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ANOTACE 

Tato diplomová práce se zabývá rozborem finanční a ekonomické situace 

firmy StavMaChem, s.r.o. pomocí elementárních metod finanční analýzy. Pro finanční 

analýzu jsou použity firemní data z období let 2000 až 2006. Ke zjištěnému stavu 

navrhuji opatření ke zlepšení současného stavu. 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 

Finanční analýza, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow, poměrové 

ukazatele, hospodářský výsledek, aktiva, pasiva, tržby, náklady. 

 

 

ANNOTATION 

This thesis deals with analysis of the financial and economic situation 

of the firm StavMaChem, s.r.o. by means of elementary methods of financial analysis. 

Data of the firm over the period of 2000 – 2006 are used for the financial analysis. I also 

propose measures for an improvement of the present status. 

 

KEYWORDS 

Financial analysis, balance, income statement, cash flow, proportion ratios, 

trading income, assets, debts, incomes, costs. 
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ÚVOD 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma finanční analýzy z důvodu 

jejího hlubokého významu při posuzování finanční a ekonomické situace podniku. 

Finanční analýza je nedílnou součástí finančního řízení firmy. Jejím cílem je poznat 

finanční zdraví firmy, identifikovat slabiny, které by mohly v budoucnu vést 

k problémům a determinovat silné stránky, na kterých by firma mohla stavět.  

Je třeba si však uvědomit, že se jedná o řadu čísel, která nejsou schopna 

zachytit všechny možné aspekty poměřovaných veličin, a proto je třeba jednotlivé 

výsledky citlivě interpretovat. Výstupy finanční analýzy není možné hodnotit izolovaně 

bez vazby na situaci v konkrétní ekonomice a daném odvětví, či oboru podnikání. 

I když se uvádí určité „doporučené hodnoty“ ukazatelů, kterých by měl podnik 

dosahovat, aby dobře prosperoval, nelze je brát jako univerzálně platné. Důvodem je, 

že na podnikatelské subjekty působí celá řadou faktorů (ekonomických, sociálních, 

ekologických, politických, technologických a v neposlední řadě také legislativních).  

Důležitým předpokladem pro správné výsledky finanční analýzy, je kromě 

kvalifikovaného zpracovávání, i pravidelnost jejího provádění. Jen tak je management 

firmy schopen odhalit skutečné příčiny daných jevů a sledovat trend vývoje firmy.  

Finanční analýza je spojena s aplikací následujících metod:  

• Horizontální analýza – rozbor trendů 

• Vertikální analýza – procentní rozbor 

• Rozdílové ukazatele 

• Analýza cash flow 

• Poměrové ukazatele 

- Ukazatele likvidity 

- Ukazatele aktivity 

- Ukazatele zadluženosti   

- Ukazatele výnosnosti 

- Ostatní poměrové ukazatele 

• Predikce finanční tísně 

- Altmanův index finančního zdraví 

- Index IN 
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Tento výčet metod finanční analýzy není úplný, jsou zde uvedeny jen 

ty metody, kterými se bude diplomová práce zabývat.  

Práce je rozdělena na několik částí. V první kapitole je vymezen cíl  práce. 

Druhá část se zaměřuje na teoretická východiska řešení a nové poznatky z literatury. 

Tato kapitola odpovídá na otázku, co je vlastně finanční analýza, k jakému účelu slouží 

a jaký má význam, kdo je jejím uživatelem a jaké nástroje používá. Ve třetí části je 

vymezen problém pomocí základní strategické analýzy firmy, která zahrnuje např. 

SLEPT analýzu, SWOT analýzu, nebo např. Porterův model konkurenčních sil. Dále se 

pak práce věnuje přímo finanční analýze, ve které se vychází z teoretické části, kde je 

pomocí soustav ukazatelů  zjišťován skutečný stav firmy. Návrhy na opatření vedoucí 

ke zlepšení stavu jsou rozpracovány ve čtvrté kapitole. Pátou kapitolou je závěr. 
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1 VYMEZENÍ CÍLE PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je podat ucelený teoretický pohled na finanční 

analýzu a aplikovat vybrané elementární metody finanční analýzy na data vybrané 

společnosti StavMaChem, s.r.o. za období let 2000 - 2006. Na základě vybraných metod 

finanční analýzy budou diagnostikovány problémové oblasti ve finančním hospodaření 

společnosti a následně pak formulovány návrhy na řešení problémových oblastí. 

Finanční analýza je zahájena horizontální analýzou rozvahy a výkazu zisku a 

ztráty, která pomáhá odhalit trendy ve vývoji jednotlivých položek aktiv, pasiv, nákladů 

a výnosů. Následuje vertikální analýza účetních výkazu, která odhaluje strukturu aktiv, 

pasiv, nákladů, výnosů a jejich změny. Další důležitou částí je analýza cash flow. 

Po zhodnocení majetkové a kapitálové struktury následuje výpočet poměrových 

ukazatelů. Jedná se o ukazatele likvidity, aktivity, zadluženosti a výnosnosti. V rámci 

skupiny poměrových ukazatelů se práce zabývá také ostatními poměrovými ukazateli, 

jako je např. výpočet mzdové nákladovosti, nebo produktivity zaměstnanců. Poslední 

část je věnována soustavám poměrových ukazatelů, predikcí finanční tísně společnosti 

s použitím Altmanova indexu finančního zdraví, použit je také index IN99, 

který hodnotí, jak se daří plnit hlavní cíl podnikání, kterým je tvorba hodnoty 

pro vlastníky.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Uživatelé finanční analýzy  

Mezi uživatele, které zajímá finanční situace firmy a také hospodaření firmy, 

patří tyto hlavní zájmové skupiny:  

• krátkodobí věřitelé,  

• dlouhodobí věřitelé, 

• akcionáři (u akciové společnosti), vlastníci (u ostatních společností), 

• management, 

• ostatní uživatelé finanční analýzy. 

Mezi další uživatele finanční analýzy patří  dále:  

• zaměstnanci, 

• stát a jeho orgány. (2) 

Uvedený výčet zájmových skupin není vyčerpávající. Bylo by možné uvést 

ještě další zájemce o finanční analýzu, jako např. analytici, daňoví poradci, burzovní 

makléři, odborové svazy, novináři a nakonec i nejširší veřejnost. Je zřejmé, že důvody 

uživatelů pro seznámení se s obsahem finanční analýzy dané firmy jsou různé. Každý 

uživatel sleduje jiný cíl. Z důvodů správnosti a úplnosti údajů se obvykle vyžaduje 

kontrola základních finančních dat podniku předkládaných externím subjektům, tj. dat 

uvedených v účetních výkazech, nezávislým auditorem. Auditor potvrzuje pravdivost 

údajů uváděných v účetních výkazech. Povinnost ověřování finančních dat podniku 

souvisí s užíváním cizích zdrojů. Věřitelé se potřebují ujistit, zda údaje, které mají 

k dispozici jsou pravdivé.  

2.2 Zdroje informací pro finan ční analýzu  

Nejdůležitějším zdrojem informací pro finanční analýzu jsou finanční 

výkazy:  

• rozvaha,  

• výkaz zisku a ztráty,  

• přílohy k účetním výkazům.  
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2.2.1 Rozvaha  

Jedná se o nejdůležitější zdroj informací z pohledu finanční analýzy. Rozvaha 

je účetní výkaz, který představuje na jedné straně soupis majetku (aktiva) a na straně 

druhé zdroje jeho krytí (pasiva) k určitému okamžiku. Zachycuje tedy tzv. stavové 

veličiny.  

Všeobecně se požaduje, aby rozvaha podávala informace o:  

• skladbě majetku, což vyžaduje odlišit stálá (dlouhodobá) aktiva od běžných 

aktiv (oběžná aktiva a ostatní aktiva),  

• likvidit ě podniku, která vypovídá o schopnosti podniku hradit své závazky,  

• finanční struktuře, tj. o velikosti vlastních a cizích zdrojů,  

• struktuře vlastního kapitálu v rozčlenění na interní zdroje financování, 

jejichž původ spočívá v tvorbě zisku (fondy tvořené ze zisku, hospodářský 

výsledek minulých let, zisk/ztráta běžného roku) a na externí zdroje 

financování. (5) 

2.2.1.1 Aktiva  

Aktiva jsou vložené prostředky, které jsou výsledkem minulých událostí a          

u nichž se očekává, že přinesou podniku budoucí ekonomický prospěch. (2) 

V rozvaze jsou uspořádány dle likvidnosti jednotlivých položek majetku 

(podle stupně jejich přeměnitelnosti v peníze).  

Rozeznávají se tři základní skupiny aktiv:  

• stálá aktiva:   

- dlouhodobý hmotný majetek 

- dlouhodobý nehmotný majetek 

- dlouhodobý finanční majetek 

• oběžná aktiva:  

- zásoby 

- pohledávky 

- krátkodobé pohledávky 

- dlouhodobé pohledávky   

- krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 

• ostatní aktiva:    
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- časové rozlišení  

- dohadné účty aktivní  

2.2.1.2 Pasiva  

Pasiva představují pohled na majetek z hlediska zdrojů jeho krytí. Základním 

kritériem pro členění zdrojů je hledisko vlastnictví. Podle něho se veškeré zdroje 

financování podnikových aktiv člení na dvě základní skupiny:  

• vlastní zdroje  

- základní kapitál  

- kapitálové fondy  

- rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 

- výsledek hospodaření minulých let  

- výsledek hospodaření běž.účetního období  

• cizí zdroje   

- rezervy 

- dlouhodobé a krátkodobé závazky  

- bankovní úvěry a výpomoci  

- ostatní pasiva  

2.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Na rozdíl od rozvahy obsahuje výkaz zisku a ztráty tokové veličiny, 

 tj. náklady a výnosy.  

2.2.2.1 Výnosy  

Výnosy jsou zvýšením ekonomického prospěchu během účetního období, 

a to: 

• ve formě zvýšení peněžních i nepeněžních aktiv,  

• ve formě specifických případech snížení či zániku dluhu 

(například prominutí splatného dluhu).  (7) 

2.2.2.2 Náklady  

Náklady jsou snížením ekonomického prospěchu během účetního období,  

a to:  

• ve formě snížení aktiv,  
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• ve formě vzniku závazků. (7) 

2.2.2.3 Hospodářský výsledek  

Rozdílem výnosů a nákladů zjistíme hospodářský výsledek. Ten se zjišťuje 

za běžnou, finanční a za mimořádnou činnost.  

2.2.3  Přílohy k účetním výkazům  

Příloha k účetním výkazům je dokument, který je povinnou přílohou k účetní 

závěrce. Tento dokument bychom neměli při zkoumání hospodaření podniku nikdy 

opomenout. Obsahuje důležité informace, které vysvětlují jednotlivé položky rozvahy 

i výkazu zisku a ztráty. Obsahuje popis použitých metod oceňování, tzv. podrozvahové 

položky (nejsou uvedeny v rozvaze, ale mohou mít podstatný vliv na hospodaření 

podniku, např. použití leasingu apod.), dále jsou zde uvedeny metody odepisování 

majetku, způsoby oceňování jednotlivých složek majetku, způsoby stanovení opravných 

položek majetku, tvorba a čerpání jednotlivých zákonných a ostatních rezerv, atd.  

Další přílohou k účetním výkazů je přehled o peněžních tocích (cash flow). 

Pro subjekty, které nemají povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem, se jedná 

o přílohu nepovinnou.  Tento výkaz je analýzou položky rozvahy krátkodobý finanční 

majetek. Sleduje přírůstky a úbytky peněžních prostředků v podniku. Slouží k řízení 

likvidity podniku.  

Další přílohou, která je taktéž nepovinná, pro subjekty, které nemají 

povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem, může být také přehled o změnách 

kapitálu. (13) 

2.2.4 Další zdroje informací  

Mezi další zdroje informací pro finanční analýzu lze řadit i další firemní data, 

například počet pracovníků, zvolené metody odpisování dlouhodobého majetku, 

nebo i údaje z různých statistických šetření.  

Ke kvalitnímu provedení finanční analýzy potřebujeme znát také některé 

kvalitativní údaje, které nemohou být zachyceny v účetních výkazech. Tyto údaje se 

týkají hlavně oboru činnosti daného podniku, jeho postavení na trhu, charakteru jeho 

vztahů s odběrateli a dodavateli, apod.  
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2.3 Metody a nástroje finanční analýzy  

2.3.1 Základní pojmy  

Za základní techniky finanční analýzy jsou považovány metody založené 

na práci se zjištěnými údaji a údaji z nich odvozenými – s ukazateli.  

Údaje obsažené v účetních výkazech sestavených k určitému datu  se 

nazývají stavové veličiny. Sčítání stavových veličin za více období nemá smysl 

na rozdíl od tokových veličin. Toková veličina je údaj, jehož velikost je dána délkou 

období, ke kterému se vztahuje (například data z výkazu zisku a ztráty). Údaje tokových 

veličin můžeme sčítat za více období.  

Data získaná z účetních výkazů především pro horizontální a vertikální 

analýzu se nazývají absolutními ukazateli. Z rozdílu absolutních ukazatelů se získají 

rozdílové ukazatele. Jejich hlavními představiteli jsou fondy finančních prostředků. 

Pokud se dají do poměru dva absolutní ukazatele, hovoří se  o poměrovém ukazateli. 

Finanční analýza se neobejde rovněž bez informací o tom, jak rychle se majetek či 

kapitál obrací, za jakou dobu projde hospodářským procesem (koloběhem). K tomu 

slouží tzv. rychlostní ukazatele. (7) 

2.3.2 Horizontální analýza – rozbor trendů  

Východiskem horizontální analýzy jsou absolutní ukazatele, které jsou přímo 

obsaženy v účetních výkazech. Podstatou horizontální analýzy je porovnání 

jednotlivých položek výkazů  v čase.  

Horizontální analýza tedy informuje o základních pohybech v jednotlivých 

položkách účetních výkazů a o intenzitě tohoto pohybu. Jakou má horizontální analýza 

vypovídací schopnost směrem do budoucnosti, závisí především na časové řadě údajů, 

které máme k dispozici. Obecně platí, že čím delší je časová řada údajů, tím kvalitnější 

prognózu lze stanovit.  

 

Absolutní změny mezi dvěma obdobími zjistíme následujícím způsobem:  

 

Absolutní rozdíl položky v 2006 proti 2005 = stav v r. 2006 – stav v r. 2005   (4.1) 
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Relativní změny mezi dvěma obdobími, tzv. indexy, zjistíme:  

Hodnota změny x 100  
Změna 2006 k 2005 (%) = 

Hodnota položky v r. 2005 (4.2) 

2.3.3 Vertikální analýza  

Vertikální analýza vypočítává procentní podíl jednotlivých položek rozvahy  

s celkovým stavem aktiv nebo pasiv a položek výsledovky na výnosech, popř. tržbách. 

Procentní podíly se srovnávají v čase, mezipodnikově, nebo s odvětvovými průměry.  

Důležitá je především struktura aktiv jako celku a také podrobnější struktura 

jejich hlavních složek, kterými jsou stálá, oběžná a ostatní aktiva. Struktura aktiv 

informuje o tom, do čeho firma investovala kapitál a jak při tom respektovala hledisko 

výnosnosti, rizika a likvidity. Obecně platí, že je výnosnější investovat 

do dlouhodobých aktiv než do aktiv krátkodobých. Z tohoto hlediska jsou nejméně 

výnosné peněžní prostředky v hotovosti, tj. v pokladně. Aby si firma zajistila 

dostatečnou likviditu, musí zvolit optimální poměr mezi dlouhodobými a krátkodobými 

aktivy. (11)  

Při analýze struktury pasiv je důležité především z jakých zdrojů podnik kryje 

svůj majetek, a to z hlediska ceny a rizikovosti kapitálu. V zásadě platí, že krátkodobé 

zdroje jsou levnější než zdroje dlouhodobé. Nejdražší je v tomto smyslu vlastní kapitál. 

