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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti ZALSTAV, 

spol. s r.o. v rozmezí let 2011 – 2016. Pro provedení analýzy je využito vybraných 

finančních ukazatelů, které jsou vysvětleny v teoretické části. Analytická část slouží pro 

zhodnocení výsledků a porovnání s blízkou konkurencí. Závěr patří návrhům změn, které 

by měli vést ke zlepšení finanční situace společnosti. 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the assessment of the financial situation of the company 

ZALSTAV, spol. s r. o. in between the years 2011 – 2016. To perform an analysis, use is 

made of the selected financial indicators, which are explained in the theoretical part. The 

analytical part is used for the evaluation of the results and comparison with close 

competitors. Conclusion include proposals for changes that should lead to the 

improvement of the financial situation of the company. 
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ÚVOD 

V dnešní době se na trhu objevuje velké množství konkuretnů. Management společnosti 

by měl mít výtečné znalosti v oblasti finančního řízení. Finanční řízení je klíčem 

k nalezení konkurenční výhody, jejíž využití pomůže společnosti stát se úspěšnějším než 

konkurence. Významnou součástí finančního řízení je finanční analýza. 

Finanční analýza hodnotí minulou a současnou situaci firmy. Pomáhá identifikovat silné 

a slabé stránky společnosti. Díky informacím plynoucích z výsledků se firma může 

zaměřit na odstranění nedostatků a vyhnout se tak možným budoucím problémům. 

Výsledky finanční analýzy mohou sloužit vedení společnosti jako podklad při 

rozhodování. Informace vyplývající z finační analýzy jsou však využívány i externími 

uživateli. 

Tématem bakalářské práce je „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její 

zlepšení. Finanční analýza bude aplikována na společnost ZALSTAV, spol. s r. o. sídlící 

v Zálší. Tato společnost zahájila svou činnost v roce 1993, zaměřuje se především na 

zemědělskou, průmyslovou a občasnkou výstavbu. Pro provedení finanční analýzy budou 

sloužit především účetní výkazy, ale i odborné rady zaměstnanců společnosti.  

Stavebnictví se řadí mezi důležitá odvětví v České republice, má však oproti průmyslové 

výrobě několik zvláštností, které je třeba brát v úvahu. Například náročnost na kapitál a 

jeho pomalý obrat, citlivost na stav národního hospodářství, individuální výroba nebo 

působení klimatických vlivů. 

Celá práce je rozdělena do čtyř částí. Nejprve budou definovány cíle práce a metodika 

jejího zpracování. Druhá část je věnována podrobnému definování základních pojmů 

z odborné literatury, jejich vysvětlení je nezbytné pro provedení praktické části. 

V praktické části bude představena analyzovaná společnost a její konkurence. Hlavní 

úlohou v této části je výpočet jednotlivých ukazatelů a jejich zhodnocení. Tyto výsledky 

budou následně porovnány s blízkými konkurenty. Poslední část práce naváže na 

výsledky výpočtů z praktické části. Budou definovány reálné návrhy, které by měli vést 

k odstranění nedostatků a zlepšení finanční situace podniku.  
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1 CÍL PRÁCE, METODY A POSTUPY JEJÍHO 

ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnocení celkové finanční situace společnosti 

ZALSTAV, spol. s r.o. v rozmezí let 2011 – 2016 za pomoci vybraných metod finační 

analýzy. Výsledky finančních ukazatelů budou následně porovnány s blízkou konkurencí 

v daném odvětví. Na základě tohoto porovnání budou navrženy možnosti, které by měly 

zajistit zlepšení finanční situace. 

K dosažení hlavního cíle je zapotřebí splnění těchto dílčích cílů: 

• Teoretické vymezení finančních ukazatelů a meod jejich výpočtu  

• Představení analyzované společnosti 

• Sběr a zpracování účetních dat 

• Zpracování s výpočet vybraných finančních ukazatelů 

• Porovnání vypočtených výsledku s kokrenčními podniky 

• Posouzení současné situace podniku pomocí SWOT analýzy 

• Předložení vhodných návrhů vedoucích ke zlepšení finanční situace 

Tato bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část je věnována teoretickým 

poznatkům. Bude vysvětlena problematika finanční analýzy, která poskytuje informace 

k hodnocení finančního zdraví podniku. Pro úspěšné zpracování finanční analýzy je nutno 

získat vstupní data, která jsou výchozím bodem při zpracování a získání výsledků. Na 

účetní výkazy podniku, především rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přehled o finančních 

tocích, je hleděno jako na stěžejní zdroje dat. Dále zde budou vysvětleny vybrané 

ukazatele a metody finanční analýzy. Konktrétně absolutní ukazatele, poměrové 

ukazatele, rozdílové ukazatele nebo soustavy ukazetelů. Popsání SWOT analýzy se 

věnuje závěr této části. 

