušenostmi 

-  indikátory budoucí finanční tísně 

 

2) VYŠŠÍ METODY 

• Matematicko-statistické metody 

- bodové odhady 

- statistické testy odlehlých dat 

- empirické distribuční funkce 

- korelační koeficienty, regresní modelování, autoregresní modelování, 

analýza rozptylu, faktorová analýza 

- diskriminantní analýza 

- robustní matematicko-statistické postupy 

• Nestatistické metody 

- metody založené na teorii fuzzy množin 

- metody založené na alternativní teorii množin 

- metody formální matematické logiky 

- expertní systémy 
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- metody fraktální geometrie 

- neuronové sítě 

- metody založené na gnostické teorii neurčitých dat 

 

 

3.2.2 ANALÝZA STAVOVÝCH UKAZATELŮ 

 

Stavové veličiny zachycují stav majetku a zdrojů jeho krytí vždy ke 

zvolenému časovém okamžiku. Jedná se o položky rozvahy.  Analýza stavových 

ukazatelů zahrnuje horizontální a vertikální analýzu.  

 

 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA  

Horizontální analýza se zabývá porovnáním časových změn jednotlivých položek 

rozvahy. Při této analýze se musí brát také v úvahu prostředí, ve kterém 

společnost působí.  

 

Absolutní změna = ukazatel t – ukazatel t-1 

Procentní změna = (absolutní změna * 100) / ukazatel t-1 

 

 

VERTIKÁLNÍ ANALÁZA  

Vertikální analýza se zabývá poměřením jednotlivých položek rozvahy k celkové 

sumě aktiv či pasiv. Vertikální analýza spočívá ve vyjádření jednotlivých položek 

rozvahy jako procentního podílu k jediné zvolené základně položené jako 100%. 

Struktura aktiv potom informuje, do čeho společnost investovala svěřený kapitál a 

zda byla zohledněna jeho výnosnost. Zajištění vhodného poměru mezi stálými a 

oběžnými aktivy by mělo být dáno předmětem podnikání. Struktura pasiv ukazuje 

zdroje, z jakých byl majetek pořízen. Obecně platí, že cizí a krátkodobé 

financování je levnější. Financování vlastními zdroji je poměrně drahý způsob 

financování a čím delší je doba splatnosti zdroje, tím je také dražší. Společnost 

tedy musí vhodně rozložit své zdroje tak, aby jeho financování bylo co 
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nejefektivnější a nejméně rizikové. Tato analýza se též někdy nazývá jako 

strukturální. Pro rozbor rozvahy je jako základ zvolena výše aktiv celkem nebo 

pasiv celkem. 

 

Procentní podíl = (ukazatel t / celková aktiva) * 100 

 

 

3.2.3 ANALÝZA ROZDÍLOVÝCH UKAZATELŮ 

 

Rozdílové ukazatele představují rozdíly mezi souhrnem určitých položek 

krátkodobých aktiv a souhrnem určitých položek krátkodobých pasiv vztažených 

vždy k témuž okamžiku. Jsou to hlavně čistý pracovní kapitál, čisté pohotové 

prostředky a čisté peněžně pohledávkové finanční fondy.  

 

 

ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL 

V případě rozdílových ukazatelů je nejdůležitějším ukazatelem čistý pracovní 

kapitál. Je to část oběžných aktiv krátkodobého majetku, která je financována 

dlouhodobými finančními zdroji. Slouží k určení optimální výše každé položky 

oběžných aktiv a stanovení jejich celkové přiměřené výše. Čistý pracovní kapitál 

vypovídá o možnosti financování běžné činnosti společnosti. Je významným 

indikátorem platební schopnosti společnosti. Vysoká výše čistého pracovního 

kapitálu signalizuje finanční stabilitu. Záporná hodnota čistého pracovního 

kapitálu se označuje jako nekrytý dluh. Ve vzorci se krátkodobými cizími pasivy 

rozumí krátkodobé závazky. 

 

ČÍSTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL = oběžná aktiva – krátkodobá cizí pasiva 
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3.2.4 ANALÝZA TOKOVÝCH UKAZATELŮ 

 

Tokové ukazatele informují o změně extenzivních ukazatelů, k níž došlo 

za určitou dobu. Analýza tokových ukazatelů analyzuje účetní výkazy, které mají 

tokové položky,  jedná se tedy o výkaz zisků a ztrát a výkaz cash flow. Ve výkazu 

zisků a ztrát se analyzuje vývoj tržeb, nákladů a zisku. Analýza cash flow 

vyjadřuje vnitřní finanční sílu, tj. schopnost vytvářet z činnosti podniku peněžní 

přebytky použitelné k financování existenčních potřeb. Sledováním vývoje cash 

flow společnost může předcházet platebním nesnázím.  

 

 

3.2.5 ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ 

 

Poměrové ukazatele jsou nejčastější metodou používanou k rozboru 

účetních výkazů jak z hlediska využitelnosti, tak i z hlediska jiných úrovní analýz. 

Jedná se o výpočet ukazatelů v podobě koeficientů nebo procentních údajů, kde se 

mezi sebou poměřují údaje v čitateli a ve jmenovateli zlomku. U těchto ukazatelů 

je nutné posoudit jejich úroveň, indexy, časové řady a tempa růstu, posoudit 

příčiny stavu a vývoje. Rozlišují se různé skupiny poměrových ukazatelů. 

Nejčastěji používaným členěním poměrových ukazatelů je členění na ukazatele 

likvidity (platební schopnosti), ukazatele rentability (ziskovosti), ukazatele 

zadluženosti (řízení dluhu) a ukazatele využití aktiv. Dále je možno je rozšířit 

ještě o skupinu ukazatelů kapitálového trhu a ukazatele na bázi cash flow. 

Analýza  poměrových ukazatelů vychází z veřejně dostupných informací, kterými 

jsou údaje z rozvahy a výkazů zisku a ztrát.  

 

 

3.2.5.1 UKAZATELE LIKVIDITY 

 

Základem je definice pojmů platební schopnost, solventnost, likvidita a 

likvidnost. Platební schopnost je schopnost podniku uhradit v daném okamžiku 

své splatné závazky. Solventnost je obecná schopnost podniku získávat prostředky 
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na úhradu svých závazků. Likvidita je širší vyjádření platební schopnosti. 

Vyjadřuje schopnost podniku získat prostředky pro úhradu  závazků přeměnou 

jednotlivých složek majetku do hotovostní formy. Likvidnost je vlastností 

určitého majetku. Měří obtížnost s jakou se tento majetek přemění do hotovostní 

formy. 

 

Likvidita představuje v podmínkách tržní ekonomiky jednu ze základních 

podmínek existence firmy. Nedostatečná likvidita vede k nevyužití ziskových 

příležitostí nebo k neschopnosti hradit běžné závazky. Tyto skutečnosti mohou 

vést k  platební neschopnosti a bankrotu. Likvidita je důležitá z hlediska finanční 

rovnováhy. Jen dostatečně likvidní společnost je schopna dostát svým závazkům.  

 

Každá skupina uživatelů finanční analýzy preferuje jinou úroveň likvidity. Pro 

management společnosti může nedostatek likvidity znamenat snížení ziskovosti, 

nevyužití příležitostí, ztrátu kontroly nad společností, částečnou nebo celkovou 

ztrátu kapitálových investic. Vlastníci společnosti budou preferovat spíše nižší 

úroveň likvidity, neboť oběžná aktiva představují neefektivní vázanost finančních 

prostředků a to může snižovat rentabilitu vlastního kapitálu. Věřitelé společnosti 

budou spojovat nedostatek likvidity s odkladem inkasování úroků a jistiny, nebo 

jejich částečnou nebo úplnou ztrátou. Zákazníci a dodavatelé budou preferovat 

vyšší hodnotu likvidity, protože snížená likvidita může vést k omezení nebo 

nemožnosti plnit smlouvy. Ukazatele likvidity srovnávají to čím je možné platit 

(čitatel zlomku) s tím co je nutné zaplatit (jmenovatel zlomku). 

 

 

OKAMŽITÁ LIKVIDITA 

Okamžitá likvidita bývá označována jako likvidita 1. stupně. Do tohoto ukazatele 

vstupují jen nejlikvidnější položky rozvahy. Ukazatel měří schopnost podniku 

hradit právě splatné závazky. Doporučená hodnota je pohybuje v intervalu 0,2 – 

0,5. U okamžité likvidity platí, že nedodržení předepsaných hodnot ještě nemusí 

znamenat finanční problémy společnosti, může se totiž jednat o použití 

kontokorentů, které nemusejí být z rozvahy patrné. Za pohotové peněžní 
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prostředky se pak ve vzorci dosazuje krátkodobý finanční majetek. Krátkodobé 

dluhy tvoří součet krátkodobých závazků a krátkodobých bankovních úvěrů. 

 

Okamžitá likvidita = peněžní prostředky / krátkodobé dluhy 

 

 

POHOTOVÁ LIKVIDITA 

Pohotová likvidita bývá označována také jako likvidita 2. stupně. Představuje 

měřítko okamžité solventnosti, které vylučuje z oběžných aktiv nejméně likvidní 

oběžná aktiva jako materiál, suroviny, polotovary, atd. Doporučené hodnoty by se 

měly pohybovat v intervalu 1 - 1,5. Pokud je poměr 1:1 pak platí, že společnost je 

schopna se vyrovnat se svými závazky bez prodeje zásob. Vyšší hodnota tohoto 

ukazatele je příznivější pro věřitele, nebude však příliš příznivá pro majitele a 

vedení společnosti z toho důvodu, že nadměrná výše oběžných aktiv vede 

k neefektivnímu využívání vložených prostředků. Krátkodobé dluhy jsou tvořeny 

součtem krátkodobých závazků a krátkodobých bankovních úvěrů. 

 

Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé dluhy 

 

 

BĚŽNÁ LIKVIDITA 

Běžná likvidita bývá též označována jako likvidita 3. stupně. Udává kolikrát je 

podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškerá svá oběžná aktiva 

na hotovost v daném okamžiku. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím vyšší  je 

pravděpodobnost zachování platební schopnosti společnosti. Doporučené hodnoty 

tohoto ukazatele se pohybují v intervalu 1,5 – 2,5. U finančně zdravých 

společností se tento ukazatel pohybuje mezi hodnotou 2 – 3. Za postačující se 

však považuje i hodnota mezi 1 – 2. Čím vyšší hodnoty dosahuje tento ukazatel, 

tím nižší je riziko platební neschopnosti podniku. Snaha dosahovat vyšší hodnoty 

běžné likvidity může však snižovat ziskovost podniku. Tento ukazatel lze také 

ovlivnit odložením některých nákupů k datu sestavování rozvahy. Krátkodobé 
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dluhy jsou ve vzorci tvořeny součtem krátkodobých závazků a krátkodobých 

bankovních úvěrů. 

 

Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé dluhy 

 

 

3.2.5.2 UKAZATELÉ RENTABILITY (ZISKOVOSTI) 

 

Rentabilita je měřítkem schopnosti společnosti dosahovat zisku použitím 

investovaného kapitálu. Ukazatele rentability slouží k hodnocení celkové 

efektivnosti dané společnosti a měly by mít v časové řadě rostoucí trend. 

Srovnávají zisk s jinými veličinami vyjadřujícími prostředky vynaložené na 

dosažení tohoto výsledku hospodaření. Údaje o zisku jsou zjišťovány z výkazu 

zisků a ztrát, údaje o kapitálu z rozvahy. Rozdílné mohou být přístupy k vyjádření 

zisku. Lze použít zisk před zdaněním a úroky EBIT nebo zisk po zdanění EAT. 

 

 

RENTABILITA AKTIV - ROA 

Rentabilita aktiv souhrnně charakterizuje celkovou efektivnost vložených 

prostředků do společnosti. Vyjadřuje výdělečnou schopnost společnosti a její 

produkční sílu. Odráží celkovou výnosnost kapitálu, bez ohledu na to, z jakých 

zdrojů byly podnikatelské činnosti financovány. Ziskem použitým ve vzorci se 

rozumí hospodářský výsledek po zdanění neboli EAT. Hodnota tohoto ukazatele 

by se měla pohybovat nad 10%, je potřeba jej však srovnat s odvětvovým 

průměrem. 

 

ROA = EAT / Celková aktiva 

 

 

RENTABILITA VLOŽENÉHO KAPITÁLU - ROI 

Rentabilita vloženého kapitálu udává kolik haléřů v % provozního zisku podnik 

dosáhl z jedné investované koruny. Vzorec je konstruován stejně jako u rentability 
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aktiv, avšak místo zisku po zdanění využívá zisk před zdaněním a úroky. Hodnoty 

by tedy měly být co nejvyšší, 12 – 15% je považováno za velmi dobré výsledky. 