Podnik by měl opět zvolit optimální strukturu pasiv, tzn. optimální poměr mezi 

dlouhodobými a krátkodobými zdroji tak, aby mu nehrozilo riziko insolventnosti (příliš 

mnoho krátkodobých zdrojů) a zároveň nevynakládal nepřiměřeně vysoké náklady 

na kapitál (příliš velký objem dlouhodobých zdrojů). (11) 

V souvislosti s optimální majetkovou a kapitálovou strukturou podniku se 

často uvádí tzv. zlatá bilanční pravidla. Jde o rámcová doporučení, která mají být 

dodržována s cílem, zajistit dlouhodobou finanční rovnováhu a stabilitu.  

 

Obvykle jsou uváděna čtyři pravidla:  

Zlaté bilanční pravidlo financování  říká, že je nezbytné tzv. slaďovat 

časový horizont trvání majetkových částí s časovým horizontem zdrojů, ze kterých je 

majetek financován. Zde platí, že stálá aktiva financujeme především z vlastních, 
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nebo dlouhodobých cizích zdrojů, krátkodobé složky majetku z odpovídajících 

krátkodobých zdrojů.  

Zlaté pravidlo vyrovnání rizika sleduje vztahy na straně pasiv a říká, 

že vlastní zdroje by pokud možno měly převyšovat cizí zdroje; v krajním případě se 

mají rovnat.  

Zlaté pari pravidlo, jde o vztah stálých aktiv a vlastních zdrojů. Hodnota 

stálých aktiv by měla být větší nebo stejná jako hodnota vlastních zdrojů.  

Zlaté poměrové pravidlo vyjadřuje, jaké tempo růstu investic by v zájmu 

udržení dlouhodobé finanční rovnováhy,  nemělo ani v krátkodobém časovém horizontu 

předstihovat tempo růstu tržeb. (2) 

2.3.4 Rozdílové ukazatele  

Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace podniku. Jsou 

zaměřeny především na likviditu podniku. Patří mezi ně:  

• čistý pracovní kapitál,  

• čisté pohotové prostředky,  

• čisté peněžně - pohledávkové finanční fondy. (7) 

Nejvýznamnější úlohu zde má ukazatel čistý pracovní kapitál. Ostatní 

ukazatele jsou velmi podobné ukazatelům likvidity. V diplomové práce se zaměřím 

na ukazatel čistý pracovní kapitál.  

2.3.4.1 Čistý pracovní kapitál  

Čistý pracovní kapitál představuje částku volných prostředků, která zůstane 

podniku po úhradě všech běžných krátkodobých závazků. Jeho úroveň je odrazem 

financování oběžného majetku firmy. Velice úzce souvisí s likviditou.  

Vývoj pracovního kapitálu je vhodné sledovat, aby bylo možné pracovní 

kapitál účinně řídit. Každá společnost by měla mít pracovní kapitál na dostatečné úrovni 

tak, aby byl zajištěn plynulý výrobní proces a na druhé straně jen takový, aby nebyly 

zbytečně vázány finanční zdroje, které by mohly jiným užitím přinést větší užitek.  

Pro výpočet čistého pracovního kapitálu se používá následující vzorec: 

 

ČPK = Oběžná aktiva – Celkové krátkodobé dluhy       (4.3) 
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2.3.5 Přehled o peněžních tocích (cash flow)  

Přehled o peněžních tocích můžeme charakterizovat jako pohyb peněžních 

prostředků, jejich přírůstek a úbytek v podniku za určité období, v závislosti na jeho 

ekonomické činnosti. Cash flow tedy podává informace o změně stavu peněžních 

prostředků podniku za určité období a příčiny této změny. (6) 

V praxi se používá tzv. stupňový výpočet cash flow podle činností:  

• cash flow z běžné a mimořádné činnosti,  

• cash flow z investiční činnosti,  

• cash flow z finanční činnosti,  

• celkový cash flow za běžné období představující výsledný rozdíl mezi 

konečným stavem peněžních prostředků a jejich počátečním stavem a 

součet všech předešlých kategorií cash flow.  

Cash flow se zjišťuje dvěma způsoby: 

• přímou metodou (sledování příjmů a výdajů podniku za dané období), 

• nepřímou metodou (pomocí transformace zisků do pohybu peněžních 

prostředků s následnými úpravami). (11) 

2.3.6 Poměrové ukazatele  

Poměrová analýza pracuje s poměrovými ukazateli vypočtenými 

z absolutních ukazatelů (například podíl zisku připadající na 1 Kč vlastního kapitálu). 

Jejich užití pro potřeby finanční analýzy je velmi oblíbené. 

V praxi se používají tyto poměrové ukazatele: 

• ukazatele likvidity,   

• ukazatele zadluženosti,  

• ukazatele rentability,  

• ukazatele aktivity.  

2.3.6.1  Ukazatele likvidity  

Pojmem likvidita se rozumí schopnost podniku získat prostředky pro úhradu 

závazků, přeměnou jednotlivých složek svého majetku do hotovosti dříve, než jsou 

splatné závazky kryjící tyto složky majetku. Likvidita = budoucí platební schopnost 

firmy. 
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Uvádějí se tři druhy likvidity : 

Finanční majetek  
Okamžitá likvidita = 

Krátkodobé závazky (4.4) 

 

Hodnota okamžité likvidity (likvidita 1. stupně) se doporučuje v rozmezí 

0,2 až 0,5 ale většinou 0,9 až 1,1. Žádoucí pro firmu je hodnota vyšší než 1,0, 

což znamená, že firma je schopna okamžitě splatit veškeré krátkodobé závazky. (6) 

 

Oběžná aktiva – zásoby  
Pohotová likvidita =    

Krátkodobé závazky (4.5) 

      

Hodnota pohotové likvidity (likvidita 2. stupně) se doporučuje 1,0 až 1,5. (6) 

 

Oběžná aktiva  
Běžná likvidita =      

Krátkodobé závazky (4.6) 

 

Hodnota běžné likvidity (likvidity 3. stupně) se doporučuje v rozmezí 

2,0 až 3,0 , což je hodnota zdravých podniků. Za postačující se však považuje hodnota 

mezi 1,0  a 2,0. (6) 

2.3.6.2 Ukazatele zadluženosti  

Pojem zadluženost znamená, že firma používá k financování svých aktivit 

cizích zdrojů. Ve světě se za nízkou míru zadluženosti považuje hodnota do 0,30. 

Hodnoty 0,30 až 0,50 jsou hodnotami průměrnými a při hodnotách 0,50 až 0,70 je již 

riziko vysoké. Nad 0,70 je míra zadluženosti považovaná za velmi rizikovou. (6) 

 

• vycházíme z rozvahy  

a.)  ukazatel věřitelského rizika  

Cizí kapitál        
Celková zadluženost = 

Aktiva celkem (4.7) 
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Tento ukazatel se  často nazývá jako ukazatel věřitelského rizika. Riziko 

věřitelů roste úměrně zadlužeností firmy, proto věřitelé preferují nízkou zadluženost. 

Naopak vlastníci většinou preferují zadluženost vyšší (tzv.finanční páka) pro znásobení 

svých zisků. Podíl, ve kterém firma používá jako zdroj svého financování závazky 

(dluhy), neboli finanční páka, má tři významné efekty:  

• zvyšováním finančních zdrojů pomocí dluhu mohou obyčejní kmenoví 

akcionáři udržet kontrolu nad podnikem (příp. svůj proporcionální podíl) 

s relativně nízkou investicí,  

• když firma vydělává s vypůjčenými penězi více, než činí její úrok 

za vypůjčené zdroje, výnos na vlastní kapitál je tím znásoben,  

• věřitelé chápou vlastní majetek nebo fondy dodané vlastníky jako 

bezpečnostní polštář, tzn. jestliže vlastníci zajišťují malou proporci 

celkového investovaného kapitálu, riziko podnikání nesou především 

věřitelé. (1) 

 

b.) kvóta vlastního kapitálu  

Vlastní kapitál        
Kvóta vlastního kapitálu  = 

Aktiva celkem (4.8) 

 

Tento ukazatel vyjadřuje, do jaké míry je společnost financována vlastním 

kapitálem.  

 

c.) koeficient zadluženosti  

Cizí kapitál        
Koeficient zadluženosti = 

Vlastní kapitál (4.9) 

 

 Koeficient zadluženosti vypovídá o poměru cizího a vlastního kapitálu.  

 

• vycházíme z výsledovky  

EBIT         
Úrokové krytí =   

Nákladové úroky (4.10) 
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Ukazatel úrokového krytí měří, kolikrát by se mohl provozní zisk snížit 

před tím, než se společnost dostane na úroveň, kdy již nebude schopna zaplatit své 

úrokové povinnosti. Nesplnění těchto povinností může vést návrhu firmy 

do konkursního řízení věřiteli. (6) 

2.3.6.3 Ukazatele aktivity  

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. 

Pokud jich má více než je účelné, vznikají mu zbytečné náklady a tím i nižší zisk. Má-li 

jich méně, přichází o tržby, které by mohl získat. Ukazatele se počítají pro jednotlivé 

skupiny aktiv: zásoby, pohledávky, stálá aktiva, celková aktiva.  (6) 

a) ukazatel rychlosti obratu zásob, doba obratu zásob 

Tržby  
Rychlost obratu zásob = 

Zásoby (4.11) 

  

Ukazatel rychlosti obratu zásob udává počet obrátek zásob za sledované 

období (obvykle za rok).  To znamená, kolikrát se zboží za sledované období tzv. obrátí. 

Z důvodu vyšších tržeb je snahou podniku co nejvyšší rychlost obratu  zásob. 

           

Zásoby  
Doba obratu zásob = 

Denní tržby (4.12) 

         
Doba obratu zásob vyjadřuje, za kolik dní se zásoby obrátí. Snahou podniku 

je, aby tento ukazatel byl co nejnižší. Zkracování doby obratu (zvyšování počtu obrátek) 

vede obvykle ke zvyšování zisku, respektive ke snižování potřebného kapitálu 

při dosahování stejného zisku.  

 

b) ukazatele rychlosti obratu pohledávek a doby obratu pohledávek  

Tržby  
Rychlost obratu pohledávek = 

Pohledávky (4.13) 

  

Ukazatel rychlosti obratu pohledávek udává v podobě počtu obrátek, 

jak rychle jsou pohledávky přeměňovány v peněžní prostředky.  
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Pohledávky  
Doba obratu pohledávek = 

Denní tržby (4.14) 

            
Tento ukazatel vyjadřuje jak dlouho, kolik dní se majetek podniku vyskytuje 

ve formě pohledávek, tzn. za jak dlouhou dobu jsou pohledávky spláceny. Z hodnot 

tohoto ukazatele lze sledovat, jak se daří podniku dodržovat svou obchodně úvěrovou 

politiku.  

 

c) ukazatel obratu stálých aktiv  

Tržby  
Obrat stálých aktiv = 

Stálá aktiva (4.15) 

 

Obrat stálých aktiv měří, jak efektivně podnik využívá budov, strojů, zařízení 

a jiných stálých aktiv. Vyjadřuje, kolikrát se stálá aktiva obrátí za rok. Obrat stálých 

aktiv je důležitý při úvahách o nových investicích (jeho nízká hodnota ve srovnání 

s odvětvovým průměrem obvykle svědčí o nízkém využívání výrobní kapacity).  

 

d) obrat celkových aktiv  

Tržby  
Obrat celkových aktiv = 

Celková aktiva (4.16) 

  

Dalším ukazatelem aktivity je obrat celkových aktiv. Tento ukazatel měří 

obrat, neboli intenzitu použití celkových aktiv.  

V případě, že je tento ukazatel ve srovnání s oborovým průměrem nízký, 

a to v delším časovém období, svědčí o tom, že podnikatelská aktivita podniku je nízká, 

a že by měly být zvýšeny tržby, nebo odprodána některá aktiva. Zvýšení tržeb je však 

také ovlivněno elasticitou poptávky.  

Jelikož jednotlivé složky aktiv používají jiné způsoby ocenění, může být 

tento ukazatel zkreslen. (4) 
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2.3.6.4 Ukazatele rentability  

Ukazatele rentability poměřují zisk získaný podnikatelskou činností s výší 

zdrojů podniku, kterých bylo užito k jeho dosažení; ukazují kombinovaný vliv likvidity, 

aktivity a zadluženosti na zisk podniku. Nejčastěji se používají se tyto ukazatele:  

• ROI (return on investment – rentabilita vloženého kapitálu),  

• ROA (return on assets – míra výnosu na aktiva),  

• ROE (return on common equity – rentabilita vlastního kapitálu),  

• ROS (return on assets – ziskovost celkových vložených prostředků),  

• ROCE (return on capital employed -  rentabilita dlouhodobě investovaného 

kapitálu). (11) 

 

a) Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 

 

Výsledek hospodaření před zdaněním + nákladové 
úroky (EBIT)   

ROI = 
Celkový kapitál (4.17) 

  

Tento ukazatel patří mezi nejdůležitější, vyjadřuje, jak je hospodaření 

podniku efektivní. Celkovým kapitálem se zde rozumí všechen vložený kapitál 

(krátkodobé závazky, dlouhodobé závazky, vlastní kapitál). 

 Obecně se pro tento ukazatel doporučují tyto hodnoty:  

ROI > 0,15                velmi dobré 

ROI   0,12 – 0,15      dobré 

 

b) Výnosnost celkových aktiv (ROA)  

Výsledek hospodaření po zdanění  
ROA = 

Celková aktiva (4.18) 

 
Ukazatel ROA měří výnosnost celkových aktiv podniku. Jedná se o poměr 

čistého zisku k celkovým aktivům. Tento ukazatel charakterizuje, jak management 

firmy využívá svá aktiva k uspokojování vlastníků. 
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c) Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)  

Výsledek hospodaření po zdanění  
ROE = 

Vlastní kapitál (4.19) 

 
Rentabilita  vlastního kapitálu je rozhodujícím ukazatelem, neboť měří 

efektivnost, s níž podnik využívá kapitál vlastníků. Udává kolik Kč čistého zisku 

připadá na 1 Kč investovanou do podniku jeho vlastníky.  

Management má tři nástroje pro jeho řízení: rentabilitu tržeb, obrat aktiv a 

finanční páku. Obecně je ukazatel ROA považován za hlavní ukazatel finanční 

výkonnosti podniku.    

 

d) ROS (rentabilita tržeb) 

Hospodářský výsledek po zdanění  
ROS = 

Tržby (4.20) 

      
Ukazatel rentability tržeb měří podíl čistého zisku připadající na 1 Kč tržeb, 

tj. výnosnost tržeb. 

Higgins (4) uvádí ukazatel, který rozlišuje mezi fixními a variabilními 

náklady; výnosnost tržeb měří takto:  

 

Hrubé rozpětí  
Koeficient hrubého příspěvku = 

Tržby (4.21) 

      
Hrubé rozpětí jsou tržby po odečtení variabilních nákladů. Ukazatel udává, 

kolik procent (haléřů) z 1 Kč tržeb tvoří příspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorbu 

zisku.  

 

e) ROCE (ukazatel rentability dlouhodobě investovaného kapitálu) 

EBIT *(1 – daňová sazba)  
ROCE = 

Dlouhodobé závazky + vlastní kapitál (4.22) 
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Tento ukazatel měří výnosnost veškerého investovaného kapitálu (vlastního 

i cizího) bez ohledu na jeho finanční strukturu. V čitateli je zisk a ve jmenovateli je 

kapitál, který má podnik dlouhodobě k dispozici a vlastní kapitál 

  

2.3.6.5 Ostatní poměrové ukazatele  

Jedná se o vybrané poměrové ukazatele, které informují management firmy 

např. o produktivitě práce a dokreslují tak celkovou finanční a ekonomickou situaci 

podniku. Patří mezi ně zejména čistý zisk, přidaná hodnota, osobní, resp. mzdové 

náklady připadající na jednoho pracovníka a také vybavenost práce stálými aktivy. 