Po vysvětlení základních teoretických pojmů následuje praktická část. V analytické části 

bude nejprve představena společnost ZALSTAV, spol. s r.o., její historie, základní 

informace, struktura a základní informace o konkurentech. Na základě vstupních dat se 

provedou výpočty jednotlivých analýz a jejich následné vyhodnocení. Následuje 
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provedení benchmarkingu, tedy porovnání vybraných hodnot ukazatelů s 

nejbližšími konkurenčními podniky v daném odvětví. Na závěr analytické části za 

pomoci SWOT matice, bude provedena analýza silných a slabých stránek, příležitostí a 

hrozeb. Výpočty a komentáře objasnění skutečná finanční situace podniku. 

Na závěr budou na základě výsledků z praktické části a konzultací s pracovníky 

společnosti  doporučeny reálné změny a návrhy vedoucí ke zlepšení finanční situace a 

stability na trhu. 

Hlavním zdrojem informací pro provedení finanční analýzy budou účetní výkazy: 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty za jednotlivé roky, které budou k dispozici v přílohách 

práce. Tyto data jsou veřejně dostupná v rejstříku. Podrobnější informace budou 

získávány z výročních zpráv, webových stránek a konzultací s pracovníky společnosti 

ZALSTAV, spol. s r.o. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato kapitola obsahuje vysvětlení základních teoretických pojmů. Budou zde 

prezentována různá pojetí finanční analýzy, jaký je její význam a cíle nebo s jakými 

informačními zdroji pracuje. Budou popsány metody finanční analýzy a objasním 

význam jednotlivých ukazatelů, bez nichž by nebylo možné provést  praktickou část 

práce. Závěr kapitoly se věnuje popisu SWOT analýzy, jenž je jedním ze základních 

nástrojů strategického řízení. 

2.1 Charakteristika finanční analýzy  

Finanční analýza je neodmyslitelně spojena s finančním řízením podniku, protože slouží 

ke komplexnímu hodnocení finanční situace podniku. Výsledky finanční analýzy 

poskytují hodnotné informace, například zda podnik dosahuje uspokojivého zisku, je 

schopen hradit své závazky včas nebo zda má optimální kapitálovou strukturu. (1, s. 15) 

„Finanční analýza je základním nástrojem pro posouzení finanční pozice podniků. 

Výsledky finanční analýzy využívájí především interními a externími ekonomické subjekty 

pro manažerská,  investiční a jiná rozhodnutí. Klíčové oblasti finanční analýzy zahrnují 

příjmy, výkonnosti podniku, majetkovou a kapitálovou strukturu, likviditu, zadluženost, 

obrat, rentabilitu a cash flow z provozní a finanční činnosti a investičních operací.“ 

 (2, s. 74) 

Finanční analýza se zaměřuje na určení silných a slabých stránek podniku.  Informace 

z finanční analýzy slouží jako podklad pro rozhodování managementu. (3, s. 3) Hlavním 

úkolem je souhrnné posouzení finančního zdraví podniku a připravit opatření vedoucí ke 

zlepšení ekonomické situace. (4, s. 68)   

„Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané 

budoucnosti finančního hospodaření firmy. Cílem je poznat finanční zdraví firmy, 

identifikovat slabiny a determinovat silné stánky, na kterých by firma mohla stravět.“ 

 (5, s. 147) 

 



15 

 

2.2 Metody finanční analýzy 

K hodnocení finančního zdraví podniku byla vytvořena celá řada metod, které je možno 

aplikovat. Použitá metoda finanční analýzy musí mít vždy zpětnou vazbu na vytyčený cíl. 