Vloženým kapitálem jsou míněna celková aktiva (pasiva).  

 

ROI = EBIT / vložený kapitál  

 

 

RENTABILITA VLASTNÍHO KAPITÁLU - ROE 

Rentabilita vlastního kapitálu hodnotí výnosnost kapitálu, který do společnosti 

vložili vlastníci nebo akcionáři. Je důležitý při rozhodování, zda do společnosti 

investovat. Hodnotí také, zda investorům přinesla investice dostatečný výnos 

odpovídající riziku investice. Růst tohoto ukazatele může znamenat například 

zlepšení výsledku hospodaření, zmenšení podílu vlastního kapitálu ve společnosti 

nebo také pokles úročení cizího kapitálu. Ve vzorci se položkou zisk rozumí 

hospodářský výsledek po zdanění (EAT). Obecně platí, že hodnota tohoto 

ukazatele by měla být vyšší než by bylo možné získat investicí bez rizika. Dále by 

se měly hodnoty tohoto ukazatele srovnat s odvětvovým průměrem. Platí však, že 

hodnota ROE by měla být vyšší než hodnota ROA. 

 

ROE = EAT / Vlastní kapitál 

 

 

RENTABILITA TRŽEB - ROS  

Rentabilita trřeb vyjadřuje schopnost společnosti dosahovat zisk při dané úrovni 

tržeb. Tím je vyjádřeno, jak velký zisk přinese 1 koruna tržeb. Ve vzorci je pod 

položkou zisk uveden hospodářský výsledek po zdanění a do položky tržby se 

zahrnují tržby, které tvoří provozní výsledek hospodaření. Doporučené hodnoty se 

liší v rámci jednotlivých odvětví. Obecně lze říci, že čím větší je rentabilita tržeb, 

tím lepší je finanční situace společnosti z hlediska produkce.  

 

ROS = EAT / Tržby 
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3.2.5.3 UKAZATELÉ ZADLUŽENOSTI   

 

Pojem zadluženost označuje skutečnost, že podnik používá k financování 

svých aktivit kromě vlastních zdrojů také cizí zdroje. Financování aktiv výhradně 

vlastním kapitálem sebou přináší snížení celkové výnosnosti vloženého kapitálu. 

Vlastní kapitál je obecně dražší než cizí kapitál. Podstatou analýzy zadluženosti je 

efektivní kapitálová struktura. Jde o nalezení optimálního poměru mezi vlastním a 

cizím kapitálem. Pohledy na kapitálovou strukturu se různí podle jednotlivých 

skupin uživatelů finanční analýzy. Ukazatele zadluženosti vypovídají o tom, kolik 

majetku podniku je financováno cizím kapitálem. Tyto ukazatele jsou výrazem 

schopnosti společnosti přilákat investory s cílem dosáhnout co nejnižší ceny za 

užití cizího kapitálu. Podstatnou roli zde hraje riziko a čas. Čím vyšší riziko, tím 

vyšší cena. Čím kratší čas, tím nižší cena. Při hodnocení ukazatelů zadluženosti je 

důležité v jakém odvětví společnost působí.  

 

 

MÍRA ZADLUŽENOSTI K CELKOVÝM AKTIVŮM 

Tento ukazatel se často nazývá jako ukazatel věřitelského rizika. Čím je hodnota 

tohoto ukazatele vyšší, tím je společnost více zadlužena a tím je také větší 

věřitelské riziko. Věřitelé preferují nižší hodnoty tohoto ukazatele. U finančně 

silného podniku může vést růst tohoto ukazatele ke zvýšení celkové rentability 

vložených prostředků. Optimální hodnota tohoto ukazatele by se obecně měla 

pohybovat v rozmezí 40-50 %. Hodnota mezi 50%  a 70% se považuje za 

vysokou a nad 70% již za velmi rizikovou. 

 

Celková zadluženost = cizí kapitál / celková aktiva 

 

 

KOEFICIENT SAMOFINANCOVÁNÍ  

Koeficient samofinancování vyjadřuje schopnost společnosti pokrýt svůj majetek 

vlastními zdroji. Je doplňkovým ukazatelem k ukazateli míry zadluženosti 

k celkovým aktivům. Jejich součet by měl být přibližně roven 100%.  
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Koeficient samofinancování = vlastní kapitál / celková aktiva 

 

 

ÚROKOVÉ KRYTÍ 

Ukazatel úrokového krytí udává, zda je pro společnost dluhové zatížení ještě 

únosné. Vyjadřuje, kolikrát je zisk před úroky a zdaněním vyšší než zaplacené 

úroky. Ukazatel úrokového krytí informuje, zda je podnik schopen splácet své 

závazky z úroků a zda jsou zajištěny nároky věřitelů. Po splacení úroků 

z dluhového financování by měl ještě zůstat dostatečný zisk pro akcionáře. 

Neschopnost platit úrokové platby ze zisku může být znakem blížícího se úpadku. 

Doporučenou hodnotou tohoto ukazatele je minimálně hodnota 3 a více. Za 

bezproblémovou úroveň je považována hodnota 8. 

 

Ukazatel úrokového krytí = EBIT / nákladové úroky 

 

 

FINANČNÍ PÁKA  

Finanční páka je poměr ziskovosti vlastního kapitálu k ziskovosti celkového 

kapitálu. Ziskovost vlastního kapitálu by měla být vyšší než ziskovost celkového 

kapitálu. Vyjadřuje kolikrát převyšuje celkový kapitál velikost vlastního kapitálu. 

Čím více vypůjčeného kapitálu společnost využívá, tím větší je její výnosový 

potenciál, ale zároveň roste také riziko. „Ukazatel finanční páky vypovídá o tom, 

že mezi ziskovostí vlastního kapitálu a ziskovostí celkového kapitálu působí vliv 

tzn. „páky“. Tato páka je chápána jako možnost zvýšení ziskovosti vlastního 

kapitálu připojením cizích zdrojů. “ (2, str. 62)  

 

Finanční páka = aktiva celkem / vlastní kapitál 

 

Komplexní účinek finanční páky = Aktiva                *  Zisk před zdaněním  

   Vlastní kapitál  Zisk před úroky a zdaněním 
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Je-li komplexní účinek finanční páky větší než 1, pak použití cizích zdrojů 

zvyšuje ziskovost vlastního kapitálu. V opačném případě je-li komplexní účinek 

finanční páky menší než 1, pak použití cizích zdrojů snižuje ziskovost vlastního 

kapitálu.   

 

 

3.2.5.4 UKAZATELÉ VYUŽITÍ AKTIV (MAJETKU) 

 

Ukazatelé využití aktiv měří efektivnost hospodaření s majetkem. Měří 

využití určitého druhu majetku koeficientem rychlosti obratu za stanovený časový 

interval nebo dobu obratu tohoto majetku. V zásadě se jedná o ukazatele 

vyjadřující „rychlost obratu“ nebo „dobu obratu“. Hodnotí tak vázanost kapitálu 

v určitých formách. Tyto ukazatele vyjadřují hospodaření společnosti s aktivy a 

ukazují jaký vliv má toto hospodaření na výnosnost a likviditu. Pokud je aktiv 

více než je účelné, vznikají zbytečné náklady. Na druhé straně pokud je aktiv 

málo, může společnost přijít o možné tržby. 

 

 

POČET OBRÁTEK CELKOVÝCH AKTIV ZA ROK  

Ukazatel počtu obrátek celkových aktiv za rok hodnotí využití aktiv společnosti. 

Doporučené hodnoty tohoto ukazatele se pohybují v intervalu 1,6 – 3. Hodnoty 

nižší než spodní hranice tohoto intervalu udávají, že společnost má více aktiv než 

je účelné. Je tedy překapitalizována. Hodnoty vyšší než 3 potom vypovídají, že 

společnost má nedostatek aktiv, což je rizikové. Důležité je také porovnat tyto 

hodnoty s hodnotami v odvětví.  

 

Počet obrátek celkových aktiv za rok = tržby / aktiva celkem 

 

 

POČET OBRÁTEK STÁLÝCH AKTIV 

Ukazatel počtu obrátek stálých aktiv hodnotí využití stálých aktiv společnosti. Má 

význam při rozhodování o pořízení nového dlouhodobého majetku. Velikost 
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tohoto ukazatele se srovnává s odvětvovým průměrem. Nižší hodnoty než je 

odvětvový průměr ukazují nízké využití dlouhodobého majetku a jsou signálem 

pro finanční manažery, aby omezili podnikové investice. 

 

Počet obrátek stálých aktiv = tržby / stálá aktiva 

 

 

POČET OBRÁTEK ZÁSOB ZA ROK 

Ukazatel počtu obrátek zásob za rok analyzuje stav jednotlivých druhů zásob. 

Optimalizace struktury zásob může vést k uvolnění vázaných finančních 

prostředků. Čím nižší je hodnota tohoto ukazatele ve srovnání s odvětvovým 

průměrem, tím více má společnost přebytečných zásob. Pokles obratu zásob může 

být způsoben odbytovými potížemi. Platí, že čím je vyšší rychlost obratu zásob, 

tím lepší je finanční situace. 

 

Počet obrátek zásob za rok = tržby / zásoby 

 

 

DOBA OBRATU ZÁSOB 

Ukazatel doby obratu zásob udává jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána ve formě 

zásob. Ukazuje tedy počet dnů, po které jsou zásoby vázány v podnikání do doby 

jejich spotřeby. Pokud hodnoty tohoto ukazatele v čase klesají, je to pozitivní 

trend. Průměrné denní tržby jsou brány jako tržby / 360 dní. 

 

Doba obratu zásob = zásoby / průměrné denní tržby 

 

 

DOBA OBRATU POHLEDÁVEK Z OBCHODNÍHO STYKU 

Ukazatel doby obratu pohledávek udává, jak dlouho je majetek společnosti vázán 

ve formě pohledávek, tzn. za jak dlouho jsou pohledávky splaceny. Vyjadřuje 

období od okamžiku prodeje na obchodní úvěr, do doby inkasa. Hodnota tohoto 

ukazatele se srovnává s dobou splatnosti faktur a s odvětvovým průměrem. Delší 
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průměrná doba inkasa pohledávek znamená větší potřebu úvěrů a tím i větší 

náklady. Ukazatel by tedy měl mít co nejmenší velikost. „Snížení doby obratu 

pohledávek vede k poklesu vázaných finančních prostředků a tím k nižším 

nárokům na cizí finanční zdroje. Ke snížení doby obratu pohledávek je možné 

jednorázově přispět také prodejem pohledávek. Zvýšení obratu pohledávek může 

být způsobeno zhoršením konkurenčních podmínek v důsledku odbytových 

potíží.“ (2, str. 59) Orientačně lze tento ukazatel použít pro řízení pohledávek a 

kontrolu dodržování podnikové obchodně úvěrové politiky. Společnost by měla 

kontrolovat poskytování obchodních úvěrů, vyhledávat solidní obchodní partnery 

a sledovat pohledávky podle doby splácení. 

 

Doba obratu pohledávek  = krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů /          

průměrné denní tržby  

 

 

DOBA OBRATU KRÁTKODOBÝCH ZÁVAZKŮ Z OBCHODNÍHO 

STYKU 

Ukazatel doby obratu krátkodobých závazků z obchodních vztahů určuje dobu, 

která uplyne mezi nákupem zásob a jejich úhradou. Tedy rychlost splácení 

závazků. Je nutné neustále sledovat tento ukazatel, protože nákup na obchodní 

úvěr představuje peněžní prostředky, které podnik po určitou dobu zadržuje a 

využívá k uspokojování vlastních potřeb. Současně je třeba zabezpečit, aby 

v době splatnosti těchto závazků byl podnik platebně schopný. Doba obratu 

závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek. Tuto skutečnost je 

důležité sledovat a snažit se o její dosažení a udržování. Tento ukazatel je 

podstatný pro věřitele, kteří z něj mohou vyčíst obchodní politiku společnosti.  

 

Doba obratu závazků = krátkodobé závazky z obchodních vztahů / průměrné 

denní tržby 
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3.2.6 SOUSTAVY  POMĚROVÝCH UKAZATELŮ 

 

Finanční analýza se zabývá kontinuálním vyhodnocováním finančního 

zdraví společnosti. K tomuto závěru je však potřeba výpočtu celé řady ukazatelů. 