 

- Ukazatele nákladové a výnosové struktury  

Přidaná hodnota  
Mzdová produktivita = 

Osobní náklady (4.23) 

  

Osobní náklady  
Mzdová nákladovost = 

Celkové výkony (tržby) (4.24) 

       

Přidaná hodnota  
Produktivita z přidané hodnoty = 

Počet zaměstnanců (4.25) 

 

2.3.7 Srovnávání poměrových ukazatelů  

Při interpretaci poměrových ukazatelů je nutné posoudit, zda je dosažená 

výše daného ukazatele přijatelná či nikoliv. Z tohoto důvodu se provádí tři druhy 

srovnávání:  

• srovnání s žádoucí veličinou,  

• srovnání v čase,  

• srovnání v prostoru.  

U některých ukazatelů je stanovena tzv. “doporučená hodnota”. Tato hodnota 

však není příliš spolehlivým kritériem hodnocení. Hodnoty daných ukazatelů totiž 

ovlivňuje řada vlivů, například velikost podniku, odvětví atd., a proto nelze určit jednu 

“optimální hodnotu” daného ukazatele pro všechny podniky.  



  

29 

2.3.8 Mezinárodní srovnání  

Je zřejmé, že srovnávání jednotlivých podniků je dosti obtížné v rámci jedné 

země, o to obtížnější je srovnání mezinárodní. V každé zemi platí jiné účetní standardy 

a existují jiné právní normy.  V rámci Evropské unie dochází k harmonizaci účetnictví 

pomocí tzv. direktiv. Ve světě se tak děje pomocí Mezinárodních účetních standardů 

IAS - International Accounting Standards a účetními standardy US GAAP – Generally 

Accepted Accounting Principles. (17)  

V rámci harmonizace posuzování finanční situace podniků vypracovala 

německá vědecká Schmalenbachova společnost soubor ukazatelů, s jejichž pomocí 

bychom mohli docílit jednotného systémů hodnocení podniků. Jedná se například 

o ukazatele pro analýzu majetkové a finanční situace, ukazatele pro analýzu výnosové 

situace, ukazatele nákladové a výnosové struktury. (1) 

2.3.9 Soustavy poměrových ukazatelů  

Výpočty jednotlivých poměrových ukazatelů jsou jedním z úvodních kroků 

finanční analýzy. Takto vypočtené ukazatele, jsou-li interpretovány izolovaně mají 

poměrně nízkou vypovídací schopnost. Z důvodů zvýšení vypovídací schopnosti se 

proto tyto jednotlivé ukazatele vzájemně propojují do soustav.  

Soustavy ukazatelů dělíme dle účelu použití na: 

• Bonitní – diagnostické (např.Indikátor bonity, rychlý test), 

• Bankrotní – predikční (Altmanův index finančního zdraví, index IN01, index IN99). 

(6) 
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2.3.9.1 Du Pont diagram 

 
 

Schéma 1: Du Pont diagram. 
 

2.3.9.2 Rychlý test (Quick test) 

Jedná se o test pro první posouzení situace podniku, který používá čtyři 

poměrové ukazatele se stejnou vahou. 

Finanční stabilita Výnosová situace 

  Vlastní kapitál/Aktiva 
(%) 

(Dluhy - Pohotové 
peněžní prostředky) / 
Provozní CF(roky) 

Provozní CF/Tržby 
(%) 

(Zisk před zdaněním 
+ nákladové úroky) / 

Aktiva (%) 

Vypovídá o: kapitálové síle zadlužení 
finanční 

výkonnosti 
výnosnosti 

Známka hodnocení XXX XXX XXX XXX 

1 výborný >   30 % <      3 r. >   10 % >  15 % 

2 velmi dobrý >   20 % <      5 r. >     8 % >  12 % 

3 průměrný >   10 % < = 12 r. >     5 % >    8 % 

4 špatný <= 10 % >     12 r. < =  5 % < = 8 % 
5 ohrožení 
insolvencí 

neg. >     30 r. neg. neg. 

Tabulka 1: Stupnice hodnocení Rychlého testu. (7) 

Rentabilita vlastního 
kapitálu ROE 

Rentabilita celkových 
aktiv 

: 

Zisková marže 
 

Tržby 
 

Čistý zisk 

Celkové náklady 
 

Tržby 
 

- 

Úroky 

Odpisy 

+ 

Ostatní náklady 
 

+ 

Daň ze zisku 
 

+ 

Celková aktiva / Vlastní 
kapitál 

: 

 
Tržby / Celková aktiva 

 

Celková aktiva 
 

Tržby 

Stálá aktiva 
 

Oběžná aktiva 
 

+ 

Hotovost a běžný účet 
 

Obchodov. CP 
 

+ 

Pohledávky 
 

+ 

Zásoby 
 

+ 

x 

x 
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2.3.9.3 Altmanův index finančního zdraví  

Model byl publikován Edwardem Altmanem v roce 1968  a stal se jedním 

ze základních modelů pro finanční analýzu firmy. Tento index slouží jako identifikátor 

bankrotu. Jedná se o jeden z nejznámějších bankrotních modelů. 

 

a) rovnice Z score po firmy veřejně obchodovatelné na burze 

Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + X5     (4.26) 

Kde: 

• X1 = ČPK/Aktiva celkem 

• X2 =  Nerozdělený hospodářský výsledek / Aktiva celkem 

• X3 =  EBIT / Aktiva celkem 

• X4 =  Tržní hodnota vlastního kapitálu / Cizí zdroje 

• X5 =  Tržby / Aktiva celkem 

• ČPK = Oběžná aktiva – Krátkodobé cizí zdroje 

Vyhodnocení:  finanční zdraví .......................................................... Z > 2,99  

tzv.„šedá zóna“ ......................................................... Z <1,8;2,98>  

vysoká pravděpodobnost bankrotu ........................... Z < 1,8  

 

b) rovnice Z score pro společnosti, které nejsou obchodovány na kapitálovém trhu  

Z  = 0,717 X1 + 0,847 X2 +3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,998 X5    (4.27) 

Kde: 

• X1 = ČPK/Aktiva celkem 

• X2 =  Nerozdělený hospodářský výsledek / Aktiva celkem 

• X3 =  EBIT / Aktiva celkem 

• X4 =  Tržní hodnota vlastního kapitálu / Cizí zdroje 

• X5 =  Tržby / Aktiva celkem 

• ČPK = Oběžná aktiva – Krátkodobé cizí zdroje 

Vyhodnocení:  finanční zdraví .......................................................... Z > 2,90  

tzv.„šedá zóna“ ......................................................... Z <1,21;2,89>  

vysoká pravděpodobnost bankrotu ........................... Z < 1,2  
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Interval šedé zóny představuje situaci, kdy není možné určit, jak se bude 

podnik vyvíjet. Je možné, že se bude pohybovat směrem k finančnímu zdraví, 

avšak může se pohybovat i směrem k bankrotu.  

2.3.9.4 Index IN99 

Index IN99 je nástroj, který usnadňuje zjištění, zda podnik vytváří hodnotu 

pro vlastníky. Index IN99 akceptuje pohled vlastníků. Úspěšnost tohoto modelu je vyšší 

jak 85 %. Tento index je vhodné použít tam, kde není možné určit náklady vlastního 

kapitálu k výpočtu ukazatele EVA.  

Index IN99 lze spočítat podle vzorce:  

IN = -0,017 X1  + 4,573 X2  + 0,481 X3    + 0,015 X4     (4.28) 

Kde:  

• X1 = Aktiva celkem / Cizí zdroje 

• X2 =  EBIT / Aktiva celkem 

• X3 =  Výnosy / Aktiva 

• X4 =  Oběžná aktiva / (Krátkodobé závazky + Krátkodobé bankovní     

  úvěry) 

 

Vyhodnocení: IN99 < 0,684   netvoří hodnotu pro vlastníky 

0,684 < = IN99 < 1,089 spíše netvoří hodnotu pro vlastníka 

1,089 < = IN99 < 1,420 nelze určit – šedá zóna 

1,420 < = IN99 < 2,070 spíše tvoří hodnotu pro vlastníka 

IN99 > 2,070   tvoří hodnotu pro vlastníka 
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3 VYMEZENÍ PROBLÉMU POMOCÍ 
STRATEGICKÉ ANALÝZY FIRMY A FINAN ČNÍ 
ANALÝZY 

3.1 Strategická analýza firmy 

3.1.1 Historie a charakteristika firmy 

3.1.1.1 Identifikační údaje společnosti 

 
Obchodní název společnosti:   StavMaChem, s.r.o. 

Sídlo společnosti:    Cejl 123a, Brno 

Identifikační číslo:     25 33 95 24 

Zapsána: V obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Brně, oddíl C, vložka 27261 

Datum zápisu:     29.května 1997 

Právní forma:     Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:    -    zprostředkovatelská činnost 

- obchodní živnost – koupě zboží 

za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

- provádění staveb včetně jejich změn, 

udržovacích prací na nich a jejich 

odstraňování 

Statutární orgán:    Jednatel:  Rudolf Pivoňka

         Říčky 100 

         Domašov 

      Vklad:   100.000,- Kč 

      Splaceno:   100 % 

Způsob zastupování:    Za společnost jedná a podepisuje jednatel 

Základní kapitál:    100.000,- Kč 
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3.1.1.2 Vývoj společnosti 

 

Na základě zvýšené poptávky po moderních 

stavebních hmotách a postupech, jak ze strany obchodních 

a stavebních firem, tak soukromých osob byla v roce 1997 

založena společnost s ručením omezeným se sídlem 

v Brně a otevřeny obchodní a skladové prostory v Kuřimi 

u Brna na Legionářské ulici. Společnost se zabývala prodejem stavební chemie 

německého výrobce PCI, prodejem obkladů, dlažeb a sanitární techniky tuzemských 

výrobců Jika, Ravak, Teiko, Vagnerplast a dalších.  

V roce 1998 společnost zakupuje nový ekonomický a skladový systém. Ten 

dovoluje zřídit systém slev pro klienty. V Brně a na jižní Moravě si firma získává řadu 

nových zákazníků. Realizuje dodávky stavebních materiálů vlastní dopravou v rámci 

Brna a okolí. Pomocí stěrkových hmot na bázi živičné emulze zpracovatelných 

za studena realizuje finančně výhodné opravy poškozených lepenkových střech. 

Postupně se firma profiluje převážně na společnost zabývající se kompletním 

zásobováním staveb veškerým obkladovým materiálem a stavební chemií.  

I přes nelehkou ekonomickou situaci a odchod dvou společníků ze tří v roce 

1999 firma pokračuje v plnění vytyčených cílů. Rozšiřuje stavební výrobu o kompletní 

renovace bytů a rodinných domů. Zabývá se prodejem průmyslových, vysoce odolných, 

podlah na bázi epoxidů a polyuretanů.  

V posledním roce druhého tisíciletí firma 

otevírá nové obchodní a skladové prostory ve středu Brna 

na frekventovaném a především velmi dobře dostupném 

místě pro zákazníky. Celková plocha činí cca 2000 m2, 

což umožňuje rozšířit sortiment o další stavební materiál.  

V roce 2002 firmě se podařilo rozšířit skladové 

prostory o dalších cca 3 000 m2, což umožňuje uskladnit 

více druhů výrobků a materiálu.  

V letech 2003 až 2007 se firma snaží úzce 

spolupracovat s výrobci. Je zakoupen nový informační 

systém. Firma se snaží pomocí e-obchodu ještě více přiblížit konečnému zákazníkovi. 

(15) 
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3.1.1.3 Organizační struktura 

 

Schéma 2: organizační struktura firmy StavMaChem, s.r.o. 

3.1.2 Analýza vnějšího – národního okolí firmy 

3.1.2.1 SLEPT 

Jedná se o analýzu sociálních, ekonomických, legislativních, politických a 

technologických trendů, které mají vliv na firmu a její fungování. 

• S – sociální trendy 

Po vstupu České republiky do Evropské unie, došlo k rozvoji infrastruktury a 

přílivu investic z evropských fondů. Díky těmto investicím se stavebnictví stále rozvíjí. 

V současné době lidem také  roste životní úroveň, což znamená, že mají vyšší nároky 

na kvalitu bydlení. To vše má vliv na obrat firem pohybujících se ve stavebnictví. 

Zákazníci firmy StavMaChem, s.r.o. nakupují stavební materiály dvěma způsoby, 

tzv. napřímo (bez účasti stavební firmy), nebo prostřednictvím stavební firmy, 

která provádí stavbu, či rekonstrukci. 

• L – legislativní trendy: 

Hlavní legislativní změnou pro stavebníky je od 1.1.2008 zvýšení DPH z 5 % 

na 9 %. Toto zvýšení pravděpodobně způsobí dočasný útlum aktivity stavebních firem. 

Pravděpodobně to však nebude znamenat snížení obratu stavebnin, neboť zákazníci 

budou stavební materiály nakupovat stále, avšak bez využití služeb stavebních firem.  

• E – hospodářské trendy: 

Firma je ve své existenci ovlivňována vývojem makroekonomických trendů. 

Vzhledem k nízkým úrokovým sazbám dochází k tomu, že lidé více staví a chtějí lépe 

bydlet, což způsobuje zvýšení poptávky po stavebních materiálech. 

• P – politické faktory: 

Stejně tak jako existenci firmy ovlivňují hospodářské trendy, tak ji ovlivňují 

také politické trendy. Je třeba si uvědomit jaká je stabilita vlády, podpora zahraničního 

obchodu, politika politických stran, ekonomická politika vlády, vztahy s ostatními 

Management společnosti 

Obchodní oddělení Účtárna Sklad 
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zeměmi, výdaje vlády a v neposlední řadě také jak vládní rozhodnutí ovlivňují dané 

odvětví. (10) 

• T – technologické trendy: 

Sledování  rozvoje  technologií je velmi důležité pro každý podnikatelský 

subjekt. Je potřeba se přizpůsobit současným technologickým trendům a předvídat 

trendy budoucí. Pokud by se firma bránila novým technologiím, mohlo by to znamenat 

velké ztráty. Je třeba být vždy o krok napřed před konkurencí. (10) 

3.1.2.2 Analýza konkurenčního oboru organizace – Porterův pětifaktorový model 
konkurenčního prostředí 

Dle Portera má významný vliv na pozici firmy na trhu a stupeň konkurence 

v daném oboru vyjednávací síla zákazníků, vyjednávací síla odběratelů, ohrožení 

ze strany konkurentů, nebezpečí substitutů a stupeň soupeřivosti mezi jednotlivými 

subjekty (viz. schéma) 

 

  

 

 

Schéma 3: Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí. (10) 

Vliv odběratelů (zákazníků) 

 Klíčovými zákazníky jsou stavební firmy, odebírající stavební materiál 

pro své zakázky.  Jedná se například o firmy:  

• COSS, s.r.o., 

• I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o., 

• SOSNAR, s.r.o., 

• Jihomoravské stavby, s.r.o., 

• JOK, a.s. 

Stav možného vstupu 
nových firem do oboru 

Vliv dodavatelů Stav soupeřivosti nebo 
rivality 

Vliv kupujících 

Hrozba substitutů 
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Obchody se stavebními firmami tvoří 65 % z celkového obratu firmy. 

Zbylých 35 % tvoří nákupy koncových zákazníků.  Firma se snaží zvětšit objem 

obchodů a povědomí o firmě u koncových zákazníků prodejními akcemi na zboží a 

reklamní kampaní v médiích.  