(6, s. 40) 

Nejčastěji se v praxi setkáváme se členěním na:  

• Fundametální (kvalitativní) analýzu 

• Technickou (kvantitativní) analýzu (3, s. 7) 

Fundamentální analýza staví na širokých znalostech a dovednostech posoudit 

mikroekonomické prostředí. Analýza zpracovává velké množství kvalitativních dat a 

výsledkem je identifikace prostředí, ve které se podnik nalézá. Zkoumá se zejména vliv 

vnitřního i vnějšího ekonomického prostředí, aktuální fáze života podniku, podnikových 

cílů. Do této skupiny lze zařadit například SWOT analýzu, Argentiho model, BCG 

matice. (3, s. 7) 

Technická analýza naopak využívá matematických a statistických metod ke zpracování 

ekonomických dat a posouzení výsledků z ekonomického hlediska. (3, s. 7) 

Do této metody je možno zařadit: 

• analýzu absolutních ukazatelů, 

• analýzu poměrových ukazatelů, 

• analýzu rozdíloých ukazatelů, 

• analýzu soustav ukazatelů zdroj (7, s. 8-9) 

Výsledky technické analýzy je těžké vyhodnotit bez znalostí ekonomických procesů, 

vycházejících z fundametální analýzy, proto je nutná kombinace obou metod. (6, s. 41) 

Z výše uvedeného vyplývá, že finanční analýzu řadíme do technické analýzy. Finanční 

analýza rozlišuje dvě skupiny metod a to elementární metody a metody vyšší. (8, s. 100) 
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2.3 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů je řazena mezi základní metody finanční analýzy. Tato 

analýza využívá data přímo obsažená v účetních výkazech, tedy informace vztahující se 

k  majetku, kapitálu a peněžním tokům. Porovnávají se zde data v daném účetním období 

s rokem minulým a sledují se změny absolutní a procentní (relativní).  (9, s. 53) 

Analýza absolutních ukazatelů zahrnuje horizontální a vertikální analýzu. (9, s. 53) 

2.3.1 Horizontální analýza 

Úkolem horizontální analýzy je poskytnout informace o vývoji finanční a majetkové 

situaci podniku. Analýza se zabývá porovnáním změn hodnot ve výkazu oproti roku 

předchozímu nebo za několik účetních období. (9, s. 53) Porovnání ukazatelů probíhá 

v rámci řádků rozvahy či výsledovky, proto se nazývá analýzou horizontální. Vypočítává 

se absolutní výše změn i její procentní vyjádření. (10, s. 29) 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑡 −  𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑡−1 

 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢á𝑙𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
(𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 ∗ 100)

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑡−1
 

Vzorec 1: Horizontální analýza (1, s. 68) 

2.3.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza určuje procentní podíl dílčích položek rozvahy na celkových aktivech 

a pasivech. Procentní podíly položek výsledovky na celkových tržbách probíhá stejným 

způsobem. Procentní vyjádření se určuje od shora dolů po sloupcích. Použití vertikální 

analýzy je účelné při porovánání údajů za několik po sobě jdoucích období, ale také při 

srovnání analyzované firmy s konkurenčními podniky či odvětvovým průměrem. 

(11, s. 269) Vertikální analýza bývá upřednostňována před horizonátlní kvůli nezávislosti 

na meziroční inflaci. (3, s. 17) 
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2.4 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele se používají k analýze finanční situace podniku se zaměřením na 

jeho likviditu a způsobilost dostát svým závazkům. Tyto ukazatele bývají označovány 

jako finanční fondy. Rozdílové ukazatele určují rozdíl mezi určitými položkami aktiv a 

pasiv. (3, s. 35) 

Mezi rozdílové ukazatele patří: 

• čistý pracovní kapitál, 

• čisté pohotové prostředky, 

• čistý peněžně-pohledávkový finanční fond (12, s. 57) 

2.4.1 Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu patří mezi nejpoužívanější ukazatele, kvůli svému 

vlivu na platení schopnost podniku. Čím vyšší je čistý pracovní kapitál, tím lépe by firma 

měla být schopna hradit včas své závazky. Rozlišujeme dva pohledy na ČPK a to 

manažerký a investorský. (3, s. 35) 

Č𝑃𝐾 = 𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Vzorec 2: ČPK manažerské pojetí (3, s. 35) 

Manažerský přístup je definován jako část oběžného majetku, která je financována 

dlouhodobým kapitálem.  (1, s. 83) 

Č𝑃𝐾 = 𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 − 𝑆𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

Vzorec 3: ČPK investorské pojetí (13) 

Z pohledu investora je ČPK chápan jako část dlouhodobého kapitálu, který lze využít 

k úhradě oběžných aktiv. (13) 
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2.4.2 Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Čisté pohotové prostředky upravují ukazatel ČPK o položky oběžných aktiv, které jsou 

málo likvidní. Pohotové prostředky vymezují okamžitou likviditu splatných 

krátkodobých závazků. Vypočítají se jako rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky  

a okamžitě splatnými závazky. (14, s. 82) Pokud do pohotových proštředků zahrneme 

pouze hotovost a zůstatek na bakovních účtech bude se jednat o nejvyšší stuperň likvidity. 