Souhrnné indexy jsou výsledkem snahy o konstrukci jediného ukazatele, který by 

zachycoval silné i slabé stránky analyzované společnosti. Mají tedy za cíl vyjádřit 

souhrnnou charakteristiku celkové finanční i ekonomické situace a výkonnosti 

společnosti pomocí jediného čísla. Jejich vypovídací schopnost je však nižší a 

jsou vhodné pouze pro rychlé srovnávání řady společností. Podstatou konstrukce 

soustavy poměrových ukazatelů je sestavení jednoduchého modelu. Ten zobrazuje 

vazby mezi dílčími ukazateli. Model pak vytváří souhrn ukazatelů. Tento model 

má vysvětlit vliv změny jednoho nebo více ukazatelů na celé hospodaření 

společnosti, ulehčit a zpřehlednit analýzu dosavadního vývoje společnosti a 

poskytnout podklady pro výběr rozhodnutí z hlediska firemních cílů.  

 

Postupy souhrnného hodnocení finanční situace společnosti je možné rozdělit do 

několika skupin: 

• pyramidové rozklady syntetických ukazatelů (např. rozklad ukazatele 

ziskovosti ve formě Du Pontova diagramu) 

• posouzení stavu a vývoje vybraných ukazatelů finanční stability a 

výnosové situace 

• postupy bodového hodnocení (např. QUICKTEST) 

• postupy využívající metod matematické statistiky (např. indikátor bonity, 

Altmanův index finančního zdraví) 

 

 

Existující modely je možno rozdělit do dvou skupin:  

 

1. Bankrotní modely 

Bankrotní modely mají informovat uživatele, zda je v dohledné době společnost 

ohrožena bankrotem. Tyto modely vychází z předpokladu, že již určitý čas před 
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bankrotem vykazuje společnost symptomy, které jsou pro něj typické. Nejčastěji 

jsou to problémy s likviditou, výší čistého pracovního kapitálu a rentabilitou. 

 

2. Bonitní modely 

Bonitní modely jsou založeny na vyhodnocení finančního zdraví společnosti. 

Kladou si za cíl stanovit, zda se společnost řadí mezi dobré či špatné. Z toho 

vyplývá, že musí umožňovat srovnatelnost s jinými společnostmi.  

 

 

3.2.6.1 QUICKTEST (2) 

 

Postupy bodového hodnocení jsou založeny na tom, že celkové hodnocení 

finanční situace podniku se stanoví jako prostý nebo vážený součet dílčího 

bodového hodnocení jednotlivých ukazatelů. Bodové hodnocení podílových 

ukazatelů se určí pomocí expertně stanovených bodových stupnic. Jednotlivé 

postupy se liší výběrem poměrových ukazatelů a použitými bodovými stupnicemi.  

 

Příkladem těchto postupů je QUICKTEST. Používá 4 poměrové ukazatele se 

stejnou vahou. Za dané období se vypočítají jednotlivé ukazatele, výše 

jednotlivých ukazatelů se oznámkuje podle stupnice a vypočítá se známka 

finanční stability, výnosové situace a celková známka. Pokud je známka nižší než 

2, považuje se společnost za bonitní. Pokud je známka 3 a vyšší, pak se jedná o 

společnost spějící k bankrotu. 

 

 

Vzorce ukazatelů použitých v následující tabulce: 

Ukazatel 1 = Vlastní kapitál / aktiva 

Ukazatel 2 = (Dluhy – Pohotové peněžní prostředky) / provozní cash flow 

Ukazatel 3 = Provozní cash flow / tržby 

Ukazatel 4 = (Zisk před zdaněním + nákladové úroky) / aktiva 
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Tabulka č. 1: Ohodnocení QUICKTESTU 

 Finanční stabilita Výnosová situace 

Ukazatel 
Ukazatel 1 

(v %) 

Ukazatel 2 

(roky) 

Ukazatel 3 

(v %) 

Ukazatel 4 

( v %) 

Vypovídá o: 
kapitálové 

síle 
zadlužení 

finanční 

výkonnosti 
výnosnosti 

Známka hodnocení     

1 výborný > 30 < 3 > 10 > 15 

2 velmi dobrý > 20 < 5 > 8 > 12 

3 průměrný > 10 ≤ 12 > 5 > 8 

4 špatný ≤  10 > 12 ≤ 5 ≤ 8 

5 ohrožení insolvencí < 0 > 30 < 0 < 0 

 

 

3.2.6.2 INDIKÁTOR BONITY  

 

Postupy využívající metod matematické statistiky se stanoví jako vážený 

součet hodnot vybraných poměrových ukazatelů. Váhy těchto vybraných 

ukazatelů byly stanoveny pomocí metod matematické statistiky. Jedním z těchto 

postupů je indikátor bonity. Indikátor bonity má 6 vybraných ukazatelů a hodnoty 

každého z nich se násobí stanovenou vahou pro daný ukazatel. Součiny se sčítají 

za všechny ukazatele. Suma sečtených součinů představuje indikátor bonity.  

 

IB = 1,5 * (provozní cash flow / (cizí zdroje – rezervy)) + 0,08 * (aktiva / cizí 

kapitál) + 10 * (zisk před zdaněním / aktiva) + 5 * (zisk před zdaněním / 

tržby) + 0,3 * (zásoby / tržby) + 0,1 * (tržby / aktiva) 

 

Celkové hodnocení ekonomické situace společnosti pomocí indikátoru bonity: 

IB < 0 – jedná se o společnost spějící k bankrotu 

0 ≤ IB > 1 – jedná se o společnost s určitými problémy 

IB > 1 – jedná se o bonitní společnost 
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3.2.6.3 ALTMANŮV INDEX FINANČNÍHO ZDRAVÍ PODNIKU 

 

Altmanův index finančního zdraví podniku byl vytvořen pro jednoduché 

odlišení bankrotujících společností od finančně zdravých společností. Altmanův 

model vychází z propočtu globálních indexů (indexů celkového zhodnoceni). Jeho 

výpočet je stanoven jako součet pěti běžných poměrových ukazatelů, jimž je 

přiřazena různá váha, z nichž tu největší váhu má rentabilita celkového kapitálu. 

Váha jednotlivých ukazatelů byla stanovena diskriminační metodou, což je 

statistická metoda, která spočívá v třídění pozorovaných objektů do dvou nebo 

více definovaných skupin podle určitých charakteristik. Tento model má 2 verze a 

to pro společnosti kótované na kapitálovém trhu a pro společnosti 

neobchodovatelné na trhu. Tvar Altmanova indexu pro společnosti, které nejsou 

veřejně obchodovatelné na burze se liší od indexu pro veřejně obchodovatelné 

společnosti hodnotou vah jednotlivých poměrových ukazatelů. 

 

Tvar Altmanova indexu pro společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné na 

burze: 

 

Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,42 X4 + 0,998 X5 

 

X1 = čistý pracovní kapitál / aktiva celkem 

X2 = nerozdělený HV minulých let / celková aktiva 

X3 = EBIT / aktiva celkem  

X4 = základní kapitál / cizí zdroje 

X5 = tržby / aktiva celkem 

 

Výsledek je možné interpretovat podle toho, do jakého intervalu jej můžeme 

zařadit. Je-li hodnota výsledků vyšší než 2,9, pak se jedná o společnost jejíž 

finanční situace je velmi dobrá. Výsledky hodnot v rozmezí 1,2 – 2,9 značí šedou 

zónu. To znamená, že společnost nelze jednoznačně označit za úspěšnou, ale 

stejně tak ji nemůžeme hodnotit jako společnost směřující k bankrotu. Hodnoty 

pod 1,2 signalizují výrazné problémy a možnost bankrotu.  
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3.2.6.4 MODEL IN - INDEX DŮVĚRYHODNOSTI 

 

Model IN byl zpracován manžely Neumaierovými. Snahou tohoto modelu 

je vyhodnocení finančního zdraví českých společností v českém prostředí. Jde o 

výsledek analýzy 24 významných matematicko-statistických modelů podnikového 

hodnocení a praktické zkušenosti z analýz více než jednoho tisíce českých 

společností. Tento model je vyjádřen rovnicí, v níž jsou zařazeny poměrové 

ukazatele zadluženosti, rentability, likvidity a využití aktiv a je jim přiřazena 

určitá váha. Tento model má několik variant a těmi jsou index IN95, IN99 a IN01. 

Zpočátku byl tento model věřitelský, o pár let později vznikl i model vlastnický. 

U indexu IN99 a IN01 jsou váhy ukazatelů identické pro všechny společnosti 

napříč obory podnikání. 

 

 

INDEX IN95 

Jedná se o první model manželů Neumaierových, který vznikl v roce 1995. Tento 

model respektuje nároky věřitelů z hlediska likvidity a rovněž respektuje obor 

podnikání, v rámci něhož společnost funguje. Index IN95 je schopen využít 

vstupů z účetních výkazů a zároveň zahrnout zvláštnosti ekonomické situace 

České Republiky. Je vyjádřen rovnicí, v níž jsou zařazeny poměrové ukazatele 

zadluženosti, rentability, likvidity a využití aktiv a je jim přiřazena určitá váha. 

Tato váha je váženým průměrem hodnot tohoto ukazatele v odvětví. Model 

přihlíží ke specifikům jednotlivých odvětví. 

 

IN95 = V1 * (aktiva celkem / cizí zdroje) + V2 * (EBIT / nákladové úroky) + V3 

* (EBIT / aktiva celkem) + V4 * (výnosy / aktiva celkem) + V5 * (oběžná 

aktiva / krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) + V6 * 

(závazky po lhůtě splatnosti / výnosy) 

 

Váhy modelu jsou konstruovány jako podíl významnosti ukazatele k váženému 

průměru hodnot ukazatele v jednotlivých odvětvích. Váhy jednotlivých ukazatelů 

V1, V3, V4 a V6 jsou určeny pro jednotlivá odvětví, koeficienty V2 a V6 jsou 
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stanoveny (V2 = 0,11 ;V5 = 0,10). Váhy pro jednotlivá odvětví jsou součástí 

příloh. 

 

Celkové hodnocení indexu IN95: 

- Je-li index IN vyšší než 2, pak se jedná o bezproblémovou společnost 

schopnou platit své závazky. 

- Nachází-li se hodnoty výsledků v intervalu 1 – 2, pak se jedná o 

rizikovější společnost. Je zde možnost problémů s placením závazků. 

- Jsou-li hodnoty výsledků nižší než 1, pak se jedná o společnost, která není  

schopná platit a plnit své závazky. 

 

 

INDEX IN99 

Kromě věřitelského modelu, který respektoval nároky věřitelů z hlediska likvidity 

a rovněž respektoval obor podnikání, v rámci něhož společnost funguje, vznikl o 

pár let později model vlastnický. Tento model respektuje fakt, že z investorského 

hlediska není primární obor podnikání, ale schopnost nakládat se svěřenými 

finančními prostředky. Zdůrazňuje tedy pohled tvorby hodnoty pro vlastníka. 

Váhy v tomto modelu jsou tedy identické pro všechny společnosti bez ohledu na 

jejich obor podnikání.  

 

IN99 = - 0,017 * (cizí zdroje / aktiva) + 4,573 * (EBIT / aktiva) +0,481 * (výnosy 

/ aktiva) + 0,015 * (oběžná aktiva / krátkodobé závazky + krátkodobé 

bankovní úvěry) 

 

Hodnocení indexu IN99: 

- Je-li index IN vyšší než 2,07, pak společnost tvoří hodnotu pro vlastníky. 

- Nachází-li se hodnoty výsledků v intervalu 0,684 – 2,07, pak společnost 

nachází v šedé zóně a nedá se určit, zda tvoří či netvoří hodnotu pro 

vlastníky.  

- Jsou-li hodnoty výsledků nižší než 0,684, pak se jedná o společnost, která 

netvoří hodnotu pro vlastníky. 
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INDEX IN01 

Index IN01 spojuje pohledy indexu IN95 a IN99. Kombinuje tedy pohledy 

vlastníků i věřitelů. Váhy v tomto modelu jsou identické pro všechny společnosti 

bez ohledu na jejich obor podnikání. 

 

IN01 = 0,13 * (aktiva / cizí zdroje) + 0,04 * (EBIT/ nákladové úroky) + 3,92 * 

(EBIT /    aktiva celkem) + 0,21 * (výnosy / aktiva celkem) + 0,09 * (oběžná 

aktiva / (krátkodobé závazky+krátkodobé bankovní úvěry))  

 

Hodnocení výsledků indexu IN01: 

- Je-li index IN vyšší než 1,77, pak se jedná o finančně silnou společnost. 