Stav soupeřivosti - konkurence 

Společnost StavMaChem, s.r.o.  sídlí téměř ve středu města, je tedy dostupná 

i pro drobné zákazníky. Přímá konkurence je v podobě dalších stavebnin nacházejících 

se ve vzdálenosti 1000 metrů. Jedná se o  Stavebniny Šťastný, s.r.o. Jejich silnou 

stránkou je výborná poloha, přímo nad hlavní brněnskou tepnou (nad tunelem v Brně 

Husovicích). Dalšími konkurenty jsou stavebniny STAVOSPOL SPO, s.r.o a 

Stavebniny PE a M, s.r.o. 

Mezi velkou konkurenci patří také obchodní řetězce prodávající stavební 

materiály, jedná se například o obchodní dům Hornbach, BauHaus. Výhodou oproti 

těmto obchodním kolosům je pružnost, flexibilita, schopnost odborně poradit 

zákazníkům a snaha maximálně vyhovět zákazníkovi.  

Možnost vstupu nových firem do oboru 

V současné době je velice těžké pro nově vzniklé subjekty udržet se 

na stavebním trhu z důvodů silné konkurence obchodních domů se stavebními 

materiály. Výjimkou je však  například nově vzniklá (rok 2005) společnost Stavebniny 

Pe a M, s.r.o. Za úspěch na trhu tato společnost vděčí svému managementu, 

jehož členové mají vynikající znalosti stavebního trhu a organizační schopnosti. 

Vliv dodavatelů 

Za hlavní dodavatele stavebních materiálů do společnosti StavMaChem, s.r.o. 

lze považovat firmy:   

• Murexin, s.r.o., 

• Baumit, s.r.o., 

• Beton Brož, s.r.o., 

• PCI, s.r.o. 

Svými odběry byla u těchto dodavatelů (výrobců)  v minulých letech firma 

StavMaChem, s.r.o. na prvních místech v odběrech.  Jako problém se v současnosti jeví 
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fakt, že výrobci a jejich výhradní zastoupení upřednostňují dodávky zákazníkům 

napřímo, i když jsou smluvně vázáni k prodeji přes obchodníky, což se jim i vzhledem 

k vysokým pokutám a sankcím vyplácí.  

Hrozba substitutů 

Hrozby substitutů se obávají spíše výrobci. Pro obchodníka však výskyt 

substitutu za určitou komoditu může znamenat ztráty v podobě skladových zásob dané 

komodity, o kterou již není zájem.  

3.1.2.3 SWOT analýza 

SWOT analýza je celkovou analýzou vnějších a vnitřních činitelů. Jejím 

účelem je posoudit vnitřní předpoklady firmy k uskutečnění určitého podnikatelského 

záměru a současně  se také podrobit rozboru vnějších příležitostí a omezeních 

diktovaných trhem.  

Analýza silných stránek (strengths) a slabých stránek (weakness) zkoumá, 

zda má podnik vnitřní předpoklady k tomu, aby úspěšně zhodnotil rýsující se příležitosti 

a současně čelil možnému nebezpečí.  

Analýza příležitostí (opportunities) a hrozeb (threats) se zabývá rozborem 

příležitostí a ohrožení vyplývajících z okolního konkurenčního i nekonkurenčního 

prostředí. 

V neustále se měnícím prostředí, které podnik obklopuje, je nutné stále 

provádět změny. Zákazníci jsou stále náročnější a konkurence je stále vynalézavější 

v umění prodat. Velmi rychle se mění i podmínky, které není podnik schopen sám 

ovlivnit (legislativa, politika, technický pokrok, atd.). Objevují se příležitosti a hrozby. 

SWOT analýza zkoumá vnější a vnitřní vlivy působící na firmu. Ty mohou mít 

pozitivní, nebo negativní dopad na existenci podniku. (7) 
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SWOT 
Strengths 

Silné stránky 
Weakness 

Slabé stránky 
Opportunities 
Příležitosti 

Threats 
Hrozby 

Umístění stavebnin 

• Situovány ve středu města 
Brna  u hlavní silnice 

• Horší dostupnost 
pro zásobovací kamiony 
díky umístění ve středu 
města a množství viaduktů 
na malém městském okruhu 

• Jedinečnost umístění stavebnin 
ve středu města; vzhledem 
k tomuto umístění vysoká 
pravděpodobnost vyšší 
návštěvnosti 

• Díky poloze ve středu města 
odrazení zákazníků silniční 
zácpou 

Dopravní spojení 
• Dostupnost MHD 
• Vlastní parkování  
      v areálu stavebnin 

• Horší dostupnost 
pro kamionovou dopravu 

• Pro všechny  zákazníky 
využívající všechny městskou 
hromadnou dopravu 

• V budoucnu možnost 
nedostatku parkovacích míst 
v    areálu stavebnin 

Personál • Vysoká kvalifikace personálu 
• Vysoké pracovní nasazení 

• Absence praktických 
zkušeností u nových 
zaměstnanců 

• Výběru mladých pracovníků 
• Vysoké nároky na pracovní 

nasazení zaměstnanců 

Služby 

• Kvalitní  služby pro klienty 
stavebnin (bezbariérový 
vstup, parkování, odborný 
personál, doprava zboží, 
nákup přes internet..) 

• Vyšší nároky na odbornost 
personálu a z toho plynoucí 
vyšší náklady na zaškolení 
pracovníků 

• Ojedinělost nabízeného 
sortimentu služeb 

• Neinovování poskytovaných 
služeb nebo zhoršení jejich 
kvality 

Zboží • Úzce profilovaný sortiment 
stavební chemie  

• Vyšší nákladovost 
na udržení různorodosti 
zásob 

• Ojedinělost nabízeného zboží a 
specializovanost 

• Časové zestárnutí materiálů na 
skladě  

Konkurence 

• Široký sortiment (velké 
skladovací prostory) 

• Zázemí kapitálu 
• Výborná marketingová 

strategie 

• Hůře dostupná lokalita pro 
pěší zákazníky 

• Díky kapitálovém zázemí 
otevření nových poboček 

• Rychlejší přizpůsobení 
menších firem požadavkům 
trhu 

Tabulka 2: SWOT analýza firmy StavMaChem, s.r.o.
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3.2 Aplikace elementárních metod finanční analýzy 

3.2.1 Horizontální analýza rozvahy 

Relativní změna ukazatele (%) 
A K T I V A [(2001-2000)/2000]*100 [(2002-2001)/2001]*100 [(2003-2002)/2002]*100 [(2004-2003)/2003]*100 [(2005-2004)/2004]*100 [(2006-2005)/2005]*100 

AKTIVA CELKEM                    55,45 56,96 12,43 63,89 -4,49 -18,03 
Pohledávky za upsaný základní kapitál   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dlouhodobý majetek                                      -82,41 0,00 0,00 0,00 0,00 726,32 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dlouhodobý hmotný majetek -82,41 0,00 0,00 0,00 0,00 726,32 
Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Oběžná aktiva                                             96,92 62,74 14,57 64,78 -5,66 -19,43 
Zásoby 53,47 35,23 9,96 43,11 -3,53 17,02 
Dlouhodobé pohledávky 0,00 -66,67 150,00 0,00 0,00 0,00 
Krátkodobé pohledávky 84,35 128,49 12,47 106,43 -12,54 -24,88 
Krátkodobý finanční majetek 209,32 -15,50 30,08 -62,37 124,20 -50,62 
Časové rozlišení -55,16 -21,58 -50,00 14,68 108,80 -10,34 

P A S I V A             
PASIVA CELKEM                           55,45 56,96 12,43 63,89 -4,49 -18,03 
Vlastní kapitál                                              22600,00 73,13 52,29 131,58 35,68 8,61 
Základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost. fondy ze zisku 0,00 480,00 0,00 0,00 6679,31 70,91 
Výsledek hospodaření minulých let -252,27 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Výsledek hospodaření běžného účetního období       -359,14 36,31 62,40 147,70 -35,87 -63,13 
Cizí zdroje                                                        38,52 55,19 6,56 49,92 -15,89 -30,03 
Rezervy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Krátkodobé závazky 38,52 55,19 6,56 49,92 -24,40 -35,52 
Bankovní úvěry a výpomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,75 
Časové rozlišení 0,00 7,69 242,86 202,08 -32,41 -72,45 

Tabulka 3: Horizontální analýza rozvahy ve zjednodušeném rozsahu(%), roky 2000 – 2006.
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Z provedené horizontální analýzy rozvahy je patrné, že do roku 2004 měla 

aktiva i pasiva vzrůstající charakter a od roku 2005 začala klesat. Důvodem je, že firma 

ukončila spolupráci se zákazníky se špatnou platební morálkou. 

Dlouhodobý majetek v roce 2001 oproti roku 2000 prudce klesl, důvodem 

bylo vyřazení zastaralého majetku z evidence. Prudký nárůst je zaznamenán až v roce 

2006, oproti roku 2005 vzrostl o 726 %  (o 138 tis. Kč – viz. příloha č. 3). Management 

firmy nakoupil nové softwarové a hardwarové vybavení. 

Oběžná aktiva vzrůstala do roku 2004, od roku 2005 začala klesat.  Zásoby 

po sledované období rostly do roku 2004, v roce 2005 klesly o 3,53 %, avšak v roce 

2006 již zase vzrostly o 17,02 %  Krátkodobé pohledávky kopírují trend růstu a poklesu 

celkových oběžných aktiv (do roku 2004 vzrůstají a od roku 2005 klesají). Krátkodobý 

finanční majetek střídavě rostl a klesal. V roce 2001 vzrostl oproti roku 2000 

o 209,32 %, v roce 2002 je zaznamenán pokles o 15,5 %, v roce 2002 je opět zřejmý 

růst o 30,08 %.  

Vlastní kapitál je růstový po celé sledované období. Nejvýraznější nárůst je 

u položky rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku, od roku 2000 

(v roce 2000 byl stav 0 Kč) do roku 2006 byl nárůst o 3360 tis. Kč. V roce 2005 jde 

nárůst o 1935 tis. Kč, v roce 2006 je další růst o 1394 tis. Kč. Důvodem je tvorba fondu 

ze zisku. 

Cizí zdroje kopírují růstem a poklesem celková pasiva. Do roku 2004 rostou a 

od roku 2005 klesají. 

Grafické znázornění vývoje jednotlivých položek aktiv a pasiv 

ve sledovaných letech je v následujících grafech. 
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Graf 1: Horizontální analýza rozvahy - aktiv, roky 2000 – 2006. 
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Graf 2: Horizontální analýza rozvahy – pasiv,  roky 2000 – 2006. 
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Graf 3: Poměr krátkodobých závazků a pohledávek firmy, roky 2000 – 2006. 
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3.2.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Relativní změna ukazatele (%) 

Název položky [(2001-2000)/2000]*100 [(2002-2001)/2001]*100 [(2003-2002)/2002]*100 [(2004-2003)/2003]*100 [(2005-2004)/2004]*100 [(2006-2005)/2005]*100 

Tržby za prodej zboží 129,91 47,23 2,59 55,49 -25,07 -23,85 

Náklady vynaložené na prodané zboží 123,18 45,62 -0,45 58,79 -27,69 -25,49 

Obchodní marže                                             182,64 57,20 20,07 39,80 -10,92 -16,68 

Výkony 4,28 -8,70 -76,91 32,40 54,54 -35,63 

Výkonová spotřeba 78,40 48,09 -13,76 19,11 -14,34 10,40 

Přidaná hodnota                                                           136,96 39,34 24,00 51,36 -6,73 -29,21 

Osobní náklady 130,58 71,54 6,32 23,05 -1,12 -21,57 

Daně a poplatky 28,40 148,39 -27,89 4,24 72,43 -30,16 

Odpisy nehmotného a hmotného invest. majetku -70,60 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tržby z prodeje dlouhodob. majetku a materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zůstat. cena prod. dlouhodob. majetku a materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Změna stavu rezerv a opr. položek v prov. oblasti  0,00 0,00 217,30 3,17 164,39 -286,04 

Ostatní provozní výnosy 0,00 1352,17 87,74 36,26 -33,75 45,54 

Ostatní provozní náklady 20,65 -46,29 160,32 -1,00 -22,09 109,25 

Převod provozních výnosů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Převod provozních nákladů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Provozní výsledek hospodaření -1010,92 63,52 50,14 116,02 -17,51 -37,58 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prodané cenné papíry a podíly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Náklady z finančního majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Změna stavu rezerv a opr. položek ve fin. oblasti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,59 

Výnosové úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nákladové úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 142,78 44,87 
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Ostatní finanční výnosy 10235,29 80,27 -82,10 1800,03 -94,72 691,41 

Ostatní finanční náklady -3,31 379,85 -70,15 -14,02 242,60 -1,08 

Převod finančních výnosů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Převod finančních nákladů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finanční výsledek hospodaření -189,93 -247,70 -39,60 -1351,99 -202,94 5,15 

Daň z příjmů za běžnou činnost 411,41 -28,27 48,39 254,01 -45,98 -56,55 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost                 -287,74 88,06 62,50 147,64 -51,51 -51,21 

Mimořádné výnosy 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mimořádné náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mimořádný výsledek hospodaření                              0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Převod podílu na výsledku hospodaření společ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výsledek hospodaření za účetní období        -359,35 36,13 62,50 147,64 -51,51 -51,21 

Výsledek hospodaření před zdaněním         -700,21 11,87 59,09 171,61 -49,88 -52,90 
Tabulka 4: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu, roky 2000 – 2006. 
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Z provedené horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty je stejně jako 

u horizontální analýzy rozvahy patrný nárůst jednotlivých položek do roku 2004  a 

od roku 2005 je znát pokles.   

U tržeb z prodeje zboží je viditelný nárůst v roce 2001 oproti roku 

2000 o 129,9 %. Důvodem je přesun sídla a provozovny firmy z Kuřimi do středu města 

Brna. V následujících letech tržby z prodeje zboží rostly až do roku 2004, od roku 2005 

začaly klesat. V roce 2005 klesly o 25,07 % (pokles o 13749 tis. Kč - viz. příloha č. 4), 

v roce 2006 pokles pokračoval o dalších 23,85 % (9801 tis. Kč). Téměř stejný růst a 

pokles má i položka náklady vynaložené na prodej zboží (od roku 2000 firma 

StavMaChem, s.r.o. účtuje sklad metodou A). 

Přidaná hodnota vzrostla v roce 2001 o 136,96 % (1341 tis. Kč). V následujících 

letech (2002 – 2004) vzrůstala, v roce 2005 klesla o 6,73 % (408 tis. Kč), v roce 2006 

klesla o dalších 29,21 % (1653 tis. Kč) oproti roku 2005.  

Výkonová spotřeba vzrostla od roku 2000 do roku 2006 o 1586 tis. Kč, což je 

nárůst o 156,72 %. Důvodem je nárůst cen energie a služeb (hlavně nájmu). Vzrostly 

také osobní náklady.  Provozní a finanční výsledky hospodaření mají opět do roku 2004 

vzrůstající charakter a od roku 2005 klesající. Důvodem může být rozhodnutí firmy 

z roku 2005 neobchodovat se zákazníky se špatnou platební morálkou a odchod 

klíčových zaměstnanců z firmy.  