Mezi pohotové prostředky se řadí i krátkodobé cenné papíry a krátkodobé termínované 

vklady, protože na fungujícím kapitálovém trhu se dokáží rychle přeměnit na peníze. (3, 

s. 38) 

Č𝑃𝑃 = 𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Vzorec 4: Čisté pohotové prostředky (15, s. 167) 

2.4.3 Čistý peněžně–pohledávkový finanční fond (ČPPF) 

Čistý peněžně pohledávkový fond lze vnímat jako méně používanou obměnu ČPK. Při 

výpočtu tohoto ukazatele jsou z oběžných aktiv vyloučeny zásoby – nejméně likvidní 

položka. Pro přesnější výpočet lze vyloučit také dlouhodobé pohledávky. (16, s. 104) 

Č𝑷𝑷𝑭 = ČPK – Zásoby 

Vzorec 5: Čistý peněžně-pohledávkový fond (16, s. 104)  

2.5 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů je nejrozšířenější metoda finanční analýzy, neboť 

umožňuje získat poměrně rychlý a nenákladý obraz o finanční stabilitě podniku. Pro 

výpočet ukazatelů se využívají položky z účetních výkazů – především z rozvahy a 

výsledovky. Principem poměrových ukazatelů je vystihnout vztah mezi různými 

položkami účetních dat pomocí jejich podílu. (1, s. 84) Mezi položkami uvedenými do 

poměru musí být vzájemná souvislost, aby jednotlivé ukzatele měli význam. Z důvodu 

existence velkého množství poměrových ukazatelů jsou účelně zařazeny do skupin.  

(17, s. 273) 
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2.5.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability, označovány též jako ukazatele výnosnosti, se řadí mezi 

nejsledovanější poměrové ukazatele. Pojem rentabilita lze chápat jako schopnost vytvářet 

nové zdroje, lépe řečeno dosahovat kladného výsledku hospodaření. Při výpočtu se jedná 

o poměr, kdy v čitateli je jedna z forem zisku a ve jmenovateli zvolená veličina (vlastní 

kapitál, aktiva, tržby,..). Doporučené hodnoty částo nebývají uváděny, ale obecně platí, 

že ukazatele rentability by měly v čase růst. (18, s. 274) 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého do podniku. Tento 

ukazatel je tedy klíčový především pro vlastníky (akcionáři a společníci) a investory, 

protože poskytuje informace o tom, zda byla jejich investice řádně zhodnocena. (3, s. 57)  

„Výsledek ukazatele by se měl pohybovat alespoň několik procent nad dlouhodobým 

průměrem úročení dlouhodobých vkladů“ (14, s. 99) 

𝑹𝑶𝑬 =  
𝑬𝑨𝑻

𝒗𝒍𝒂𝒔𝒕𝒏í 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍
 

Vzorec 6: ROE (6, s. 60) 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Ukazatel podává informaci o tom, kolik korun zisku připadá na korunu tržeb. V případě, 

že ukazatel bude mít nepřízivý vývoj, můžeme se domnívat, že ani ostatní ukazatele 

budou negativní. (19, s. 162) Použití tohoto ukazatele je účelné při mezipodnikovém 

porovnání a srovnání v čase. Vysoká úroveň ukazatele vypovídá o nadprůměrné úrovni 

podniku, naopak dosahuje-li rentabilita tržeb nízkých hodnot je zřejmé nekvalitní řízení 

podniku. (4, s. 78) 

𝑹𝑶𝑺 =  
𝑬𝑨𝑻

𝒕𝒓ž𝒃𝒚
 

Vzorec 7: ROS (3, s. 59) 
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Rentabilita celkových aktiv (ROA) 

Retabilita aktiv se považuje za základní měřítko rentability, neboť definuje zhodnocení 

celkových aktiv, nehledě na zdroje financování těchto aktiv. (19, s. 176) Čím vyšších 

hodnot tento ukazatel dosahuje, tím lepší je stav vybraného podniku. (16, s. 124) 