- Nachází-li se hodnoty výsledků v intervalu 0,75 - 1,77, pak se jedná o 

společnost s potencionálními problémy. 

- Jsou-li hodnoty výsledků nižší než 0,75, jedná se o krizi financování a 

společnost se velmi pravděpodobně ocitne v existenčních problémech. 

 

 

3.3 UŽIVATELÉ FINANČNÍ ANALÝZY 

 

• Investoři (akcionáři a ostatní investoři)   

• Manažeři  

• Obchodní partneři (dodavatelé, zákazníci)¨ 

• Zaměstnanci 

• Banky a jiní věřitelé 

• Konkurenti 

• Stát a jeho orgány 

• Burzovní makléři 

• Analytici, daňoví poradci, účetní znalci, ekonomičtí poradci 

• Odborové svazy, univerzity, novináři 

• Veřejnost 
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4. ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
 

 

4.1 HISTORIE A POPIS SPOLEČNOSTI 

 

Dosting, s.r.o. působí v ČR na trhu stavebnictví od roku 1993, kdy byla 

jako společnost s ručením omezeným zapsána do obchodního rejstříku. Majiteli 

této společnosti jsou 3 společníci, kterými jsou Ing. Josef Suchomela, Ing. Pavel 

Gron a Ing. Vladimír Krejčík. Všichni společníci jsou zároveň jednateli 

společnosti. 

 

Základní kapitál společnosti činí Kč 1 005 000,- a je tvořen peněžitými vklady 

společníků: 

Ing. Josef Suchomela 335 000,- 1/3 obchodní podíl 

Ing. Pavel Gron 335 000,- 1/3 obchodní podíl 

Ing. Vladimír Krejčík 335 000,- 1/3 obchodní podíl 

 

 

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ: 

 

1. Projektová činnost ve výstavbě 

2. Obstaravatelská činnost 

3. Obchodní živnost – koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

4. Montáž plastových skel a oken 

5. Montáž ocelových konstrukcí 

6. Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich 

odstraňování 

7. Silniční motorová doprava nákladní 

8. Zámečnictví 

9. Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 

10. Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 

11. Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 
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12. Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků 

klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce 

hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, nebezpečné pro životní 

prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků 

klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 

13. Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 

 

V současné době patří k hlavním oborům činnosti: 

• velkoobchodní a maloobchodní činnost v oblasti speciálních stavebních 

materiálů a výrobků pro zateplení a prosvětlení staveb  

• výroba celohliníkových střešních světlíků, lehkých hliníkových a 

ocelových konstrukcí  

• výroba hliníkových prosklených výplní stavebních otvorů (okna, dveře, 

výkladce, fasády, zimní zahrady)  

• odborná montáž resp. instalace materiálů a výrobků jimi dodávaných 

• projektová činnost ve stavebnictví  

 

V počátcích existence se činnost společnosti soustředila na velkoobchod s 

polykarbonátovými deskami a prosklívacími systémy a na projektovou činnost ve 

stavebnictví. V letech 1995 - 1998 se činnost společnosti rozrostla o dodávky 

dalších speciálních materiálů pro zateplení a prosvětlení staveb a montáže 

dodávaných částí staveb. Roční obrat společnosti Dosting, s.r.o. se pohybuje v 

posledních třech letech v rozpětí 120 až 150 mil. Kč. Po vybudování vlastního 

areálu v místě sídla společnosti je reálný předpoklad jejího dalšího růstu. V 

současné době tato společnost zaměstnává 57 zaměstnanců a celá výrobní, 

obchodní i technická činnost je soustředěna do vlastního areálu v sídle 

společnosti. 

 

Vizí managementu společnosti je realizace stále náročnějších investičních celků, 

zavádění nových technologií, trvalý růst a stabilita organizace, vysoce 

profesionální tým zaměstnanců, aktivní komunikace se zákazníkem a dodavateli a 

dokonalá jakost realizovaných staveb. 
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4.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 

Management společnosti (jednatelé společnosti) tvoří:  

• Ing. Josef Suchomela - ředitel (celofiremní záležitosti, ekonomický chod 

společnosti) 

• Ing. Pavel Gron - výrobní ředitel (výroba, montáž)  

• Ing. Vladimír Krejčík - technický ředitel (projektové středisko, výpočetní 

technika)  

 

 

 

ŘEDITEL VÝROBNÍ ŘEDITEL TECHNICKÝ ŘEDITEL 

SEKRETARIÁT 

EKONOM  
    - účetní   

VEDOUCÍ 
VÝROBY REALIZÁTOŘI 

PROJEKCE 
  - projektanti 

VEDOUCÍ OBCHODNĚ-TECHNICKÉ KANCELÁŘE 
- obchodní zástupci 
- technici – cenaři 
- administrativní podpora prodeje 
- recepční  
- údržba areálu 

VEDOUCÍ TECHNICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
     - technici výrobní přípravy 

VEDOUCÍ ODBYTU 
- pracovníci odbytu 
- pracovníci skladu 
- řidiči, doprava 

SPRÁVCE 
POČÍTAČOVÉ 

SÍTĚ 
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4.3 VÝROBNÍ PROGRAM  

 

4.3.1 PROJEKCE 

 

Společnost Dosting, s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti projektování v 

těchto oborech: 

 

Dopravní stavitelství 

• Mosty  

• Silniční komunikace  

• Železniční a tramvajové tratě  

• Inženýrské sítě  

 

Inženýrské konstrukce 

• Betonové nosné konstrukce  

• Ocelové nosné konstrukce  

 

V rámci komplexnosti služeb se zabývá také: 

• Geodetické práce  

• Průzkumné práce všech druhů  

• Diagnostika konstrukcí  

• Projektová dokumentaci všech stupňů pro novostavby i rekonstrukce  

• Autorský dozor při realizaci projektů 

 

 

V oblasti projektování se společnost zabývá projektováním inženýrských 

konstrukcí a staveb, zejména mostních konstrukcí ze železobetonu a předpjatého 

betonu a dále pak ocelových a hliníkových konstrukcí souvisejících s dodávkami 

světlíků, prosklených výplní stavebních otvorů, opláštění budov, apod. 
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4.3.2 SLUŽBY 

 

Společnost Dosting, s.r.o. zabezpečuje v rámci dodávek materiálů a 

výrobků také komplexní inženýrskou činnost spočívající v návrhu, výrobě, 

instalaci i následném servisu. Tyto služby zabezpečuje především v následujících 

komoditách:  

 

• zastřešení a prosklení z polykarbonátu pro všechny typy konstrukcí  

• konstrukce střešních světlíků bodových, pásových (obloukových i dalších 

tvarů) včetně ventilačních prvků  

• elektrické a mechanické otvírače pro světlíky, poklopy, požární odvětrání  

• stěnové a střešní opláštění objektů ze sendvičových panelů s izolací z PUR 

pěny nebo minerální vlny  

• hliníkové výplně otvorů (okna, dveře, fasády, zimní zahrady)  

 

 

4.3.3 PRODEJ 

 

Společnost Dosting, s.r.o. patří k významným distributorům speciálních 

stavebních materiálů pro prosvětlení a zateplení staveb, které dodává formou 

velkoobchodního i maloobchodního prodeje.  

 

 

1. POLYKARBONÁTOVÉ VÝROBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 

 

Výrobky z polykarbonátu jsou jedním za stavebních prvků pro 21. století. Jsou 

využívány především jako prosklívací materiál. V architektuře a stavebnictví se 

stávají v posledním desetiletí stále oblíbenější a užívanější. Hlavní výhodou při 

použití tohoto materiálu je značná úspora energie pro vytápění. Ve srovnání s 

tradičními prosklívacími materiály jsou jeho tepelně izolační parametry mnohem 

výhodnější.  
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Výhody použití polykarbonátových desek: 

• vynikající tepelně-izolační vlastnosti  

• nízká hmotnost  

• výborný prostup světla  

• vysoká odolnost proti nárazům  

• vysoká odolnost vůči UV záření 

 

 

2. STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY 

 

Střešní světlíky jsou prosklené otvory ve střešní konstrukci, zhotovené za účelem 

prosvětlení interiéru, při současném požadavku na vodonepropustnost a tepelnou 

izolaci. Umístěním ventilačních křídel do světlíků se umožní cirkulace vzduchu 

nebo odvod tepla a kouře.  

 

Podle konstrukce se dělí na: 

• Pásové obloukové  

• Pásové sedlové  

• Bodové  

• Pro odvod kouře a tepla  

• Další atypické tvary  

 

 
 

 

3. OTVÍRAČE OKEN A SVĚTLÍKŮ 

 

Elektrické otvírače otvírají nepřístupná okna nebo světlíky a montují se pomocí 

konzol dodávaných s pohony. Dají se doplnit automatickým zařízením, které okna 
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samočinně otevře v případě přehřátí a naopak zavře v případě větru a deště. 

Manuální otvírače jsou levnější variantou elektrických otvíračů. 

 

 

 

 

 

 

 

4. SENDVIČOVÉ PANELY S PUR PĚNOU 

 

Stěnové panely jsou určeny pro zhotovení stěn, podhledů, příček, pultových 

střech, sedlových střech a dalších souvislých ploch. Panely jsou tvořeny nosnými 

ocelovými pozinkovanými lakovanými plechy a izolační výplní z bezfreonové 

polyuretanové pěny. Tyto panely lze vyrobit s plechy hliníkovými, měděnými či 

nerezovými.  

 

 

 

 

 

 

5. SENDVIČOVÉ PANELY S MINERÁLNÍ VLNOU 

 

Stěnové panely Metecno jsou určeny pro zhotovení stěn, podhledů, příček, 

pultových střech, sedlových střech a dalších souvislých ploch. Panely jsou tvořeny 

nosnými ocelovými pozinkovanými lakovanými plechy a izolační výplní z 

minerální vlny. Panely mají požární odolnost REI 60.  
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6. AL VÝPLNĚ OTVORŮ 

 

Okna, dveře, výkladce - CS 

• Concept System je použitelný v mnoha estetických úpravách  

• tepelná a zvuková izolace, odolnost proti vodě a větru 

• systém proti vloupání  

• uzavřený tvar zasklívací lišty brání vylomení  

 

Fasádní systémy - FW 

Systémy pro kompletní zavěšení prosklené rastrové fasády a střechy s 

minimalizací pohledových rozměrů profilů pro dosažení maximálního prostupu 

světla do interiéru. 

 

Zimní zahrady 

• systémy pro střechy zimních zahrad, kombinace se systémy CS s 

přerušeným tepelným mostem  

• integrace oken, dveří a posuvných dveří  

• výplně: polykarbonát nebo sklo 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ZNAČKOVÁ TECHNIKA 

 

Vodorovné bezpečnostní značení 

Systém vodorovného bezpečnostního značení pomocí značkovacího vozíku a 

speciálních barev. Je určen pro bezpečnostní vyznačování výrobních, skladových 

a prodejních prostor, parkovacích ploch, veřejných městských ploch, garáží, 
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parkovišť, komunikací atd. Tyto barvy jsou nabízeny v sedmi nejdůležitějších 

bezpečnostních odstínech.  

 

 

 

 

 

 

 

8. ALUBOND – HLINÍKOVÉ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY 

 

Alubond je hliníkový kompozitní panel, který je vytvářen současným 

vytlačováním hliníku a termoplastu. Je to sendvičová deska, která je tvořena 

dvěmi hliníkovými vrstvami, mezi kterými je sevřeno PE jádro. Toto inovované 

spojení hliníku a polyetylénu má díky svým mechanickým a chemickým vazbám 

perfektní tuhost, pevnost a soudržnost a také vynikající rovinnost. Díky svým 

vlastnostem, kvalitě, širokému spektru povrchových úprav a snadnosti zpracování 

nachází oblibu především u architektů, projektantů i samotných investorů. Pro 

svou kvalitu a luxusní vzhled se začíná stále více uplatňovat v mnoha směrech 

stavebnictví i reklamy.  

 

 

Možnosti použití:  

 

Stavebnictví: 

• Exteriér: opláštění budov – veřejné budovy, banky,  

   nemocnice, sídla úspěšných firem, úřady, opláštění  

   nákupních středisek, čerpacích stanic, atd. 

• Interiér : opláštění stěn, sloupů, stropní podhledy 

Reklama: 

• výroba veletržních stánků, reklamních poutačů…  
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9. SUN MODUL – PROSKLÍVACÍ SYSTÉM Z POLYKARBONÁTU 

 

Sun modul je samostatný prosklívací systém dodávaný a instalovaný pro 

vodorovná, svislá i oblouková zasklení. Systém je založen na kombinaci 

dutinových polykarbonátových desek (panelů) s UV ochranou ve spojení s 

ocelovými U profily.  