Grafické znázornění vývoje hospodářských výsledků je uvedeno  níže v grafu 4.  
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Graf 4: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty, roky 2000 – 2006.
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3.2.3 Vertikální  analýza rozvahy 

Procentní podíly na celkových aktivech v jednotlivých letech 
A K T I V A  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

AKTIVA CELKEM                    100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobý majetek                                     3,94 0,45 0,28 0,25 0,15 0,16 1,63 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobý hmotný majetek 3,94 0,45 0,28 0,25 0,15 0,16 1,63 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oběžná aktiva                                             73,44 93,03 96,46 98,30 98,83 97,62 95,95 

Zásoby 24,70 24,38 21,01 20,55 17,94 18,12 25,87 

Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,14 0,03 0,07 0,04 0,04 0,05 

Krátkodobé pohledávky 35,43 42,01 61,15 61,18 77,06 70,56 64,67 

Krátkodobý finanční majetek 13,32 26,50 14,26 16,50 3,79 8,90 5,36 

Časové rozlišení 22,62 6,52 3,26 1,45 1,01 2,22 2,43 
Procentní podíly na celkových pasivech v jednotlivých letech 

P A S I V A 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

PASIVA CELKEM                           100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní kapitál                                             0,07 10,65 11,75 15,92 22,49 31,95 42,34 

Základní kapitál 3,65 2,35 1,50 1,33 0,81 0,85 1,04 

Kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 0,00 0,12 0,43 0,39 0,24 16,70 34,83 

Výsledek hospodaření minulých let 3,21 -3,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Výsledek hospodaření běž.účetního 
období       -6,79 11,31 9,82 14,19 21,45 14,40 6,48 

Cizí zdroje                                                       99,93 89,04 88,04 83,44 76,33 67,21 57,38 

Rezervy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé závazky 99,93 89,04 88,04 83,44 76,33 60,42 47,53 

Bankovní úvěry a výpomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,80 9,85 

Časové rozlišení 0,00 0,31 0,21 0,64 1,18 0,83 0,28 
Tabulka 5: Vertikální analýza rozvahy ve zjednodušeném rozsahu (%), roky 2000 – 2006. 

 

Struktura aktiv se po celé sledované období výrazně nezměnila. Z vertikální 

analýzy rozvahy je patrné, že největší procentní podíl na celkových aktivech  mají 

aktiva oběžná, a to krátkodobé pohledávky a položka zásoby.   

Dlouhodobý majetek firmy se na celkových aktivech podílí jen nízkým 

procentem v rozmezí 0,15 – 3,94 %.  Dlouhodobé pohledávky nedosahují ani procenta 

celkových aktiv. Krátkodobý finanční majetek má klesající charakter. Jeho úroveň je 

po sledované období přibližně na stejné úrovni, ale vzhledem ke vzrůstajícím celkovým 

aktivům jeho procentní podíl klesá. 

Na rozdíl od aktiv je v pasivech znatelná změna v jejich rozložení. Od roku 

2000 do roku 2006 se výrazně změnil poměr mezi cizími a vlastními zdroji. V roce 
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2000 je hodnota vlastních zdrojů 0,07 % a cizích zdrojů 99,93 %, v roce 2006 je stav 

téměř padesátiprocentní, vlastní zdroje 42,34 % a cizí zdroje 57,38 %. Důvodem je 

tvorba zákonného fondu ze zisku, do kterého firma převedla nerozdělený zisk z let  

2005 a 2006. Další výraznou položkou pasiv je položka krátkodobé závazky, které mají 

klesající tendenci. Z úrovně 99,93 % v roce 2000 klesly na pouhých 47,53 % v roce 

2006. Bankovní úvěry stouply na 9,85 % v roce 2006. Firma si v roce 2005 vzala 

krátkodobý úvěr ve výši 800 tis. Kč a v roce 2006 jej navýšila na hodnotu 950 tis. Kč. 

Výsledek hospodaření běžného účetního období do roku 2004 vzrůstá na hodnotu 

21,45 % podílu na celkových pasivech a od roku 2005 klesá až na hodnotu 6,48 % 

v roce 2006.  
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Graf 5: Vývoj poměru vlastního kapitálu a cizích zdrojů (%), roky 2000 – 2006. 

 

3.2.4 Vertikální  analýza výkazu zisku a ztráty 

Procentní podíl na výnosech celkem v jednotlivých letech 
Položka 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Výnosy celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Tržby za prodej zboží 92,33 95,31 96,50 98,20 97,21 98,09 96,56 

Náklady vynaložené na prodané zboží 81,89 82,05 82,17 81,13 82,02 79,87 76,94 

Obchodní marže 10,45 13,26 14,33 17,07 15,19 18,22 19,63 

Výkony 7,66 3,59 2,25 0,52 0,43 0,90 0,75 

Výkonová spotřeba 9,20 7,37 7,51 6,42 4,87 5,62 8,02 

Přidaná hodnota 8,90 9,47 9,07 11,16 10,76 13,51 12,36 

Osobní náklady 5,22 5,40 6,37 6,72 5,27 7,01 7,11 

Daně a poplatky 0,05 0,03 0,05 0,03 0,02 0,05 0,05 
Odpisy nehmotného a hmotného investičního 
majetku 1,36 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 
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Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Zůstat.cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Změna stavu rezerv a opr. položek v provozní oblasti  0,00 0,00 0,04 0,13 0,08 0,30 -0,72 

Ostatní provozní výnosy 0,00 0,06 0,63 1,18 1,02 0,91 1,71 

Ostatní provozní náklady 2,85 1,54 0,57 1,47 0,93 0,97 2,63 

Převod provozních výnosů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Převod provozních nákladů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Provozní výsledek hospodaření -0,58 2,38 2,67 3,98 5,48 6,08 4,91 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prodané cenné papíry a podíly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Náklady z finančního majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Změna stavu rezerv a opr. položek ve finanční 
oblasti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 2,12 

Výnosové úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nákladové úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,11 0,21 

Ostatní finanční výnosy 0,01 0,50 0,62 0,11 1,33 0,09 0,97 

Ostatní finanční náklady 0,60 0,26 0,86 0,26 0,14 0,65 0,82 

Převod finančních výnosů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Převod finančních nákladů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finanční výsledek hospodaření -0,59 0,24 -0,24 -0,15 1,16 -1,61 -2,18 

Daň z příjmů za běžnou činnost 0,52 1,19 0,59 0,86 1,95 1,42 0,80 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost                 -1,69 1,43 1,84 2,97 4,69 3,06 1,93 

Mimořádné výnosy 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mimořádné náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mimořádný výsledek hospodaření                               0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Převod podílu na výsledku hospodaření společ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výsledek hospodaření za účetní období        -1,69 1,97 1,84 2,97 4,69 3,06 1,93 

Výsledek hospodaření před zdaněním         -1,17 3,16 2,43 3,84 6,63 4,48 2,73 

Tabulka 6: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty (%), roky 2000 – 2006. 
 

 Z tabulky 6 je  patrné, že největší procentní podíl na celkových výnosech 

mají tržby za prodej zboží, rozmezí 92 – 98 %  a náklady vynaložené na prodané zboží, 

rozmezí 76 - 82 %. Výkony, ostatní provozní výnosy a ostatní finanční výnosy postupně 

rostou. Vzrůstá také výkonová spotřeba, osobní náklady a ostatní provozní náklady 

v poměru k celkovým výnosům. Přidaná hodnota také postupně vzrůstá, důvodem může 

být zvýšení obchodní marže. Výsledek hospodaření za účetní období má vzrůstající 

tendenci do roku 2004 až na poměr 6,63 % k celkovým výnosům a od roku 2005 klesá, 

v roce 2006 je poměr k celkovým výnosům 2,73 %. 
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3.2.4.1 Struktura nákladů v jednotlivých letech  

V následující tabulce 7 jsou vyjádřeny procentní podíly jednotlivých 

nákladových položek výkazu zisku a ztráty na celkových nákladech a v grafu 6 je 

grafické znázornění. 

Roky 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Náklady celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Náklady vynaložené na prodané zboží 80,52 83,70 83,75 83,73 86,16 83,56 79,76 

Výkonová spotřeba 9,05 7,52 7,65 6,63 5,12 5,88 8,31 

Osobní náklady 5,13 5,51 6,50 6,94 5,53 7,34 7,37 

Ostatní provozní náklady 4,19 1,79 0,63 1,56 1,00 1,07 2,88 

Ostatní finanční náklady 0,59 0,27 0,88 0,26 0,15 0,67 0,86 

Mimořádné náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Daň z příjmu za běžnou činnost 0,51 1,21 0,60 0,89 2,05 1,48 0,83 
Tabulka 7: Struktura nákladů (%), roky 2000 – 2006. 
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Graf 6: Struktura nákladů (%), roky 2000 – 2006. 

 

3.2.4.2 Struktura výnosů v jednotlivých letech  

V následující tabulce 8 jsou vyjádřeny procentní podíly jednotlivých 

výnosových položek výkazu zisku a ztráty na celkových výnosech a v grafu 7 je jejich 

grafické znázornění. 

Roky 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Výnosy celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Tržby za prodej zboží 92,33 95,31 96,50 98,20 97,21 98,09 96,56 

Výkony 7,66 3,59 2,25 0,52 0,43 0,90 0,75 

Ostatní provozní výnosy 0,00 0,06 0,63 1,18 1,02 0,91 1,71 

Ostatní finanční výnosy 0,01 0,50 0,62 0,11 1,33 0,09 0,97 

Mimořádné výnosy 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tabulka 8: Struktura výnosů (%), roky 2000 – 2006. 
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Graf 7: Struktura výnosů (%), roky 2000 – 2006. 

 

3.2.5 Rozdílové ukazatele 

3.2.5.1 Čistý pracovní kapitál 

V následující tabulce je vypočten čistý pracovní kapitál  za roky 2000 – 2006.  

V grafu 8 je pak zachycen vývoj v jednotlivých letech. 

Roky 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Čistý pracovní kapitál  -726 170 563 1117 2773 4379 4672 

Tabulka 9: čistý pracovní kapitál (tis. Kč, roky 2000 – 2006.) 
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Graf 8: Vývoj ČPK, roky 2000 – 2006. 
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Z údajů v grafu 8 je zřejmý růst ČPK po celé sledované období, což se může 

zdát jako pozitivní jev, ale vysoký nárůst může také značit, že firma nevyužívá 

efektivně své finanční prostředky.  Obecně je doporučováno držet výši ČPK jen mírně 

nad hranicí hodnoty zásob nebo přímo na hranici jejich hodnoty a zbytek čistého 

pracovního kapitálu investovat do jiné položky stálých aktiv, např. modernizace, 

pořízení hmotného majetku,nebo dlouhodobě investovat. 

3.2.6 Přehled o peněžních tocích (cash flow) 

Analýza cash flow je důležitou součástí finanční analýzy. Její důležitost je 

v tom, že sleduje pohyb peněžních prostředků v dané společnosti. Společnost tak může 

zjistit, kam peníze nejvíce odváděla a naopak kde je příliv peněz největší.  Firma 

StavMaChem, s.r.o. nemá povinnost sestavovat přehled o peněžních tocích. 

V následující tabulce 10 je tento přehled  sestaven. 

  Období (rok) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

P Stav peněžních prostředků na zač. účet.období 365 1129 954 1241 467 1047 
1. Hospodářský výsledek účetního období 482 657 1067 2643 1695 625 

2. Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku 44 0 0 0 0 31 

3. Změna stavu rezerv 0 0 0 0 0 0 

4. Změna stavu časového rozlišení 353 60 144 80 -183 -43 

5. Změna stavu zásob -362 -366 -140 -666 78 -363 

6. Změna stavu pohledávek -825 -2296 -513 -4896 1191 2066 

7. Změna stavu krátkodobých závazků 1055 2094 386 3132 -2295 -2526 

8. Zvýšení krátkodobých úvěrů a fin.výpomocí 0 0 0 0 800 150 

9. Snížení krátkodobých úvěrů a fin. výpomocí 0 0 0 0 0 0 

10. Změna stavu krátkodobého fin. majetku 0 0 0 0 0 0 

A Čistý peněžní tok z běžné a mimořádné činnosti 747 149 944 293 1286 -60 

11. Nabytí dlouhodobého hmot. a nehmot. majetku 45 0 0 0 0 -169 

12. Nabytí dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 0 

13. Výnosy z prodeje DHM a DNM 0   0 0 0 0 

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého fin.majetku 0 0 0 0 0 0 

B Čistý peněžní tok z investiční činnosti 45 0 0 0 0 -169 

15. Změna stavu dlouhodobých závazků 0 0 0 0 0 0 

16. Zvýšení středně a dlouhodobých úvěrů 0 0 0 0 0 0 

17. Snížení středně a dlouhodobých úvěrů 0 0 0 0 0 0 

18. Změna stavu vlastního kapitálu z vybr. operací -28 -324 -657 -1067 -706 -301 

C Čistý peněžní tok z finanční činnosti -28 -324 -657 -1067 -706 -301 

D Čistý peněžní tok 764 -175 287 -774 580 -530 

E Stav peněžních prostředků na konci účet.období 1129 954 1241 467 1047 517 
Tabulka 10: Výkaz o peněžních tocích ve zkráceném rozsahu (tis. Kč), roky 2001-2006. 

  

Pokud je hodnota cash flow kladná, jedná se o příznivý jev, avšak je třeba mít 

na paměti, že není cílem mít maximální hodnotu cash flow. Ve společnosti 
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StavMaChem, s.r.o bylo cash flow kladné v roce 2001, 2003 a v roce 2005. Znamená to, 

že z provedených operací bylo na konci období o tyto kladné částky více peněz na účtu 

oproti předešlému roku.  

Zajímavý je vývoj pohledávek a závazků. Do roku 2004 měly pohledávky 

i závazky vzrůstající tendenci, kdežto od roku 2005 se tento trend změnil a pohledávky 

i závazky začaly klesat. V roce 2006 krátkodobé pohledávky klesly o 2066 tis. Kč 

(tzn., že firma inkasovala o 2066 tis. Kč více než v roce 2005) a krátkodobé závazky 

klesly o 2526 tis. Kč  (tzn., že firma uhradila své závazky ve výši 2526 tis. Kč oproti 

roku 2005). Tento trend je dán faktem, že se management snaží vyvíjet větší tlak 

na včasné úhrady pohledávek svých odběratelů než v předchozích letech.  

3.2.7 Poměrové ukazatele 

3.2.7.1 Ukazatele likvidity 

V následující tabulce 11 jsou zaneseny hodnoty okamžité, pohotové a běžné 

likvidity v letech 2000 až 2006. V grafu 11 je pak vývoj zachycen graficky. 

 Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Okamžitá likvidita 0,1333 0,2976 0,162 0,1978 0,0496 0,1472 0,1128 

Pohotová likvidita 0,4878 0,771 0,857 0,9318 1,0597 1,3158 1,4746 

Běžná likvidita 0,7349 1,0448 1,0956 1,178 1,2948 1,6158 2,019 
Tabulka 11: Ukazatele likvidity, roky 2000-2006. 
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Graf 9: Ukazatele likvidity, roky 2000 – 2006. 
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 Hodnoty okamžité likvidity ( likvidita I. stupně) se pohybují kolem 

hodnoty 0,1 což je nedostačující. Znamená to, že firma není schopna okamžitě splatit 

své krátkodobé závazky. Ekonomická praxe požaduje hodnoty v rozmezí 0,2 až 0,5.  

 Hodnoty pohotové likvidity (likvidita II. stupně) mají vzrůstající 

charakter od hodnoty 0,4878 v roce 2000 až po hodnotu 1,4746 v roce 2006. Hodnota 

pohotové likvidity se doporučuje v rozmezí mezi 1,0 až 1,5. V letech 2000 až 2003 byla 

pohotová likvidita pod úrovní doporučované hodnoty, od roku 2004 je tato podmínka 

splněna.  

 Hodnoty běžné likvidity  (likvidita III. stupně) mají také růstovou 

tendenci a to od hodnot 0,7349 v roce 2000 až po hodnotu 2,019 v roce 2006. Obecně 

doporučované rozmezí pro běžnou likviditu je mezi 2,0 až 3,0, což jsou hodnoty 

zdravých podniků. 