 

Použití zasklívacích systémů z polykarbonátu: 

- zateplení a prosvětlení průmyslových a  

  občanských staveb 

- zastřešení stadionů, čerpacích stanic 

- světlíky, skleníky 

- sprchové kabiny, bazény 

 

 

4.4 POSTAVENÍ SPOLEČNOSTI NA TRHU  

 

4.4.1 VÝVOJ TRHU STAVEBNICTVÍ V ČR (1) 

 

Podle kvalitativní studie českého stavebnictví, která byla provedena v roce 

2007 očekávají společnosti podnikající v českém stavebnictví pozitivní vývoj a 

další růst tohoto odvětví české ekonomiky. V nadcházejícím období očekávají 

také navýšení svých prodejů, investic do technologií, zlepšení své pozice na trhu, 

růst tržního podílu a zlepšení výsledků svých prodejů.  

 

Jedna třetina společností podnikajících v českém stavebnictví se domnívá, že 

nejsou ve své činnosti ničím limitovány. U zbývajících společností existují různé 

faktory, které je podle jejich názoru v rychlejším rozvoji brzdí. Za nejčastější 

limitující faktor je považována konkurence. U stavebních společností je 

nejsilnějším limitujícím faktorem nedostatečná poptávka a nedostatek zkušené 

pracovní síly. Dodavatelé stavebních materiálů vnímají jako nejsilněji limitující 

faktor vysoké náklady na materiál. U dodavatelů stavebních produktů jsou to 
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problémy při získávání úvěrů a konkurence. Jako hlavní pozitiva se jeví možnost 

expanze za hranice České republiky. Naopak odliv zkušené pracovní síly do 

zahraničí je považován za jeden z hlavních limitujících faktorů růstu českého 

stavebnictví. Není to však jen problém ČR, ale i dalších nových členů EU.  

 

 

4.4.2 DODAVATELÉ  

 

Tato společnost se snaží většinu materiálů či zboží  odebírat přímo od 

výrobců. Může tak dosahovat úsporu v nákladech. S velkou částí svých 

dodavatelů  si společnost smluvila výhradní či regionální zastoupení pro trh 

v České a Slovenské republice. Těmito zahraničními dodavateli jsou: 

 

• ALUBOND – hliníkové kompozitní materiály pro stavebnictví a reklamu 

• MAKROLON – výrobce polykarbonátových a polyesterových 

příslušenství 

• ELCOM SYSTÉM – výrobce samonosných tepelně-izolačních 

sendvičových střešních a stěnových panelů s izolačním jádrem z PUR 

pěny  

• MINGARDI - výrobce lineárních pohonů (elektrootvíračů), mechanických 

otvíračů  

• VALPAN International - výrobce sendvičových střešních panelů se 

speciální povrchovou úpravou  

• A.M.P.E.R.E. -  dodavatel značkovací techniky  

• AKRAPLAST SISTEMI - dodavatel sklolaminátových desek a 

speciálních polykarbonátových prvků  

• COMTRA - dodavatel manuálních otevíračů oken a světlíků  

• SPECIALSTAMP - dodavatel speciálních větracích mřížek a žaluzií  

• VACULUX - výrobce střešních kopulových světlíků  

• REYNAERS - výrobce hliníkových profilů vhodných pro výrobu oken, 

dveří, prosklených fasád, zimních zahrad apod.  
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Mimo výše uvedené odebírá firma i následující materiály jako autorizovaný 

distributor: 

• hliníkové profily pro prosklení z polykarbonátu  

• samonosné tepelně-izolační sendvičové střešní a stěnové panely 

METECNO - s izolačním jádrem z minerální vlny  

• speciální polykarbonátové desky a prosklívací systémy  

 

 

4.4.3 ODBĚRATELÉ  

 

Společnost Dosting, s.r.o. působí jak na průmyslovém trhu, tak i na trhu 

spotřebitelském. Většina tržeb je však tvořena zakázkami velkoodběratelů. Ceny 

jsou stanovovány individuálně. Při stanovování ceny se bere v úvahu typ produktu 

nebo služby, velikost zakázky a důležité jsou také vztahy se zákazníkem 

(dlouhodobá spolupráce x nahodilé zakázky), od kterých se odvíjí slevy a marže. 

Marže je stavována v rozmezí 3 – 50% v závislosti na všech těchto parametrech. 

Vývoz produktů do zahraničí neustále roste. Zatímco v roce 2005 se podílel na 

tržbách 12%, v roce 2007 to již bylo 14%. Zbylých 86% tržeb bylo inkasováno na 

tuzemském trhu.  

 

Graf 1: Skladba odběratelů v roce 2007 

Skladba odběratelů v roce 2007
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4.4.4 KONKURENCE  

 

V České republice k letošnímu roku působí v oboru stavebnictví více než 

2480 společností s 20 a více zaměstnanci. Přímo v Brně pak působí přes 200 

společností. Společnost Dosting, s.r.o. však působí na celém území ČR, proto 

nemůže považovat za svou konkurenci pouze společnosti se sídlem v Brně. Tato 

společnost patří velikostí mezi menší až střední stavební společnosti, nemůže tedy 

plnohodnotně konkurovat největším společnostem v tomto oboru jako jsou 

například společnosti Skanska, a.s., Moravostav, a.s., Imos, a.s., Pozemstav, a.s. a 

další. Jeho konkurencí jsou malé a střední stavební společnosti. Avšak i přes tuto 

skutečnost určitě není zanedbatelným konkurentem v tomto odvětví. Svědčí o tom 

zakázky realizované v uplynulých letech, které se pohybovaly v řádech desítek 

milionů korun za jednu zakázku. Hlavní předností společnosti, která jí umožňuje 

získat silnější pozici na trhu, je široké portfolio nabízených produktů a služeb.  

 

 

4.4.5 SKLADBA TRŽEB  

 

Společnost má velké portfolio výrobků. Tyto výrobky rozdělila do 

několika celků a vybrala si pro sledování několik hlavních komodit. Sleduje jejich 

vývoj a podíl na tržbách. Nejdůležitější položkou jsou realizace, jejichž podíl 

neustále roste. Sledovanými komoditami jsou:  

• projekce 

• carbolux  

• elektrické otvírače  

• značkovací technika Ampere  

• panely 

• realizace 

• výroba GA-Systém - střešní světlíky 

• Reynars – hliníkové profily 
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Graf č. 2: Skladba tržeb podle jednotlivých komodit v roce 2007  

Skladba tržeb v roce 2007 podle jednotlivých 
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4.4.6 CERTIFIKÁTY 

 

Společnost Dosting, s.r.o. vlastní certifikát ČSN EN ISO 9001. Projektové 

středisko je držitelem Certifikátu systému managementu jakosti dle ČSN EN 

9001:2001 pro obor Projektová činnost v investiční výstavbě. Dále je společnost 

držitelem certifikátu environmentálního managementu ČSN EN 14001:2005. 
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4.4.7 SWOT ANALÝZA 

 

Při provedení analýzy současného stavu společnosti, jsem nejdůležitější 

hrubé údaje vystihující postavení společnosti na trhu shrnula do SWOT analýzy. 

 

Tabulka č. 2: SWOT analýza společnosti DOSTING s.r.o 

 Strong – Silné stránky 

• Kvalita výrobků i poskytovaných služeb  

• Servis 

• Zavedená společnost  

• Image – dobré povědomí zákazníků 

• Šíře sortimentu zboží i nabízených služeb 

• Certifikáty ČSN EN ISO 9001 

• Úprava cen na míru jednotlivým zákazníkům 

• Účast na veletrzích  

Weaks – Slabé stránky 

• Menší podíl na trhu 

• Konkurence velkých stavebních společností 

• Kvalifikovaná pracovní síla 

• Převis nabídky 

• Fixace finančních zdrojů v zásobách 

stavebního materiálu 

• Termínová závislost na dodavatelích 

Opportunities - 

Příležitosti 

• Snaha o získání státních zakázek 

• Investice do nových technologií (materiály i 

pracovní postupy) 

• Využití konkurenční výhody a jako první  

přecházet na nové druhy materiálů 

• Rozšiřování výroby i služeb 

• Zkvalitnění služeb z pohledu zákazníků 

• Vstup na nové trhy 

 

 

• Konkurence 

• Nové materiály  
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Threats - Hrozby 

• Nové technologie výroby 

• Ztráta významných zákazníků 

• Nedostatek kapitálu 

• Nesplacení pohledávek 

• Růst nákladů a ztráta konkurenceschopnosti 

• Tlak zákazníků na neustálé snižování cen 

 

 

4.5 FINANČNÍ ANALÝZA 

 

4.5.1. ANALÝZA SOUSTAV UKAZATELŮ 

 

4.5.1.1 ALTMANŮV INDEX (ALT 83) 

 

Graf č. 3: Vývoj hodnot Altmanova indexu v letech 2002 - 2007 
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Hodnoty Altmanova indexu finančního zdraví podniku se pohybují v šedé 

zóně. Drží se však v horních mezích tohoto intervalu. Společnost Dosting, s.r.o. se 

jeví z pohledu Altmanova indexu jako silná společnost s určitými finančními 

potížemi, které však nejsou až takového rázu, že by ohrožovaly její existenci nebo 

by dokonce měly vést k bankrotu. Při posouzení vývoje tohoto indexu v čase lze 
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vidět, že se jeho hodnota drží skoro na stále stejných mezích. Nárůst v roce 2006 

svědčí o upevňování dobré finanční pozice. V roce 2007 se zřejmě projevily 

finanční obtíže a hodnota indexu se opět zařadila do šedé zóny. Finanční potíže, 

které odhalil Altmanův index, budou dále detailněji zkoumány. 

 

 

4.5.1.2 INDEX IN01 

 

Graf č. 4: Vývoj hodnot Indexu IN01 v letech 2002 - 2007 
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Index IN01 respektuje specifické podmínky českého trhu, proto by měl mít 

větší vypovídací schopnost než Altmanův index. Prostřednictvím indexu IN01 se 

společnost Dosting, s.r.o. jeví jako silná a zdravá obchodní společnost. Většina 

hodnot se drží nad průměrem, což svědčí o zdravé a stabilní společnosti bez 

finančních obtíží. V roce 2002 a 2005 hodnoty tohoto ukazatele poklesly, což 

svědčí o výskytu určitých finančních obtížích. Velmi dobré hodnoty v roce 2006 a 

2007 jsou mimo jiné způsobeny nízkou hodnotou nákladových úroků 

v poměrovém ukazateli úrokového krytí.  
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4.5.2 ANALÝZA STAVOVÝCH A TOKOVÝCH UKAZATELŮ 

 

Horizontální a vertikální analýzou rozvahy budou zkoumány majetková 

situace společnosti, zdroje financování a finanční situace společnosti. Dále bude 

zhodnocen vývoj a poměr jejich nejdůležitějších položek. Ve výkazu zisků a ztrát 

bude zkoumáno, jak jednotlivé položky ovlivňovaly výsledek hospodaření. 

Přehled o peněžních tocích vypovídá o tom, kolik peněžních prostředků podnik 

vytvořil a k jakým účelům je použil. 

 

 

4.5.2.1 ANALÝZA VÝVOJE VYBRANÝCH POLOŽEK AKTIV  

 

Graf č. 5: Vývoj hodnot a rozvržení aktiv v letech 2002 – 2007 (v tis. Kč) 
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Z poměru stálých a oběžných aktiv můžeme říci, že společnost Dosting, 

s.r.o. je obchodní společnost. Z pohledu na tržby však vidíme, že se jedná zároveň 

o společnost výrobní a poskytující služby. Z poměru stálých a oběžných aktiv dále 

vidíme, že se jedná o kapitálově lehkou společnost a to v poměru asi 1:4.  

 

V průběhu hodnocených 6 let aktiva společnosti neustále klesají a zase rostou. 

Nejvýraznější růst je zaznamenán v roce 2005 a to až o 19,3%. Důvodem byl 
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vznik nedobytných pohledávek a reklamace velkých projektů. Následně však 

v roce 2006 byl zaznamenán pokles celkových aktiv až o 17,6%. Tento pokles byl 

způsoben opotřebením majetku, prodejem některých jeho složek a hlavně 

poklesem oběžných aktiv, hlavně přeměnou zásob na finanční prostředky. 