3.2.7.2 Ukazatele zadluženosti  

V následující tabulce jsou vypočteny vybrané ukazatele zadluženosti. 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Celková zadluženost  (ukazatel 
věřitelského rizika) (%) 99,93 89,04 88,04 83,44 76,33 67,21 57,37 

Kvóta vlastního kapitálu (%) 0,07 10,65 11,75 15,92 22,49 31,95 42,34 
Poměru cizích zdrojů k vlast. kapitálu 
(%) 136950,00 835,68 749,11 524,14 339,32 210,34 135,50 

Úrokové krytí  0,00 0,00 0,00 0,00 197,78 41,62 14,21 
Tabulka 12: Ukazatele zadluženosti, roky 2000 – 2006. 
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Graf 10: Ukazatele zadluženosti, roky 2000 – 2006. 
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Graf:11: Vývoj ukazatele poměru cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu (%), roky 2001 – 2006. 

 

Celková zadluženost je klesající, od 99 % v roce 2000 po hodnotu 57,37 % 

v roce 2006.  Od roku 2000 do roku 2004 hodnoty zadluženosti řadily firmu k velmi 

rizikovým. V letech 2005  a 2006 se firma výší zadluženosti řadila k rizikovým, 

ale hodnotou 57,37 % v roce 2006 se blížila průměrným hodnotám. Optimální výše 

zadluženosti se nedá určit, ale dle zlatých bilančních pravidel by se hranice 

pro průměrné hodnoty zadluženosti měla pohybovat kolem 50 %.   

Kvóta vlastního kapitálu vyjadřuje, jak jsou aktiva financována vlastním 

kapitálem. V roce 2000 byla aktiva financována vlastním kapitál pouze  0,07 %, 

ale v roce 2006 byla tato hodnota 42,3 %. Dle zlatých bilančních pravidel by se hodnota 

měla pohybovat kolem 50 %, ale přesné meze nelze stanovit. 

Koeficient zadluženosti informuje o tom, jaký je poměr cizích a vlastních 

zdrojů financování. V letech 2000 až 2005 byly hodnoty velmi vysoké. Hodnota 136950 

v roce 2000 se vymyká ostatním hodnotám díky počátku podnikatelské činnosti a  

z toho vyplývajícího nepoměru mezi cizími a vlastními zdroji. V roce 2006 byly cizí 

zdroje vyšší než vlastní zdroje jen o 35 %.  

Úrokové krytí  vyjadřuje, kolikrát by se mohl provozní zisk snížit před tím, 

než se firma dostane na úroveň, kdy nebude schopna splatit své úrokové povinnosti. 
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3.2.7.3  Ukazatele aktivity  

V následující tabulce jsou vypočteny hodnoty ukazatelů aktivity. 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Rychlost obratu zásob (počet 
obrátek) 15,0 22,5 24,5 22,8 24,8 19,3 12,5 

Doba obratu zásob  (dny) 24,3 16,2 14,9 16,0 14,7 18,9 29,1 
Rychlost obratu pohledávek 
(poměr tržeb ke krátkodobým 
pohledávkám) 10,5 13,0 8,4 7,7 5,8 4,9 5,0 

Doba obratu pohledávek (dny) 34,9 28,0 43,4 47,6 63,2 73,8 72,8 
Obrat stálých aktiv (poměr tržeb a 
stálých aktiv) 94,0 1228,9 1809,3 1856,3 2886,3 2162,6 199,3 
Obrat celkových aktiv (poměr 
tržeb a celkových aktiv) 3,7 5,5 5,1 4,7 4,5 3,5 3,2 

Tabulka 13: Ukazatele aktivity, roky 2000 – 2006. 
  

Rychlost obratu zásob udává, kolikrát se zásoby během roku obrátí.  

Z tabulky je zřejmé zpomalování obratu zásob. V roce 2001 se zboží obrátilo 22,5 krát, 

naproti tomu v roce 2006 jen 12,5 krát.  

Doba obratu zásob úzce souvisí s rychlostí obratu zásob. Vyjadřuje, za kolik 

dní se zásoby obrátí. Z tabulky je patrný postupný nárůst doby obratu zásob. Zatímco 

v roce 2002 byla doba obratu 15 dní, v roce 2006 je to již 29 dní.  

Rychlost obratu pohledávek je poměrem tržeb a průměrného stavu 

pohledávek. Obratovost pohledávek se pohybuje v rozmezí hodnot 5,0 – 13,0.  

Doba obratu pohledávek udává počet dní, za které dostane firma zaplacené 

své pohledávky. Z tabulky je zřejmé, že se zvyšuje doba obratu pohledávek z 35 dnů 

v roce 2000 až na 73 dnů v roce 2006. Žádoucí pro podnikatele je co nejnižší doba 

obratu pohledávek. 

Obrat stálých aktiv měří, jak efektivně podnik využívá budov, strojů, 

zařízení a jiných stálých aktiv. Tento ukazatel udává, kolikrát se stálá aktiva obrátí 

za rok. Vzhledem k tomu, že úroveň stálých aktiv má firma StavMaChem, s.r.o. 

na velmi nízké úrovni (v roce 2000 je jejich hodnota na úrovni 108 tis. Kč, v letech 

2001 – 2005 je jejich hodnota 19 tis. Kč a v roce 2006 se jedná o hodnotu 157 tis. Kč) je 

ukazatel obratovosti stálých aktiv vysoký. 

Obrat celkových aktiv udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok. 

Od roku 2001 je zřejmé zpomalování obratu celkových aktiv. V roce 2001 se aktiva 

obrátila 5,5 krát a v roce 2006 jen 3 krát. 
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3.2.7.4 Ukazatele rentability 

V tabulce 14 jsou vypočtené vybrané ukazatele ziskovosti v jednotlivých 

letech. 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ROI  -0,05 0,20 0,14 0,22 0,39 0,21 0,12 

ROA  -0,07 0,11 0,10 0,14 0,21 0,14 0,06 

ROE  -1,86 4,59 5,09 8,27 20,49 0,82 0,18 

ROS -0,02 0,02 0,02 0,03 0,05 0,03 0,02 

ROCE -44,51 1,18 0,76 0,79 0,98 0,38 0,18 
Tabulka 14: Ukazatele výnosnosti, roky 2000 – 2006. 
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Graf 12: Ukazatele výnosnosti ROI, ROA, ROS, roky 2000 – 2006. 
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Graf 13: Ukazatele výnosnosti ROE, ROCE, roky 2000 – 2006. 
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ROI – ukazatel rentability vloženého kapitálu. Obecně se za velmi dobré 

hodnoty považují hodnoty vyšší  než 0,15, za dobré hodnoty se považují hodnoty 

v rozmezí 0,12 – 0,15. Z hodnot uvedených v tabulce je zřejmé, že v letech 2001, 2003, 

2004  a 2005 měla firma velmi dobré výsledky (hodnoty se pohybují od 0,21 do 0,39), 

v roce 2002 byla hodnota 0,14 a v roce 2006 je pak zřejmý pokles na hodnotu 0,12. 

Důvodem je pokles hospodářského výsledku před zdaněním.  

ROA – ukazatel výnosnosti celkových aktiv ukazuje, jak jsou stálá aktiva 

využívána k uspokojování vlastníků. Hodnoty se pohybují v letech 2000 – 2005 

v rozmezí 0,1 – 0,21  a mají spíše růstovou tendenci, v roce 2006 celková produkční síla 

firmy klesla až na hodnotu 0,06.  

ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu, tento ukazatel měří 

efektivnost, s níž firma využívá kapitál vlastníků. Vypovídá o tom, kolik Kč čistého 

zisku  připadá na 1 Kč investovanou do podniku jeho vlastníky. Od roku 2001 do roku 

2005 je znatelný růst hodnot ROE, nejvyšší hodnoty 20,49 Kč/1 Kč investic vlastníka 

dosahuje v roce 2004. V roce 2006 je viditelný pokles na 0,18 Kč, důvodem je pokles 

hospodářského výsledku a také růst poměru vlastního kapitálu k celkovým pasivům 

oproti minulým rokům. 

ROS – ukazatel rentability tržeb měří podíl čistého zisku připadající 

na 1 Kč tržeb. V letech 2001 – 2006 se hodnoty pohybovaly v rozmezí 0,02 – 0,05 Kč 

čistého zisku připadajících na 1Kč tržeb. Nejvyšší hodnota 0,05 Kč na 1 Kč tržeb byla 

v roce 2004. 

ROCE – ukazatel rentability dlouhodobě investovaného kapitálu, měří 

výnosnost veškerého investovaného kapitálu (vlastního i cizího). V letech 2001 – 2004 

se hodnoty v průměru pohybují kolem 92,5 %, od roku 2005 je znatelný pokles na 38 % 

a v roce 2006 na 18 %. 

3.2.7.5  Ostatní poměrové ukazatele 

V následující tabulce 15 jsou uvedeny některé další poměrové ukazatele. 

 Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Mzdová nákladovost (Kč) 0,06 0,06 0,07 0,07 0,05 0,07 0,07 

Mzdová produktivita (Kč) 1,71 1,75 1,42 1,66 2,04 1,93 1,74 
Produktivita z přid. hodnoty 
(tis. Kč) 163 387 539 573 867 808 572 

Tabulka 15: Ostatní poměrové ukazatele, roky 2000 – 2006. 
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Ukazatel mzdové nákladovosti udává, kolik Kč z osobních nákladů připadá 

na 1 Kč tržeb. Úroveň se od roku 2000 drží stále na stejné hranici kolem 0,07 Kč 

na 1 Kč tržeb. Znamená to, že s růstem tržeb rostly úměrně i mzdové náklady 

na zaměstnance. 

Ukazatel mzdové produktivity vypovídá o tom, kolik Kč z výnosů připadá 

na 1 Kč vyplacených mezd. Úroveň se po celé sledované období drží průměrně 

na hodnotě 1,8 Kč výnosů/1 Kč mezd zaměstnanců. 

 Ukazatel produktivity z přidané hodnoty ukazuje, kolik Kč z přidané 

hodnoty připadá na jednoho zaměstnance. V období let 2000 – 2004 můžeme sledovat 

vzestupnou tendenci, od roku 2005 pak mírný pokles. V roce 2006 pak hodnota 

připadající na jednoho zaměstnance byla ve výši 572 tis. Kč. (Počet zaměstnanců se 

v letech 2000  až 2006 pohyboval v průměru na 7 osobách.) 

3.2.8 Soustavy poměrových ukazatelů 

3.2.8.1  Rychlý test  (Quick test) 

V následující tabulce je proveden Rychlý test. 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Vlastní kapitál / aktiva (%) 3,65 2,46 1,93 1,72 1,05 17,55 35,86 

Finanční stabilita 
(Dluhy- pohotové peněžní 
prostředky) / provozní CF (roky) 0,00 3,57 33,11 5,33 30,51 5,34 -83,63 

Provozní CF / tržby (%) 0,00 3,20 0,43 2,68 0,53 3,13 -0,19 

Výnosová situace 
(Zisk před zdaněním + nákladové 
úroky) / aktiva(%) -4,71 18,16 12,95 18,33 30,52 16,32 9,85 

Tabulka 16: Hodnoty Rychlého testu, roky 2000 – 2006. 
 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Kapitálová síla 4 4 4 4 4 3 1 

Finanční stabilita Zadlužení 1 2 5 3 5 3 1 

Finanční výkonnost 4 4 4 4 4 4 5 

Výnosová situace Výnosnost 5 1 3 1 1 1 3 
Tabulka 17: Hodnocení Rychlého testu, roky 2000 – 2006. 

 

  1 výborný 2 velmi dobrý 3 průměrný 4 špatný 
5 ohrožení 
insolvencí 

Kapitálová síla > 30 % > 20 % > 10 % <= 10 % neg. 

Finanční stabilita Zadlužení < 3 roky < 5 let <= 12 let > 12 let > 30 let 

Finanční výkonnost > 10 % > 8 % > 5 % <= 5 % neg. 

Výnosová situace Výnosnost > 15 % > 12 % > 8 % <= 8 % neg. 
Tabulka 18: Stupnice hodnocení Rychlého testu. 
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Provedení Rychlého testu ukázalo slabé a silnější stránky firmy 

StavMaChem, s.r.o. Průměrná známka v hodnocení v oblasti kapitálové síly a v oblasti 

zadlužení je známka 3 - dobrý. V oblasti finanční výkonnosti je to známka  4 - špatný a 

v oblasti výnosnosti se jedná o známku 2 – velmi dobrý. 

 

3.2.8.2 Altmanův index finančního zdraví 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

X1 = ČPK / aktiva  -0,265 0,040 0,084 0,149 0,225 0,372 0,484 
X2 = Nerozdělený hospodářský 
výsledek / aktiva 0,000 0,001 0,004 0,004 0,002 0,167 0,348 

X3 = EBIT/aktiva -0,047 0,182 0,129 0,183 0,305 0,163 0,098 
X4 = Hodnota vlastního 
kapitálu / cizí zdroje 0,001 0,120 0,133 0,191 0,295 0,475 0,738 

X5 = Tržby/aktiva 3,705 5,480 5,140 4,691 4,450 3,491 3,243 

rovnice Z score 3,362 6,113 5,652 5,441 5,677 4,599 4,495 
Tabulka 19: Altmanův index finančního zdraví, roky 2000 – 2006. 

 

ČPK = Oběžná aktiva – Krátkodobé cizí zdroje 

EBIT = Hospodářský výsledek před zdaněním + Nákladové úroky 

Rovnice Z score = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,998 X5 

 

Hodnocení: 

finanční zdraví .......................................................... Z > 2,90  

tzv.„šedá zóna“ ......................................................... Z <1,21;2,89>  

vysoká pravděpodobnost bankrotu ........................... Z < 1,2  

 

Dle Altmanova indexu finančního zdraví se firma od počátku sledovaného 

období pohybuje v zóně finančního zdraví. V roce 2001 byl v hodnotách zjevný nárůst 

oproti roku 2000  a v dalších letech  je pak znatelný mírný pokles.  

3.2.8.3 Index IN 99 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

X1 = Aktiva / cizí zdroje 1,001 1,123 1,136 1,198 1,310 1,488 1,743 

X2 = EBIT / aktiva -0,047 0,182 0,129 0,183 0,305 0,163 0,098 

X3 = Výnosy / aktiva 4,013 5,750 5,327 4,777 4,578 3,559 3,358 
X4 = OA / (krátkodobé závazky + 
krátkodobé bankovní úvěry) 0,735 1,045 1,096 1,178 1,295 1,452 1,672 

Index IN 99 1,709 3,593 3,151 3,133 3,595 2,455 2,061 
Tabulka 20: Index IN 99, roky 2000 – 2006. 
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EBIT = Hospodářský výsledek před zdaněním + nákladové úroky 

Index IN 99 = -0,017 X1  +   4,573 X2  + 0,481 X3    + 0,015 X4     

    

kde  X1 = Aktiva celkem / Cizí zdroje 

 X2 =  EBIT / Aktiva celkem 

 X3 =  Výnosy / Aktiva 

 X4 =  Oběžná aktiva / (Krátkodobé závazky + Krátkodobé bankovní úvěry) 

Hodnocení: 

IN99 < 0,684   netvoří hodnotu pro vlastníky 

0,684 < = IN99 < 1,089 spíše netvoří hodnotu pro vlastníka 

1,089 < = IN99 < 1,420 nelze určit – šedá zóna 

1,420 < = IN99 < 2,070 spíše tvoří hodnotu pro vlastníka 

IN99 > 2,070   tvoří hodnotu pro vlastníka 
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Graf 14: Vývoj Z score a Indexu IN99, roky 2000 – 2006. 