Celkově můžeme tedy říci, že v ostatních letech se výše aktiv držela na skoro 

stejné úrovni.  

 

Neustálý pokles stálých aktiv je způsoben opotřebováváním majetku, do kterého 

společnost investuje jen málo. Růst dlouhodobého nehmotného majetku v letech 

2002 - 2004 je způsoben nákupen nového softwarového vybavení. Byl kladen 

důraz na vybavení zaměstnanců výpočetní technikou včetně softwarového 

vybavení, které přináší společnosti úspory hlavně v obchodní a projektové oblasti. 

Dále toto zvýšení bylo způsobeno také nákupem firemních automobilů na leasing. 

 

 Největší část dlouhodobého hmotného majetku tvoří stavby a pozemky. 

Společnost vlastní areál, ve kterém sídlí a jeho nevyužité prostory dále pronajímá. 

Pokles položky staveb byl způsoben odpisy. Společnost nevlastní mnoho strojů a 

ty jsou ještě z 90% odepsány. Jejich výrobní činnost tedy ustupuje do pozadí 

činnosti obchodní. Při stavebních zakázkách využívají outsourcingu.  

 

V průběhu let oběžná aktiva společnosti neustále klesají a zase rostou. Výše 

oběžných aktiv se však celkově drží přibližně na stejné úrovni. Mění se však 

jejich struktura a to hlavně výše pohledávek a zásob. Zboží tvoří kolem 90% 

z hodnoty zásob. Hodnota zásob v průběhu let pomalu klesá, ale i tak je pořád na 

vysoké úrovni. Tvoří v průměru asi 30% - 40% hodnoty oběžných aktiv.  

 

Hodnota krátkodobých pohledávek velmi kolísá a je to z důvodu počtu zakázek. 

Výše krátkodobých pohledávek vykazuje v roce 2006 oproti roku 2005 pokles o 

30%, z jejich podrobné rekapitulace a porovnání poklesu nedokončené výroby je 

zřejmé, že se společnost od roku 2005 zaměřila spíše na zakázky menšího objemu 

s kratší dobou realizace a také doby splatnosti. Pokles krátkodobých pohledávek a 
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nárůst dlouhodobých pohledávek je způsoben silnější pozicí na trhu. Růst 

dlouhodobých pohledávek je způsoben nasmlouvanými projekty. 

 

 

4.5.2.2 ANALÝZA VÝVOJE VYBRANÝCH POLOŽEK PASIV  

 

Graf č. 6: Vývoj hodnot a rozvržení pasiv v letech 2002 – 2007 (v tis. Kč) 
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Kapitálová struktura společnosti se blíží optimálnímu poměru vlastního a 

cizího kapitálu v poměru 60/40. Hodnota vlastního kapitálu neustále roste. 

Důvodem je snaha vlastníků o snížení celkového zadlužení. Tyto výsledky pak 

mohou přispět k lepšímu získání dlouhodobého úvěru dle potřeby. V porovnání 

kapitálové struktury je zřejmé, že společnost hradí bez problémů své závazky 

včetně pravidelných splátek úvěrů využitých na nákup a opravu sídla firmy.  

 

Cizí zdroje v průběhu let značně poklesly. V roce 2005 však zaznamenaly růst o 

38% oproti předešlému roku. Tento růst byl způsoben zvýšením hodnoty 

krátkodobých závazků až o 75% oproti roku 2004. Pokles cizích zdrojů v roce 

2006 a 2007 je dán téměř nulovou úvěrovou angažovaností společnosti, které 

během dvou let společnost dosáhla. Další pokles cizích zdrojů je způsoben 

systémem vymáhání pohledávek, kdy při včasných platbách od odběratelů si 

společnost plní svoje závazky k dodavatelům. Společnost vytváří finanční rezervy 

ve formě rezerv i nerozděleného zisku na budoucí investice.  
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Krátkodobé závazky jsou v průběhu let na přibližně stejné úrovni. Výjimku tvoří 

rok 2005, kdy hodnota krátkodobých závazků z obchodních vztahů vzrostla až o 

115%. Tento růst byl způsoben velmi vysokou hodnotou nasmlouvaných zakázek 

a pozdní úhradou materiálu a služeb. Díky těmto krátkodobým závazkům vzrostly 

také v roce 2005 celková pasiva skoro o 20% 

 

 

4.5.2.3 ANALÝZA VÝVOJE VYBRANÝCH POLOŽEK VÝKAZU ZISKŮ 

A ZTRÁT A VÝKAZU CASH FLOW 

 

Graf č. 7: Vývoj a rozložení tržeb v letech 2002 – 2007 (v tis. Kč) 
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Celkové tržby v posledních několika letech neustále rostly, v roce 2007 

zaznamenaly však výrazný pokles a to o 12%. Část tohoto poklesu byla 

způsobena  růstem nákladů, hlavně materiálových a mzdových vstupů. Náklady 

vynaložené na prodej zboží neustále klesají, to je velmi pozitivní trend. 

V minulých letech společnost zaznamenala pokles obchodní marže. Díky 

dobrému finančnímu řízení se však tento pokles zastavil a od roku 2006 začala 

tato marže opět růst. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb obsahují tržby 

z dodávek zboží včetně jejich montáže a realizace staveb. Tržby za prodej zboží 

neustále klesají, zatímco tržby za prodej vlastních výrobků a služeb rostou. Tento 

jev je způsoben nasmlouvanými projekty realizací.  
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Společnost zaznamenala růst nákladů a to také přispělo k nižší hodnotě zisku. 

Neustále také rostou náklady ve formě mzdových nákladů. Do roku 2005 

společnost neustále najímala nové zaměstnance, takže tento růst byl opodstatněný. 

V roce 2006 a 2007 se však počet zaměstnanců snížil a i přesto vzrostly mzdové 

náklady. Společnost zvyšovala mzdy svých zaměstnanců.  

 

Graf č. 8: Vývoj hodnot provozního zisku (EBIT)  a zisku po zdanění (EAT) 

v letech 2002 - 2007 
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Hodnota provozního výsledku hospodaření velmi výrazně kolísá. Od roku 2002  

do roku 2004 jeho hodnota rostla. V roce 2005 a 2007 však zaznamenal velmi 

výrazný pokles. Tato hodnota je třetinovou hodnotou dřívějších výsledků a je až 

alarmující. Tento pokles koresponduje i se špatným vývojem dalších ukazatelů 

v těchto letech. Byl způsoben nižší hodnotou prodeje, výkyvem v poptávce -

hodnotou zakázek, růstem nákladů a výrazným poklesem obchodní marže. Dále 

vznikem nedobytným pohledávek. Hlavní příčinou byly některé nevydařené 

realizace a jejich reklamace. Hodnota finančního výsledku hospodaření byla 

záporná ve všech letech. Tento jev je u českých podniků zcela běžný. Problémy 

s hodnotou výsledku hospodaření potvrzuje i přehled o peněžních tocích. Čistý 

peněžní tok z provozní činnosti byl totiž v letech 2005 a 2007 dokonce záporný.  
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4.5.3 ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ 

 

4.5.3.1 UKAZATELE LIKVIDITY 

 

Graf č.9: Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2002 - 2007 
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Likvidita I. stupně (okamžitá) ukazuje, že společnost je schopna krýt 

svými pohledávkami a peněžními prostředky své běžné potřeby. Hodnota tohoto 

ukazatele v jednotlivých letech hodně kolísá. V roce 2005 i 2007 měla společnost 

s okamžitou likviditou problémy. Tato skutečnost odráží již zjištěné finanční 

problémy v letech 2005 a 2007. Nízkou hodnotu okamžité likvidity společnost 

řešila kontokorentním úvěrem. Menší likvidita je efektivnější je však spojena 

s rizikem. Navíc je to špatná situace pro získávání finančních prostředků od 

věřitelů. Je potřeba důkladně plánovat peněžní toky. Vysoká hodnota v roce 2003 

je neefektivní a společnost má přebytek finančních prostředků v hotovosti, což 

znamená, že špatně hospodaří se svým kapitálem.  

 

Likvidita II. stupně (pohotová) vypovídá, že společnost je schopna krýt svými 

pohledávkami a peněžními prostředky své běžné potřeby a krátkodobé dluhy. 

V letech 2002 a 2003 byly hodnoty tohoto ukazatele vyšší než doporučené 



63 

hodnoty. Znamená to, že si společnost ponechává větší rezervy oběžných aktiv 

než je nezbytně nutné. Vyšší hodnota tohoto ukazatele je příznivější pro věřitele, 

nebude však příliš příznivá pro majitele a vedení společnosti z toho důvodu, že 

nadměrná výše oběžných aktiv vede k neefektivnímu využívání vložených 

prostředků. V dalších letech se společnosti podařilo tento nedostatek odstranit a 

hodnoty pohotové likvidity se držely v doporučených mezích.  

 

Likvidita III. stupně (běžná) udává, kolikrát by byl podnik schopen uspokojit své 

věřitele, kdyby proměnil veškerá svá oběžná aktiva v daném okamžiku 

v hotovost. Běžná likvidita společnosti je v doporučených mezích, můžeme tedy 

říci, že je velmi dobrá. V roce 2003 společnost zaznamenala růst tohoto ukazatele. 

Držela tedy více oběžných aktiv než bylo účelné, což přispívá k růstu nákladů. 

Snaha dosahovat co nejvyšší hodnoty běžné likvidity může však snižovat 

ziskovost podniku. V dalších letech se již tato hodnota ustálila v doporučených 

mezích. Z pohledu tohoto ukazatele tedy můžeme říci, že tato společnost není v 

ohrožení platební schopnosti. 

 

 

4.5.3.2 VÝVOJ RENTABILITY SPOLEČNOSTI 

 

Graf č.10: Vývoj ukazatelů rentability v letech 2002 - 2007 
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Rentabilita vloženého kapitálu ROI udává, kolik korun provozního zisku 

podnik dosáhl z 1 investované koruny. Tento ukazatel je v roce 2005 i v roce 2007 

velmi nízký. V ostatních letech se hodnoty tohoto ukazatele pohybují 

v přijatelných mezích. Společnost v roce 2005 splácela dlouhodobý úvěr a 

nakupovala dlouhodobý majetek na leasing. Opět se zde potvrzují výraznější 

finanční problémy v letech 2005 a 2007. 

 

Rentabilita celkového kapitálu ROA měří výkonnost podniku – jeho produkční 

sílu. Hodnoty tohoto ukazatele jsou také v letech 2005 i 2007 nízké. V ostatních 

letech jsou hodnoty tohoto ukazatele uspokojující. Rentabilita celkového kapitálu 

potvrzuje, že společnost s výjimkou let 2005 a 2007, efektivně hospodařila nejen 

s hmotným investičním majetkem a zásobami, nýbrž se všemi používanými 

prostředky. Dobrým znakem je to, že se firmě daří průběžně zvyšovat ziskovou 

marži z výnosů. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE hodnotí přínos pro vlastníky. Udává kolik 

korun čistého zisku připadá na 1 korunu investovanou akcionářem. Hodnoty ROE 

by měly být větší než hodnoty ROA, což společnost splňuje ve všech letech skoro 

dvojnásobně. To je známkou dobrého hospodaření. Rentabilita vlastního kapitálu 

dokazuje, že společnost efektivně hospodaří s vlastními prostředky. 

 

Rentabilita tržeb vyjadřuje jak velký zisk přinese 1 koruna tržeb. Hodnoty tohoto 

ukazatele jsou uspokojivé. V letech 2005 a 2007 jsou tyto hodnoty však velmi 

nízké. Opět se zde potvrzují obtíže v letech 2005 a 2007. 

 

 

4.5.3.3 VÝVOJ UKAZATELŮ ZADLUŽENOSTI 

 

Graf č.11: Vývoj ukazatelů zadluženosti v letech 2002 - 2007 
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Ukazatele míry zadluženosti k celkovým aktivům a koeficient 

samofinancování udávají poměr mezi cizími zdroji a vlastním kapitálem. 

Optimální kapitálová struktura je v poměru vlastního a cizího kapitálu 60/40 nebo 

50/50. Proto se dá říci, že společnost v průběhu let získala optimální kapitálovou 

strukturu. Snížení hodnot v roce 2006 a 2007 bylo způsobeno splacením 

dlouhodobého úvěru. Tyto hodnoty jsou velice dobré při snaze společnosti o 

získání úvěru, protože věřitelé preferují nižší hodnoty míry zadluženosti 

k celkovým aktivům. Z koeficientu samofinancování dále plyne, že společnost je 

schopna krýt své investiční aktivity z vlastních zdrojů. Společnost nečerpá velké 

objemy úvěrů, tudíž neplatí velké nákladové úroky.  

 

Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát převyšuje zisk zaplacené úroky. 

Úrokové krytí společnosti je ve všech letech velmi vysoké. Dá se říci, že tato 

společnost je lákavá pro investory. Pokud by potřebovala poskytnout úvěr, bude 

ze strany banky větší ochota i menší úroková sazba. V letech 2006 a 2007 

společnost nemá již žádný dlouhodobý úvěr, proto tento ukazatel dosahuje velmi 

nadprůměrných hodnot.  

 

Ukazatel finanční páky dosahuje ve všech letech výborných hodnot. Ziskovost 

vlastního kapitálu je vyšší než ziskovost celkového kapitálu. Platí zde tedy, že 

použití cizích zdrojů zvyšuje ziskovost vlastního kapitálu.  
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4.5.3.4 VÝVOJ UKAZATELŮ VYUŽITÍ AKTIV 

 

Graf č.12: Vývoj počtu obrátek celkových aktiv a stálých aktiv v letech 2002 - 

2007 
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Graf č.13: Vývoj doby obratu zásob, pohledávek a závazků v letech 2002 – 2007 

(ve dnech) 
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Ukazatele využití aktiv měří, jak efektivně společnost hospodaří se svými 

aktivy. Pokud se ve společnosti vyskytuje přebytek aktiv, váží se v nich zbytečně 

náklady a příčinou je nízký zisk. Na druhou stranu při nízké úrovni aktiv může 
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společnost přijít o podnikatelské možnosti, jelikož musí odmítat zakázky a tím 

přichází o výnosy.  

 

Hodnoty ukazatele počtu obrátek celkových aktiv jsou v doporučených mezích, 

společnost má tedy právě tolik aktiv kolik je účelné a efektivní. Společnost se 

však v některých letech drží úplně spodní hranice tohoto intervalu. Pohybuje se 

tedy na hranici, kdy je ještě velikost těchto aktiv efektivní, ale při nepatrném 

snížení už se dá konstatovat, že společnost má více aktiv než je účelné a hrozí 

nebezpečí překapitalizace společnosti.  

 

Hodnoty ukazatele počtu obrátek stálých aktiv by měly být větší než hodnoty 

obratu celkových aktiv, což společnost splňuje ve všech letech a to 

několikanásobně. Využití stálých aktiv je tedy efektivní a společnost může 

investovat do nového majetku. 

 

 Ukazatel doby obratu zásob udává počet dnů do doby spotřeby nebo prodeje 

zásob. Doba obratu zásob velmi kolísá. Každoročně klesá, aby následující rok 

opět vzrostla. Zásoby jsou tvořeny hlavně zbožím. Společnost musí držet zásoby 

pro prodej zboží, pro rychlé uspokojení požadavků zákazníků. Společnost má 

mnoho druhů zásob a musí tyto zásoby držet na určité úrovni. Navíc u většiny 

druhů zboží je stanoven minimální odběr jedna paleta (může obsahovat 20 - 70 

kusů). V oblasti stavebnictví lze očekávat delší dobu obratu zásob. Společnost by 

se však měla zaměřit na řízení a optimalizaci zásob, aby jejich každoroční trend 

byl klesající.  

 

Doba obratu krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů udává počet dnů do 

doby inkasa. Doba obratu těchto pohledávek neustále kolísá. Je však ve všech 

letech velmi vysoká. Svůj podíl na tom mají i pohledávky po splatnosti, špatná 

platební morálka zákazníků a vyšší doba splatnosti faktur. Společnost by měla 

zahájit aktivní platební politiku. Důležitá je kontrola obchodních partnerů, jejich 

platební morálky a dále kontrola splatnosti pohledávek. Také snížení doby 

splatnosti faktur může přinést částečné zlepšení. Doba obratu pohledávek je vyšší 
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než doba obratu závazků, což je problém. Společnost tak poskytuje levný 

obchodní úvěr svým obchodním partnerům, což jí může přinést dodatečné 

náklady a je zde i riziko platební neschopnosti. Zvýšená doba obratu pohledávek 

v roce 2005 měla za následek potřebu pokrýt tento nedostatek čerpáním 

krátkodobého finančního úvěru. Delší průměrná doba inkasa pohledávek znamená 

větší potřebu úvěrů a tím i větší náklady, což se v roce 2005 potvrdilo.  

 

Doba obratu krátkodobých závazků z obchodních vztahů udává, jak dlouho 

podnik odkládá platbu faktur svým dodavatelům. I zde jsou hodnoty tohoto 

ukazatele vysoké. Doba obratu závazků ve většině let roste, což je pozitivní trend. 

V letech 2003 a 2006 se společnosti podařilo dosáhnout vyšší hodnoty doby 

obratu závazků nežli pohledávek a tím mohla čerpat levný obchodní úvěr. 

Společnost by se měla snažit dosáhnout toho, aby opět dosáhla této situace a 

udržela ji. Ne však za cenu špatné platební morálky.   

 

 

4.6. ZHODNOCENÍ CELKOVÉ SITUACE SPOLEČNOSTI 

 

Společnost Dosting, s.r.o. neustále pokračuje v upevňování své pozice na 

trhu. V průběhu let se jí podařilo získat řadu zajímavých zakázek. U některých se 

však vyskytly problémy v podobě reklamací. Těsnější spolupráce projektantů 

s přípravou akcí a výrobou přineslo v posledních 2 letech snížení chybovosti a tím 

i klidnější průběh zakázek po technické stránce. Všechny zakázky byly ziskové, 

ovšem v některých letech s menší mírou zisku. U velkých zakázek se začíná 

projevovat nemilosrdný tlak ze strany objednatele na přesné dodržování termínů 

zakázek a kvality dodávek. V průběhu let byl firemní areál plně využit. V areálu 

společnosti jsou nevyužité prostory v pronájmu jiných společností, což přináší 

finanční efekt. Objem dodávek a montáží výrazně převýšil objem přímých 

prodejů zboží, čímž byl potvrzen trend posledních čtyř let vývoje. K hlavním 

investicím patřilo dokončení nového komplexního informačního systému. 

Zásluhou dobře fungujícího obchodního oddělení a marketingové strategie se 

podařilo výrazně rozšířit prodávaný sortiment zboží a nabízených služeb.  
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Z poměru stálých aktiv a oběžných aktiv můžeme říci, že společnost Dosting, 

s.r.o. je obchodní společnost. Z pohledu na tržby však vidíme, že se jedná zároveň 

o výrobní společnost i společnost poskytující služby. Z analýzy tržeb lze také 

usoudit, že ačkoliv se společnost zaměřuje na prodej zboží, tak největší část tržeb 

tvoří realizace projektů. Společnost je kapitálově lehká. Neustálý pokles stálých 

aktiv je způsoben opotřebováváním majetku. Růst dlouhodobého nehmotného 

majetku v letech 2002 - 2004 je způsoben nákupen nového softwarového 

vybavení. Byl kladen důraz na vybavení zaměstnanců výpočetní technikou včetně 

softwarového vybavení, které přináší společnosti úspory hlavně v obchodní a 

projektové oblasti. Dále toto zvýšení bylo způsobeno také nákupem firemních 

automobilů na leasing. Výše oběžných aktiv se celkově drží přibližně na stejné 

úrovni. Mění se však jejich struktura a to hlavně výše pohledávek a zásob. 

Hodnota zásob v průběhu let pomalu klesá, ale i tak je pořád na vysoké úrovni. 

Zkoumáním poklesu krátkodobých pohledávek je zřejmé, že se společnost od 

roku 2005 zaměřila spíše na zakázky menšího objemu s kratší dobou realizace a 

také doby splatnosti. Pokles krátkodobých pohledávek a nárůst dlouhodobých 

pohledávek je způsoben silnější pozicí na trhu. Růst dlouhodobých pohledávek je 

způsoben nasmlouvanými projekty. 

 

Kapitálová struktura společnosti se blíží optimálnímu poměru vlastního a cizího 

kapitálu v poměru 60/40. Hodnota vlastního kapitálu neustále roste. Důvodem je 

snaha vlastníků o snížení celkového zadlužení. Tyto výsledky pak mohou přispět 

k lepšímu získání dlouhodobého úvěru dle potřeb společnosti. Pokles cizích 

zdrojů v roce 2006 a 2007 je dán téměř nulovou úvěrovou angažovaností 

společnosti, které během dvou let společnost dosáhla. Další pokles cizích zdrojů 

je způsoben systémem vymáhání pohledávek, kdy při včasných platbách od 

odběratelů si společnost plní svoje závazky k dodavatelům. Společnost vytváří 

finanční rezervy ve formě rezerv i nerozděleného zisku na budoucí investice. 

Krátkodobé závazky jsou v průběhu let na přibližně stejné úrovni. Výjimku tvoří 

rok 2005, kdy hodnota krátkodobých závazků z obchodních vztahů vzrostla až o 

115%. Tento růst byl způsoben velmi vysokou hodnotou nasmlouvaných zakázek 

a pozdní úhradou materiálu a služeb.  
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Analýza okamžité likvidity, ukazuje, že tyto hodnoty v průběhu jednotlivých let 

hodně kolísaly. V roce 2005 i 2007 měla společnost s okamžitou likviditou 

problémy. Tato skutečnost odráží již zjištěné finanční problémy v letech 2005 a 

2007. Nízkou hodnotu okamžité likvidity společnost řešila kontokorentním 

úvěrem. Menší likvidita je efektivnější je však spojena s rizikem. Navíc je to 

špatná situace pro získávání finančních prostředků od věřitelů. Je potřeba 

důkladně plánovat peněžní toky. Problémy u pohotové likvidity se podařily 

v průběhu let odstranit a již se drží v doporučených mezích. Hodnoty běžné 

likvidity jsou zcela uspokojivé. Problémy v roce 2003 se podařily odstranit a od 

tohoto roku si společnost drží výborný trend. 

 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu je v roce 2005 i v roce 2007 velmi nízký. 

V ostatních letech se hodnoty tohoto ukazatele pohybují v přijatelných mezích. 

Společnost v roce 2005 splácela dlouhodobý úvěr a nakupovala dlouhodobý 

majetek na leasing. Opět se zde potvrzují výraznější finanční problémy v letech 

2005 a 2007. Hodnoty ukazatele rentability aktiv ROA jsou také v letech 2005 i 

2007 nízké. V ostatních letech jsou hodnoty tohoto ukazatele uspokojující. 

Hodnoty rentability vlastního kapitálu ROE by měly být větší než hodnoty ROA, 

což společnost splňuje ve všech letech skoro dvojnásobně. To je známkou 

správného hospodaření. Hodnoty ukazatele rentability tržeb jsou uspokojivé. 

V letech 2005 a 2007 jsou tyto hodnoty však velmi nízké. Opět se zde potvrzují 

obtíže v letech 2005 a 2007. 

 

Společnost v průběhu let získala optimální kapitálovou strukturu, která je 

v poměru vlastního a cizího kapitálu 60/40. Snížení hodnot v roce 2006 a 2007 

bylo způsobeno splacením dlouhodobého úvěru. Tyto hodnoty jsou velice dobré 

při snaze společnosti o získání úvěru, protože věřitelé preferují nižší hodnoty míry 

zadluženosti k celkovým aktivům. Z koeficientu samofinancování dále plyne, že 

společnost je schopna krýt své investiční aktivity z vlastních zdrojů. Společnost 

nečerpá velké objemy úvěrů, tudíž neplatí velké nákladové úroky. Společnost je 

zároveň schopná splácet finanční leasing. Dává přednost stabilitě a solventnosti. 

Úrokové krytí společnosti je ve všech letech velmi vysoké. Proto se dá říci, že tato 
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společnost je lákavá pro investory. Pokud by potřebovala poskytnout úvěr, bude 

ze strany banky větší ochota i menší úroková sazba. Ukazatel finanční páky 

dosahuje ve všech letech výborných hodnot. Použití cizích zdrojů tedy zvyšuje 

ziskovost vlastního kapitálu.  

 

Hodnoty ukazatele počtu obrátek celkových aktiv jsou v doporučených mezích, 

společnost má tedy právě tolik aktiv kolik je účelné a efektivní. Hodnoty 

ukazatele počtu obrátek stálých aktiv by měly být větší než hodnoty obratu 

celkových aktiv, což společnost splňuje ve všech letech a to několikanásobně. 