 

Z hodnot uvedených v tabulce 20 vyplývá, že firma po celé sledované období 

tvořila hodnotu pro vlastníky. Do roku 2004 index IN99 vzrůstal, od roku 2005 je 

zaznamenán mírný pokles stejně jako u Z score Altmanova indexu finančního zdraví. 
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Vzhledem k tomu, že úspěšnost modelu indexu IN99 je více jak 85 %, považuji tyto 

hodnoty za velmi důležité při posuzování tvorby hodnoty pro vlastníky firmy.  

Zajímavé je sledovat vývoj Z score Altmanova indexu finančního zdraví 

a indexu IN99 v jednotlivých letech. Jejich křivky se téměř kopírují (graf 14). 

 

3.2.9 Oborové srovnání konkurence  

Pro oborové srovnání konkurence byli vybráni tři nejvýznamnější konkurenti 

v blízkém okolí firmy StavMaChem, s.r.o. Použitá data jsou získaná z údajů zapsaných 

a uložených v obchodním rejstříku. 

3.2.9.1 Horizontální analýza rozvahy konkurence 

V následující tabulce 21 je provedena horizontální analýza rozvahy 

oborových konkurentů k 31.12.2006.  

A K T I V A 
Stavebniny 

Šťastný, s.r.o. 
STAVOSPOL 

SPO, s.r.o. 
Stavebniny PE & 

M, s.r.o. 
StavMaChem, 

s.r.o. 

AKTIVA CELKEM                     100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobý majetek                                     34,29 1,96 49,20 1,63 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,43 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobý hmotný majetek 33,86 1,96 49,20 1,63 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oběžná aktiva                                               65,38 93,86 49,88 95,95 

Zásoby 27,56 6,91 17,06 25,87 

Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 5,18 

Krátkodobé pohledávky 37,38 67,73 29,28 64,67 

Krátkodobý finanční majetek 0,44 19,22 3,55 5,36 

Časové rozlišení 0,33 4,18 0,92 2,43 

P A S I V A  

PASIVA CELKEM                           100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Vlastní kapitál                                                26,06 57,08 5,16 42,34 

Základní kapitál 3,33 3,87 2,24 1,04 

Kapitálové fondy 4,39 0,00 0,07 0,00 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost.fondy 
ze zisku 0,33 0,39 0,00 34,83 

Výsledek hospodaření minulých let 14,55 43,02 1,19 0,00 

Výsledek hospodaření běž.účetního období         3,46 29,16 1,66 6,48 

Cizí zdroje                                                        73,94 42,42 94,84 57,38 

Rezervy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobé závazky 7,02 0,00 4,04 0,00 

Krátkodobé závazky 60,14 42,42 36,82 47,53 

Bankovní úvěry a výpomoci 6,78 0,00 53,98 9,85 

Časové rozlišení 0,00 0,50 0,00 0,28 
Tabulka 21: Vertikální analýza rozvahy ve zjednodušeném rozsahu  oborových konkurentů (%), rok 2006. 
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Graf: 15: Oborové srovnání konkurentů. 

 

Z provedené vertikální analýzy rozvahy oborových konkurentů vyplývá, 

že nejvíce se hodnoty analyzované firmy StavMaChem, s.r.o. blíží hodnotám firmy 

STAVOSPOL SPO, s.r.o. Důvodem jsou přibližně stejné podmínky pro fungování a 

doba trvání podnikatelské činnosti. Je zřejmé, že firma PE a M, s.r.o. je na počátku 

podnikatelské činnosti z poměru cizího a vlastního kapitálu (1:19). V poměru cizího a 

vlastního kapitálu, je na tom nejlépe firma STAVOSPOL SPO, s.r.o., jako druhá je 

firma StavMaChem, s.r.o. a poslední je firma Stavebniny Šťastný, s.r.o.  

3.2.9.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty konkurence  

V následující tabulce 22 je provedena horizontální analýza výkazu zisku a 

ztráty oborových konkurentů k 31.12.2006.  

Procentní podíl na celkových výnosech  

Název položky 
Stavebniny 

Šťastný, s.r.o. 
STAVOSPOL 

SPO, s.r.o. 
Stavebniny PE 

aM, s.r.o. 
StavMaChem, 

s.r.o. 

Výnosy celkem 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Tržby za prodej zboží 96,50 64,72 97,79 96,56 

Náklady vynaložené na prodané zboží 82,24 40,57 78,13 76,94 

Obchodní marže 14,25 24,15 19,66 19,63 

Výkony 1,57 32,70 2,10 0,75 

Výkonová spotřeba 9,23 45,01 10,28 8,02 

Přidaná hodnota 6,59 11,84 11,48 12,36 

Osobní náklady 4,55 8,22 5,94 7,11 

Daně a poplatky 0,30 0,06 0,11 0,05 
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Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 0,50 0,37 1,00 0,10 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zůstat.cena prod.dlouhodob.majetku a materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00 

Změna stavu rezerv a opr.pol. v prov.oblasti  0,00 -0,10 0,00 -0,72 

Ostatní provozní výnosy 0,44 1,39 0,11 1,71 

Ostatní provozní náklady -1,03 0,51 1,36 2,63 

Převod provozních výnosů 0,00 0,00 0,00 0,00 

Převod provozních nákladů 0,00 0,00 0,00 0,00 

Provozní výsledek hospodaření 2,71 4,16 3,19 4,91 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prodané cenné papíry a podíly 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 

Náklady z finančního majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0,00 0,00 0,00 0,00 

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0,00 0,00 0,00 0,00 

Změna stavu rezerv a opr.pol ve fin.oblasti 0,00 0,00 0,00 2,12 

Výnosové úroky 0,05 0,01 0,00 0,00 

Nákladové úroky 0,60 0,00 0,60 0,21 

Ostatní finanční výnosy 0,88 0,25 0,00 0,97 

Ostatní finanční náklady 0,88 0,25 0,48 0,82 

Převod finančních výnosů 0,00 0,00 0,00 0,00 

Převod finančních nákladů 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finanční výsledek hospodaření -1,36 0,94 -1,08 -2,18 

Daň z příjmů za běžnou činnost 0,51 1,00 0,55 0,80 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost                 0,84 3,73 1,56 1,93 

Mimořádné výnosy 1,37 0,00 0,00 0,00 

Mimořádné náklady 0,08 0,00 0,00 0,00 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0,31 0,00 0,00 0,00 

Mimořádný výsledek hospodaření                               0,98 0,00 0,00 0,00 

Převod podílu na výsledku hospodaření společ. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výsledek hospodaření za účetní období        1,81 3,73 1,56 1,93 

Výsledek hospodaření před zdaněním         2,63 5,10 2,10 2,73 

Tabulka 22: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu oborových konkurentů 
(%), rok 2006 

 

 Z tabulky je zřejmé, že porovnávané firmy mají téměř stejný procentní 

podíl tržeb za prodej zboží na celkových výnosech, hodnoty se pohybují kolem 95,5 %,  

s výjimkou firmy STAVOSPOL SPO, s.r.o., která má tento poměr pouze 64,72 %. 

Firma STAVOSPOL SPO, s.r.o má však na rozdíl od ostatních porovnávaných firem 

nejvyšší podíl výkonů na celkových tržbách, jedná se o hodnotu 32,7 % (ostatní 

porovnávané firmy mají hodnoty v rozmezí 0,75 - 2,1 %). Důvodem jsou tržby 

z prodeje vlastních výrobků. Podíl přidané hodnoty k tržbám má úrovní 12,36 % 

nejvyšší firma StavMaChem, s.r.o. Další dvě firmy STAVOSPOL SPO, s.r.o. a 

Stavebniny PE a M, s.r.o. mají podíl přidané hodnoty k tržbám téměř shodný 11,84 % a 
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11,48 %. Nejhůře je na tom z porovnávaných subjektů firma Stavebniny Šťastný, s.r.o. 

s hodnotou 6,59 %. 
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4 SYNTÉZA VÝSLEDK Ů A FORMULACE NÁVRH Ů 
ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ 

4.1 Syntéza výsledů zjištěných finanční analýzou 

První informace, která zajímá každého uživatele finanční analýzy je vývoj 

hospodářského výsledku. Firma StavMaChem, s.r.o. dosahovala po celé sledované 

období kladného hospodářského výsledku kromě roku 2000, což připisuji faktu, 

že společnost byla na počátku své podnikatelské činnosti. Hospodářský výsledek 

vzrůstal v období let 2000 až 2004, ale od roku 2005 začal klesat. Důvodem je odchod 

klíčových zaměstnanců (obchodníků) v polovině roku 2005  a tím i odliv obchodních 

partnerů, které si tito zaměstnanci převedli s sebou k novým zaměstnavatelům.   

Ve sledovaném období vykazovaly celkové výnosy růst do roku 2004  a 

od roku 2005 klesají ze stejných důvodů uvedených v předchozím odstavci. Nejvyšší  

podíl na celkových výnosech mají tržby za prodej zboží. Nárůst tržeb za prodej zboží 

byl nejvyšší v roce 2004. Důvodem růstu bylo získání velkého počtu objemných 

zakázek od stavebních firem.  

Stejný vývoj jako tržby měly také náklady vynaložené na prodané zboží. 

Společnost StavMaChem, s.r.o. účtuje sklad metodou A, proto jsou tyto náklady, stejně 

jako tržby, nejvyšší v roce 2004. Jiný trend růstu než náklady vynaložené na prodané 

zboží má výkonová spotřeba, která vzrůstala do roku 2003 a v dalších letech mírně 

klesala. V roce 2006 opět vzrostla. Tento trend je zdůvodněn rostoucími cenami energií 

a služeb. 

Firma StavMaChem, s.r.o. v letech let 2000 až 2005 nerealizovala investice 

do dlouhodobého majetku. V roce 2001 klesl její dlouhodobý majetek oproti roku 

2000 o 82,41 %, důvodem bylo vyřazení dlouhodobého majetku z evidence. Nárůst je 

pak zaznamenán až v roce 2006, kdy management investoval do nového softwarového a 

hardwarového vybavení. 

Největší podíl na celkových aktivech mají oběžná aktiva, která do roku 2004 

rostla a od roku 2005 mírně klesala. Na oběžných aktivech se v roce 2006 podílí 67 % 

krátkodobé pohledávky, 27 % zásoby, 5 % krátkodobý finanční majetek a 1 % 

dlouhodobé pohledávky.  
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Díky porovnání krátkodobých pohledávek a krátkodobých závazků bylo 

zjištěno, že krátkodobé závazky převyšovaly do roku 2003 krátkodobé pohledávky, 

v roce 2004 však nastala změna a krátkodobé pohledávky začaly převyšovat krátkodobé 

závazky. Tento trend přetrval až do roku 2006. Důvodem je špatná platební morálka 

odběratelů. Díky ukazatelům aktivity bylo zjištěno, že od roku 2000 se zvýšila doba 

obratu pohledávek z 35 dnů v roce 2000 na 73 dnů v roce 2006. 

Vývoj vlastního kapitálu je růstový. Od roku 2000 do roku 2006 vzrostl 

ze 2 tis. Kč na 4085 tis. Kč. Výše základního kapitálu se po celé sledované období 

nezměnila. Nejvýraznější změna v oblasti vlastního kapitálu je v položce rezervní 

fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku. Management firmy založil fond 

ze zisku, kam převedl zisky společnosti za období let 2005 až 2006.    

Veškeré cizí zdroje, kterými firma disponuje jsou krátkodobé, ve formě 

krátkodobých závazků a krátkodobých finančních výpomocí. Do roku 2004 tvořily cizí 

zdroje výhradně krátkodobé závazky. Od roku 2005 se na cizích zdrojích podílí také 

položka bankovních úvěrů a výpomocí. V roce 2005 si firma StavMaChem, s.r.o. 

vzala krátkodobý bankovní úvěr ve výši 800 tis. Kč a v roce 2006 jej navýšila na 950 

tis. Kč .  

Po celé sledované období se čistý pracovní kapitál pohyboval na stejné 

hranici jako zásoby, což je dobrý trend, pouze v letech 2005 a 2006 prudce vzrost. Je 

to způsobeno tím, že firma držela příliš mnoho likvidních prostředků ve formě 

krátkodobých pohledávek. 

Společnost neměla v letech 2000 až 2006 výraznější problémy s likviditou 

pohotovou a běžnou. Okamžitá likvidita  vykazuje podprůměrných hodnot. 

Doporučované hodnoty jsou v rozmezí 0,2 – 0,5 a firma StavMaChem, s.r.o. má v roce 

2006 hodnotu okamžité likvidity 0,11. Znamená to, že společnost by nebyla schopna 

okamžitě splatit své dluhy, protože má finance vázané v krátkodobých pohledávkách 

které není možné ihned zpeněžit.  

Rentabilita vlastního kapitálu prudce klesla z 20,49 Kč/1 Kč investic 

vlastníka v roce 2004 na úroveň 0,18 Kč/1 Kč investic vlastníka. Pokles je způsoben 

snížením hospodářských výsledků v letech 2005 a 2006.  

Celková zadluženost firmy postupně klesá. V roce 2006  byla  57 %,  čímž se 

blíží obecně doporučovaným hodnotám 50 %.  
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Pro kvalitnější posouzení celkové situace firmy StavMaChem, s.r.o. bylo 

provedeno oborové srovnání s konkurencí. Pro oborovou analýzu konkurence byli 

vybráni tři významní konkurenti společnosti. Jsou jimi Stavebniny Šťastný, s.r.o., 

STAVOSPOL SPO s.r.o. a Stavebniny PE a M, s.r.o. Vypočtené hodnoty se nejvíce 

shodují firmám StavMaChem, s.r.o. a STAVOSPOL SPO, s.r.o. Tyto podnikatelské 

subjekty mají velmi podobné podmínky pro fungování na trhu. Firma StavMaChem, 

s.r.o. má z porovnávaných subjektů nejvyšší podíl přidané hodnoty na celkových 

výkonech ve výši 12,63 %.  

Dle provedené finanční analýzy se společnost jeví jako finančně stabilní a 

výkonná. Dokázaly to i provedené testy, Rychlý test a Altmanův index finančního 

zdraví. Provedení Rychlého testu ukázalo slabé i silnější stránky firmy. Průměrná 

známka v hodnocení v oblasti kapitálové síly a v oblasti zadlužení je známka 3 - dobrý. 

V oblasti finanční výkonnosti je to známka  4 - špatný a v oblasti výnosnosti známka 2 

– velmi dobrý. Dle Altmanova indexu finančního zdraví se firma od počátku 

sledovaného období pohybuje v oblasti finančního zdraví. Po celé období (kromě roku 

2000) má její Z score hodnotu vyšší než 4,0. Za finančně zdravé podniky se považují 

firmy s hodnotami vyššími než 2,90.  

4.2 Návrhy řešení problémových oblastí 

Zásadní nedostatek managementu firmy StavMaChem, s.r.o. je 

v neschopnosti udržet si produktivní zaměstnance. Tato neschopnost se promítá 

do celkových výkonů společnosti. Tento fakt potvrzují i údaje zjištěné finanční 

analýzou.  Dokazuje to například vývoj výnosů. Celkové výnosy vzrůstaly do roku 2004  

a od roku 2005 začaly prudce klesat. Management by se měl snažit zastavit pokles 

výnosů získáním nových perspektivních odběratelů náhradou za odliv odběratelů v roce 

2005  a nástrojem jak toho docílit je přijetí nových kvalifikovaných zaměstnanců 

v oblasti obchodu.  

Managementu doporučuji zvýšit snahu v udržení klíčových pracovníků. 

Vedení firmy by mělo své zaměstnance motivovat v práci a osobně je zainteresovat  

na úspěšném rozvoji firmy. Nástrojem jak toho docílit by mohlo být seznámení 

pracovníků s cíly společnosti, pochvaly úspěšných pracovníků před všemi ostatními 

zaměstnanci,  finanční ohodnocení - procentní podíly z  uskutečněných obchodů, týden 
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dovolené navíc, užívání firemního vozu k soukromým účelům, užívání mobilního 

telefonu k soukromým účelům, zaměstnanecké slevy na stavební materiály. Aby se 

v budoucnosti předešlo situaci, že významní odběratelé ukončí spolupráci s firmou 

StavMaChem, s.r.o. díky odchodu jejího zaměstnance, doporučuji, aby management 

firmy udržoval lepší obchodní kontakty s těmito zákazníky. Dále doporučuji snížit 

riziko rozdělením hlavních odběratelů mezi několik obchodníků.  