Využití stálých aktiv je tedy efektivní. Doba obratu zásob velmi kolísá. Zásoby 

jsou tvořeny hlavně zbožím. Společnost musí držet zásoby pro prodej zboží, pro 

rychlé uspokojení požadavků zákazníků. Společnost má mnoho druhů zásob a 

musí tyto zásoby držet na určité úrovni. Navíc u většiny druhů zboží je stanoven 

minimální odběr jedna paleta (může obsahovat 20 - 70 kusů). V oblasti 

stavebnictví lze očekávat delší dobu obratu zásob. Společnost by se však měla 

zaměřit na řízení zásob, aby jejich každoroční trend byl klesající. Doba obratu 

krátkodobých pohledávek neustále kolísá. Je však ve všech letech velmi vysoká. 

Svůj podíl na tom mají i pohledávky po splatnosti, špatná platební morálka 

zákazníků a vyšší doba splatnosti faktur. Společnost by měla zahájit aktivní 

platební politiku. Důležitá je kontrola obchodních partnerů, jejich platební 

morálky a dále kontrola splatnosti pohledávek. Také snížení doby splatnosti faktur 

může přinést částečné zlepšení. Doba obratu pohledávek je vyšší než doba obratu 

závazků, což je problém. Společnost tak poskytuje levný obchodní úvěr svým 

obchodním partnerům, což jí může přinést riziko platební neschopnosti. Hodnoty 

doby obratu krátkodobých závazků z obchodních vztahů jsou vysoké. Doba 

obratu závazků ve většině let roste, což je pozitivní trend. Společnost by se měla 

snažit dosáhnout vyšší hodnoty doby obratu pohledávek nežli závazků. 

 

Altmanův index ukazuje, že společnost je sice v šedé zóně, tzn. že nesměřuje 

k bankrotu, ale má určité problémy. Hodnoty indexu IN01 jsou vysoké. 

Společnost tedy tvoří hodnotu pro vlastníky a je zdravá. Základní finanční 
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ukazatele vypovídají, že společnost je dlouhodobě finančně stabilní a samostatná. 

Má však řadu problémů, které by společnost měla začít sledovat a řešit.  
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5. NÁVRHY ŘEŠENÍ NA ZLEPŠENÍ SOUČASNÉHO STAVU 

SPOLEČNOSTI A JEJICH PŘÍNOS 
 

 

Společnost Dosting, s.r.o. působí na našem trhu již 13 let a za dobu svého 

působení si vybudovala dobrou pozici. Společnost má rozsáhlou síť dodavatelů i 

odběratelů. Má však také velmi silnou konkurenci, a proto je nutná dobrá finanční 

situace a stabilita společnosti. Finanční analýza společnosti Dosting, s.r.o. odhalila 

řadu problémů. Některé jsou drobnější, ale některé jsou velmi závažné. Pokud se 

nezačnou okamžitě řešit, může dojít k velmi vážné situaci. 

 

 

1) VYSOKÁ DOBA OBRATU POHLEDÁVEK  

 

Vysoká doba obratu pohledávek je v současné době velkým problémem mnoha 

společností. Společnost Dosting, s.r.o. má však velice vysokou dobu obratu 

pohledávek a to v rozmezí 60 až 100 dnů. A jejich výše v posledních letech ještě 

roste. Tento problém se musí okamžitě začít řešit, nebo společnosti hrozí mnoho 

dalších problémů od platební neschopnosti počínaje až u bankrotu konče.  

 

Hlavním problémem společnosti je nedostatečná schopnost odběratelů dostát 

svým splatným závazkům. Tím vznikají společnosti nedobytné pohledávky a také 

neefektivita využití finančních prostředků, které „visí“ v závazcích. Navrhuji začít 

průběžně a velmi důsledně sledovat a hodnotit tyto pohledávky. A hlavně stanovit 

pracovníka, který tuto situaci začne okamžitě řešit. 

 

Prvním krokem by měla být prevence vzniku nedobytných pohledávek. 

Společnost se musí zaměřit na výběr obchodních partnerů a začít sledovat jejich 

finanční situaci a platební morálku. Dalším krokem je zvážení, kdy použít prodeje 

na fakturu a kdy za hotové peněžní prostředky. Prodej zboží či služeb na fakturu 

by se měl uskutečnit jen tehdy, pokud jde o solventního obchodního partnera nebo 

při zakázce velkého objemu peněžních prostředků, kdy platba v hotovosti není 
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možná. Doba splatnosti faktur by se měla pohybovat kolem 14 dní. Při zakázkách 

o větším objemu peněžních prostředků pak musí být ve smlouvě právně stanoveno 

nedodržení stanovených podmínek a postihy tohoto nedodržení. Riziko velkých 

investic do realizovaného projektu s následným neuhrazením faktury za tento 

projekt musí být odstraněno pomocí zálohových faktur. Společnost fakturuje 

investorovi každou dokončenou část díla. Tyto zálohové faktury by měly mít nižší 

dobu splatnosti, navrhuji 14 dní. Tato doba splatnosti může být u některého 

investora nereálná, proto se může pružně přizpůsobit. Neměla by však určitě 

překročit dobu jednoho měsíce. Důležité je důsledné sledování těchto faktur a 

jejich doby splatnosti. Při nezaplacení zálohové faktury by společnost měla 

zastavit stavební práce až do doby obdržení platby. Zálohové faktury musí být 

také upraveny ve smlouvě. Jak jejich podmínky tak i sankce při jejich nedodržení. 

Tyto sankce by měli obsahovat mimo jiné také ušlý zisk (zisk ze zakázky, kterou 

společnost nepřijala kvůli přijetí této zakázky a již ji mohla realizovat). 

 

Bohužel pro stavební společnosti je novým trendem ve stavebnictví snaha klientů 

o financování projektů z vlastních zdrojů společnosti až do doby dokončení a 

předání díla. K fakturaci za celé dílo pak dochází po jeho předání investorovi. 

Doporučuji vyhýbat se těmto zakázkám. Přijetí těchto zakázek by mělo být 

podmíněno menší hodnotou objemu realizovaných prací. Přijetí těchto zakázek je 

i možné, pokud jde o prověřeného investora či investora s nímž společnost 

dlouhodobě spolupracuje. Důsledné prověření platební morálky investora je však 

nutností. Možností je také využití jiného zajištění, jako například faktoringu či 

forfaitingu.  

 

Další možností předcházení vzniku nedobytných pohledávek je možnost využití 

faktoringu při krátkodobých zakázkách a forfaitingu při střednědobých a 

dlouhodobých zakázkách. Již při uzavírání smlouvy by měla být třetí stranou 

faktoringová nebo forfaitingová společnost. Celková částka projektu by byla 

navýšena o provizi pro faktoringovou nebo forfaitingovou společnost a hradil by 

ji tedy investor.  
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Problém řešení již vzniklých nedobytných pohledávek je již složitější. Základem 

je určitě pověření určitého pracovníka jejich sledováním, vyhodnocováním a 

řešením. Nelze spoléhat jen na upomínky a telefonické vymáhání těchto 

pohledávek. Tento problém se musí řešit právní formou. Dlužník musí uznat svůj 

závazek, stanoví se mu splátkový kalendář a vymáhají se sankce dle zákona.  

 

Problém vzniku reklamací u velkých projektů je složitý. Možností je pojištění 

pohledávek, faktoring či forfaiting. Reklamace musí být odstraněny důsledným 

dodržováním výrobních postupů, odvedením kvalitní práce, kontrolou, apod.  

 

 

Společnost by se také měla začít zabývat faktem, že doba obratu pohledávek je 

vyšší než doba obratu závazků. Společnost tak poskytuje levný obchodní úvěr 

svým obchodním partnerům, což jí může přinést riziko platební neschopnosti. 

Měla by okamžitě začít pracovat na snižování doby obratu pohledávek a to jí 

zároveň přinese i lepší schopnost úhrady svých vlastních závazků. Doba obratu 

závazků by však měla být vyšší, společnost pak může využívat levný provozní 

úvěr.   

 

 

2) VYSOKÁ DOBA OBRATU ZÁSOB  

 

Společnost drží vysokou hodnotu zásob na skladě. Tyto zásoby navíc mají asi 

dvouměsíční dobu obratu, což je dost vysoké a hlavně neefektivní. Zásoby jsou 

tvořeny zbožím, které společnost drží pro rychlé uspokojení požadavků 

zákazníků. Společnost má mnoho druhů zásob zboží a musí tyto zásoby držet na 

určité úrovni. Navíc u většiny druhů zboží je stanoven minimální odběr jedna 

paleta (může obsahovat 20 -70 ks). Je nutné pověřit pracovníka skladu analýzou 

skladby a výše zásob a optimalizovat je. Dále se musí společnost zaměřit na 

důkladnější řízení dodávek zboží. Častější dodávky zboží přispějí k uvolnění 

peněžních prostředků držených v zásobách a k úspoře nákladů na pořízení a 

skladování.  
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3) PROBLÉM POKLESU TRŽEB A RENTABILITY 

 

Z finanční analýzy vyplynuly problémy v poklesu tržeb v letech 2005 a 2007. 

V roce 2006 již tržby vzrostly oproti roku 2005 o 5%, což vypadalo jako 

překlenutí určitých problémů a příznivý další vývoj. Bohužel v roce 2007 tržby 

poklesly až o 20%, což je velmi znepokojující údaj. Z celkové finanční analýzy 

vyplynulo, že rok 2005 a 2007 byl pro společnost hodně problémový. Tento 

výrazný pokles tržeb by měl být okamžitě řešen. Management společnosti by měl 

sestavit plán možných řešení a určit si nové strategie a cíle. S poklesem tržeb a 

zisku samozřejmě také koresponduje pokles rentability. Opět i zde se ukázaly být 

problémovými lety rok 2005 a rok 2007.  

 

Jako první možnost navrhuji investici do reklamy, pro dosažení lepší povědomosti 

zákazníků o společnosti a jejích aktivitách. Společnost se potýká s výkyvy 

v poptávce, proto je důležité sledovat tyto trendy. Společnost již expanduje na 

nové trhy a mohla by se zaměřit na dosažení vyššího tržního podílu na těchto 

trzích. Zvýšení zisku přinese také úspora nákladů. Možností je vyjednání lepších 

dodavatelských cen nebo snížení mzdových nákladů redukcí pracovníků na jejich 

reálně nutný počet. Společnost by určitě měla zvážit redukci některých svých 

podnikových činností a možnost nahrazení těchto činností využitím outsourcingu.  

 

 

4) DALŠÍ NÁVRHY PRO ZEFEKTIVNĚNÍ ČINNOSTÍ SPOLEČNOSTI: 

 

• stanovení vedoucího pracovníka a kontrola činnosti zaměstnanců 

• větší motivace zaměstnanců pomocí osobního ohodnocení při plnění úkolů 

• oslovení nových zákazníků  

• zjištění potřeb odběratelů a přizpůsobení se jim 

• udržení kvality a její zvyšování 

• důsledné provádění výběrových řízení na podstatné dodavatele 



77 

• upevňování kontaktů se stávajícími dodavateli zejména strategických 

materiálů s cílem udržení stávajících cenových relací a zlepšení dodacích 

podmínek 

• udržení meziročního zvýšení cen nakupovaných surovina materiálů na 

maximální hranici 3% 

• maximální úspory ostatních nákladů při pořizování vstupů 
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6. ZÁVĚR 
 

 

Cíl práce byl splněn. Byla provedena finanční analýza společnosti Dosting, 

s.r.o. a vyhodnocena ekonomická situace společnosti. Dále byly identifikovány 

hlavní problémy společnosti a návrhy na řešení vedoucí k jejich zlepšení či 

úplnému odstranění. 

 

Hlavním úkolem této práce je provedení finanční analýzy, její interpretace a 

zjištění silných a slabých stránek společnosti. Při interpretaci výsledků finanční 

analýzy byly zohledněny specifika daného oboru i legislativní a účetní změny 

v průběhu analyzovaných šesti let. Zpracování těchto kroků vede k odpovědi na 

hlavní stanovenou hypotézu: Je společnost finančně silná a zdravá nebo je 

kandidátem k bankrotu? Společnost Dosting, s.r.o. je stabilní a silná společnost, 

která se potýká s řadou menších i větších obtíží. Určitě však ale není kandidátem 

bankrotu a pokud využije navržených možností řešení, může tyto problémy 

minimalizovat nebo úplně odstranit. Odpovědi na dílčí stanovené hypotézy jsou 

uvedeny v celkovém shrnutí ekonomické situace společnosti. Za přínos této práce 

považuji zhodnocení problémů, návrhy a doporučení jak těmto problémům 

předcházet nebo jak je řešit.  

 

 

.  
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