 

Z provedené analýzy nákladů vyplývá, že hlavními náklady společnosti jsou 

náklady vynaložené na prodané zboží, výkonová spotřeba, osobní náklady a ostatní 

provozní náklady. Zatímco náklady vynaložené na prodané zboží a osobní náklady 

klesaly v důsledky poklesu tržeb s nimiž úzce souvisí, v roce 2006 výkonová spotřeba a 

ostatní provozní náklady vzrostly. Růst výkonové spotřeby je dán růstem cen energií a  

služeb (především nájemného). Doporučuji důsledněji sledovat výši nakupovaného 

spotřebního materiálu a ostatních služeb a vyvíjet tlak na jejich snížení. Růst ostatních 

provozních nákladů je hlavně zapříčiněn  zahrnutím odpisu promlčených pohledávek do 

těchto nákladů.   

 

Analýza v oblasti krátkodobých pohledávek a krátkodobých závazků 

prokázala, že od roku 2004 krátkodobé pohledávky převyšují krátkodobé závazky. 

Management by měl důrazněji trvat na včasných úhradách u svých odběratelů. Nástroji, 

jak snížit výšit neuhrazených pohledávek jsou nástroje úvěrové politiky, například: 

úvěrové limity na odběratele, bonitní šetření jednotlivých zákazníků, postoupení špatně 

vymahatelných pohledávek vymáhací agentuře.  Do budoucna doporučuji vedení firmy 

zvážit možnost využití služeb faktoringové společnosti.  

 

Management firmy StavMaChem, s.r.o. nepožaduje provádění finančních a 

ekonomických analýz. Doporučuji provádět finanční analýzu alespoň jednou ročně. 

Na základě výsledků finanční analýzy pak doporučuji stanovit nové cíle společnosti. 

Výsledky také pomohou managementu firmy v  jejím strategickém řízení. 

Přehled o peněžním toku (cash flow) je sice pro tuto analyzovanou firmu 

nepovinnou přílohou k účetní závěrce, avšak v zájmu lepšího řízení peněžního toku 

doporučuji managementu pravidelně sestavovat i tento přehled, a to alespoň dvakrát 
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ročně. Management pak bude mít lepší přehled o toku peněz a bude moci pružněji 

reagovat na neočekávané změny. 

Provedená analýza peněžního toku signalizuje, že firma StavMaChem, s.r.o. 

měla v některých letech finanční problémy, proto doporučuji managementu řídit 

peněžní tok těmito způsoby:  

• přesvědčit zákazníky, aby platili dříve (například slevou při platbě 

v hotovosti),  

• snažit se prodloužit dobu splatnosti u svých dodavatelů (platit později),  

• upravit obchodní marži u zboží (pokusit se o její zvýšení),  

• snížit režijní náklady a platby za ně,  

• omezit výši zásob.  

 

 Finanční analýza v oblasti zadluženosti prokázala, že firma StavMaChem, s.r.o. 

se zadlužeností pohybuje v průměrných, obecně doporučovaných hodnotách. Za obecně 

doporučovanou úroveň zadlužení se dle zlatých bilančních pravidel financování 

považuje hodnota 50 %. Společnost byla v roce 2006 financována 57 % cizím kapitálem  

a 43 % kapitálem vlastním.  

 Vlastní kapitál byl v roce 2006 tvořen z 82 % položkou rezervní fondy, 

nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku. Management firmy vytvořil fond ze zisku, 

kam převedl zisky společnosti z let 2005  a 2006. Doporučuji rozpustit tento fond 

pro další investice jako je například otevření pobočky.  



 

70 

 

5 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat finanční situaci společnosti 

StavMaChem, s.r.o. V první části diplomové práce je finanční analýza interpretována 

jako nástroj hodnocení finanční situace podniku. Pozornost je věnována zejména 

elementárním metodám finanční analýzy. 

Teoretické poznatky byly aplikovány v praktické části diplomové práce 

při hodnocení finanční situace společnosti. Východiskem pro zpracování finanční 

analýzy byly informace poskytnuté managementem firmy a data z účetních výkazů 

za období let 2000 až 2006. Výsledky dílčích metod finanční analýzy jsou prezentovány 

formou tabulek, které jsou pro názornost doplněny grafy. 

Ve čtvrté kapitole diplomové práce došlo ke zhodnocení finanční situace 

firmy StavMaChem, s.r.o., byla diagnostikována silná a slabá místa finančního 

hospodaření a formulovány možné návrhy řešení vedoucí ke zlepšení stávajícího stavu. 
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ROS  Rentabilita tržeb 

S.R.O.  Společnost s ručením omezeným 

SLEPT  Social Legislative Economic Political Technological 

SWOT  Strengths Weaknesses Opportunities Threats 

US GAAP   United States Generally Accepted Accounting Principles  
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7 PŘÍLOHY 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1:   Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu  firmy StavMaChem, s.r.o. (tis. Kč), 

roky 2000 až 2006 

Příloha č. 2:  Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu firmy StavMaChem, s.r.o. 

(tis. Kč), roky 2000 až 2006 

Příloha č. 3: Meziroční rozdíly ukazatelů rozvahy firmy StavMaChem, s.r.o. (tis. Kč), 

roky 2000 až 2006 

Příloha č. 4: Meziroční rozdíly ukazatelů výkazu zisku a ztráty firmy StavMaChem, 

s.r.o. (tis. Kč), roky 2000 až 2006 

Příloha č. 5:  Srovnání oborové konkurence – rozvaha (tis. Kč), roky 2000 až 2006 
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Příloha č. 1, rozvaha ve zjednodušeném rozsahu firmy StavMaChem, s.r.o. 

(tis. Kč), roky 2000 až 2006 

Sledovaná období k 31.12. (tis. Kč) 

A K T I V A 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

AKTIVA CELKEM                    2741 4261 6688 7519 12323 11770 9648 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý majetek                                     108 19 19 19 19 19 157 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 108 19 19 19 19 19 157 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva                                             2013 3964 6451 7391 12179 11490 9257 

Zásoby 677 1039 1405 1545 2211 2133 2496 

Dlouhodobé pohledávky 0 6 2 5 5 5 5 

Krátkodobé pohledávky 971 1790 4090 4600 9496 8305 6239 

Krátkodobý finanční majetek 365 1129 954 1241 467 1047 517 

Časové rozlišení 620 278 218 109 125 261 234 

P A S I V A   

PASIVA CELKEM                          2741 4261 6688 7519 12323 11770 9648 

Vlastní kapitál                                           2 454 786 1197 2772 3761 4085 

Základní kapitál 100 100 100 100 100 100 100 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 0 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost.fondy ze zisku 0 5 29 29 29 1966 3360 

Výsledek hospodaření minulých let 88 -134 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření běž.účetního období         -186 482 657 1067 2643 1695 625 

Cizí zdroje                                                    2739 3794 5888 6274 9406 7911 5535 

Rezervy 0 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 2739 3794 5888 6274 9406 7111 4585 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 800 950 

Časové rozlišení 0 13 14 48 145 98 28 
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Příloha č. 2, výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu firmy StavMaChem, 

s.r.o. (tis. Kč), roky 2000 až 2006 

Sledovaná období k 31.12. (tis. Kč) 
Název položky 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Tržby za prodej zboží 10156 23349 34377 35269 54839 41090 31289 

Náklady vynaložené na prodané zboží 9007 20102 29272 29139 46270 33457 24929 

Obchodní marže                                             1149 3247 5105 6130 8569 7633 6360 

Výkony 842 878 802 185 245 379 244 

Výkonová spotřeba 1012 1806 2674 2306 2747 2353 2598 

Přidaná hodnota                                                            979 2320 3233 4009 6068 5659 4006 

Osobní náklady 574 1324 2271 2414 2970 2937 2304 

Daně a poplatky 5 7 17 12 13 22 15 
Odpisy nehmotného a hmotného investičního 
majetku 150 44 0 0 0 0 31 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 0 0 0 0 0 

Zůstat.cena prod.dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 0 0 0 0 0 

Změna stavu rezerv a opr.pol v prov.oblasti  0 0 14 46 47 125 -233 

Ostatní provozní výnosy 0 15 225 422 576 381 555 

Ostatní provozní náklady 314 378 203 529 524 408 854 

Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 0 0 

Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 0 0 

Provozní výsledek hospodaření -64 614 952 1430 3089 2548 1590 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 0 0 

Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0 0 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 0 0 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 0 0 

Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 0 0 

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 0 0 

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 0 0 

Změna stavu rezerv a opr.pol ve fin.oblasti 0 0 0 0 0 396 687 

Výnosové úroky 0 0 0 0 0 0 0 

Nákladové úroky 0 0 0 0 19 46 67 

Ostatní finanční výnosy 1 123 221 40 751 40 314 

Ostatní finanční náklady 66 64 307 92 79 270 267 

Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 0 0 

Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 0 0 

Finanční výsledek hospodaření -65 58 -86 -52 653 -672 -707 

Daň z příjmů za běžnou činnost 57 292 209 311 1099 594 258 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost                 -186 381 657 1067 2643 1282 625 

Mimořádné výnosy 0 133 0 0 0 0 0 

Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 0 0 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 0 0 

Mimořádný výsledek hospodaření                               0 133 0 0 0 0 0 

Převod podílu na výsledku hospodaření společ. 0 0 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období        -186 514 657 1067 2643 1282 625 

Výsledek hospodaření před zdaněním         -129 806 866 1378 3742 1875 883 
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Příloha č. 3, meziroční rozdíly ukazatelů rozvahy firmy StavMaChem, s.r.o. 

(tis. Kč), roky 2000 až 2006 

Rozdíly ukazatelů (tis. Kč) 
A K T I V A 2001-2000 2002-2001 2003-2002 2004-2003 2005-2004 2006-2005 

AKTIVA CELKEM                    1520,00 2427,00 831,00 4804,00 -553,00 -2122,00 
Pohledávky za upsaný základní 
kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobý majetek                                     -89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,00 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobý hmotný majetek -89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,00 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oběžná aktiva                                            1951,00 2487,00 940,00 4788,00 -689,00 -2233,00 

Zásoby 362,00 366,00 140,00 666,00 -78,00 363,00 

Dlouhodobé pohledávky 0,00 -4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohledávky 819,00 2300,00 510,00 4896,00 -1191,00 -2066,00 

Krátkodobý finanční majetek 764,00 -175,00 287,00 -774,00 580,00 -530,00 

Časové rozlišení -342,00 -60,00 -109,00 16,00 136,00 -27,00 

P A S I V A             

PASIVA CELKEM                           1520,00 2427,00 831,00 4804,00 -553,00 -2122,00 

Vlastní kapitál                                             452,00 332,00 411,00 1575,00 989,00 324,00 

Základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ost.fondy ze zisku 0,00 24,00 0,00 0,00 1937,00 1394,00 

Výsledek hospodaření minulých let -222,00 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Výsledek hospodaření běž.účetního 
období       668,00 175,00 410,00 1576,00 -948,00 -1070,00 

Cizí zdroje                                                       1055,00 2094,00 386,00 3132,00 -1495,00 -2376,00 

Rezervy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé závazky 1055,00 2094,00 386,00 3132,00 -2295,00 -2526,00 

Bankovní úvěry a výpomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 

Časové rozlišení 0,00 1,00 34,00 97,00 -47,00 -70,00 
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Příloha č. 4, meziroční rozdíly ukazatelů výkazu zisku a ztráty firmy 

StavMaChem, s.r.o. (tis. Kč), roky 2000 až 2006 

Rozdíly ukazatelů (tis. Kč) 

Název položky 2001-2000 2002-2001 2003-2002 2004-2003 2005-2004 2006-2005 

Tržby za prodej zboží 13193 11028 892 19570 -13749 -9801 

Náklady vynaložené na prodané zboží 11095 9170 -133 17131 -12813 -8528 

Obchodní marže                                             2098 1858 1025 2440 -936 -1273 

Výkony 36 -76 -617 60 134 -135 

Výkonová spotřeba 794 868 -368 441 -394 245 

Přidaná hodnota                                                           1341 913 776 2059 -408 -1653 

Osobní náklady 750 947 143 556 -33 -634 

Daně a poplatky 2 10 -5 1 9 -7 
Odpisy nehmotného a hmotného investičního 
majetku -106 -44 0 0 0 31 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 0 0 0 0 0 0 
Zůstat.cena prod.dlouhodobého majetku a 
materiálu 0 0 0 0 0 0 

Změna stavu rezerv a opr.pol v prov.oblasti  0 0 31 1 78 -359 

Ostatní provozní výnosy 0 210 197 153 -194 174 

Ostatní provozní náklady 65 -175 326 -5 -116 446 

Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 0 

Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 0 

Provozní výsledek hospodaření 646 370 478 1659 -541 -958 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 0 

Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 0 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 0 

Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 0 

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 0 

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 0 

Změna stavu rezerv a opr.pol ve fin.oblasti 0 0 0 0 0 291 

Výnosové úroky 0 0 0 0 0 0 

Nákladové úroky 0 0 0 0 27 21 

Ostatní finanční výnosy 121 98 -181 712 -711 274 

Ostatní finanční náklady -2 243 -216 -13 191 -3 

Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 0 

Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 0 

Finanční výsledek hospodaření 124 -145 34 705 -1326 -35 

Daň z příjmů za běžnou činnost 235 -82 101 789 -505 -336 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost                 535 308 410 1576 -1361 -656 

Mimořádné výnosy 0 -133 0 0 0 0 

Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 0 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 0 

Mimořádný výsledek hospodaření                              0 -133 0 0 0 0 

Převod podílu na výsledku hospodaření společ. 0 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období        668 174 410 1576 -1361 -656 

Výsledek hospodaření před zdaněním         903 92 512 2364 -1867 -992 
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Příloha č. 5, srovnání oborové konkurence – rozvaha (tis. Kč), roky 2000 až 2006 

Srovnání oborové konkurence k 31.12.2006 (tis. Kč) 

A K T I V A 
Stavebniny Šťastný, 

s.r.o. 
STAVOSPOL 

SPO, s.r.o. 
Stavebniny PE aM, 

s.r.o. StavMaChem, s.r.o. 

AKTIVA CELKEM                    125365 10331 8912 9648 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 

Dlouhodbý majetek                                    42982 202 4385 157 

Dlouhodobý nehmotný majetek 535 0  0 0  

Dlouhodobý hmotný majetek 42447 202 4385 157 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

Oběžná aktiva                                               81967 9697 4445 9257 

Zásoby 34556 714 1520 2496 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 5 

Krátkodobé pohledávky 46857 6997 2609 6239 

Krátkodobý finanční majetek 554 1986 316 517 

Časové rozlišení 416 432 82 234 

P A S I V A   

PASIVA CELKEM                          125365 10331 8912 9648 

Vlastní kapitál                                               32674 5897 460 4085 

Základní kapitál 4172 400 200 100 

Kapitálové fondy 5500 0 6  0 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ost.fondy ze zisku 417 40 0 3360 

Výsledek hospodaření minulých let 18245 4444 106   0 

Výsledek hospodaření běž.účetního období        4340 1013 148 625 

Cizí zdroje                                                       92691 4382 8452 5535 

Rezervy 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 8796 0 360 0 

Krátkodobé závazky 75395 4382 3281 4585 

Bankovní úvěry a výpomoci 8500   0 4811 950 

Časové rozlišení 0 52 0 28 

 