𝑹𝑶𝑨 =  
𝑬𝑩𝑰𝑻

𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
     𝒏𝒆𝒃𝒐   𝑹𝑶𝑨 =  

𝑬𝑩𝑰𝑻 𝒙 (𝟏 − 𝒕)

𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
       𝒕 = 𝒅𝒂ň𝒐𝒗á 𝒔𝒂𝒛𝒃𝒂 

Vzorec 8: ROA (1, s. 99) 

Rentabilita nákladů 

Rentabilita nákladů je vyjádřena jako poměr zisku a celkových nákladů, znázorňuje kolik 

korun zisku připadá na 1 Kč vložených nákladů.  Čím vyšších hodnot ukazatel dosahuje, 

tím lépe jsou zhodnoceny vložené náklady. Bývá využíván jako doplňkový ukazatel 

k rentabilitě tržeb.  (20, s. 77) 

𝑹𝑶𝑪𝑬 =  
𝑬𝑩𝑰𝑻

𝒄𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗é 𝒏á𝒌𝒍𝒂𝒅𝒚
 

Vzorec 9: ROC (20, s. 77) 

2.5.2 Ukazatele likvidity 

Pro správné pochopení těchto ukazatelů je třeba vymezit obsah pojmů vztahujících se 

k této oblasti. Pod pojmeme likvidita rozumíme schopnost podniku přeměnit svůj majetek 

na peněžní prostředky, a těmi hradit své splatné závazky. Solventnost se definuje jako 

připravenost podniku hradit všechny splatné závazky v požadované výši, termínu a na 

stanoveném místě. Dalším pojmem je likvidnost, kterou chápeme jako obtížnost přeměny 

majetku do hotovostní formy. Jednotlivé majetkové části se rozlišují podle rychlosti jejich 

přeměny. (16, s. 131) 

Rozlišujeme 3 typy likvidity: 

• běžnou likviditu 

• pohotovou likviditu 

• okamžitou likviditu (9, s. 78) 
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Běžná likvidita 

Běžná likvidita označována také jako likvidita 3.stupně zahrnuje všechna oběžná aktiva, 

proto je brána jako nejobsáhlejší. Ukazatel udává kolikrát oběžná aktiva pokryjí 

krátkodobé závazky, to znamená kolikrát by podnik uspokojil věřitele, kdyby všechna 

oběžná aktiva přeměnil na peněžní prostředky. Není jednoduché určit optimální velikost 

tohoto ukazatele, lze vycházet ze strategie řízení pracovního kapitálu. Doporučené 

hodnoty podle průměrné stragie se  pohybují v intervalu od 1,6 – 2,5. Hodnoty pod 1 jsou 

z hlediska finanční stability nepřijatelné. (21, s. 27) 

𝑩ěž𝒏á 𝒍𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂 (𝟑. 𝒔𝒕𝒖𝒑𝒏ě) =  
𝒐𝒃ěž𝒏á 𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂

𝒌𝒓á𝒕𝒌𝒐𝒅𝒐𝒃é 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌𝒚
 

Vzorec 10: Běžná likvidita (3, s. 66) 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita ve svém výpočtu vylučuje zásoby z oběžných aktiv. Zásoby jsou 

nejméně likvidní složkou oběžných aktiv, jelikož jejich přeměna na hotovost je obtížná. 

Doporučené hodnoty jsou stanovovány podle odvětví v rozmezí od 1 – 1,5.  (19, s. 177) 

Hodnota rovna 1 pak vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky, aniž by podnik 

musel prodávat své zásoby. (21, s. 27) 

𝑷𝒐𝒉𝒐𝒕𝒐𝒗á 𝒍𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂 (𝟐. 𝒔𝒕𝒖𝒑𝒏ě) =  
𝒐𝒃ěž𝒏á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 − 𝒛á𝒔𝒐𝒃𝒚

𝒌𝒓á𝒕𝒌𝒐𝒅𝒐𝒗é 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌𝒚
 

Vzorec 11: Pohotová likvidita (19, s. 177) 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá nebo peněžní likvidita je nejpřísnější ukazatel likvidity, protože do výpočtu 

zahrnuje pouze nejlikvidnější složky oběžných aktiv. Porovnává pouze krátkodobý 

finanční majetek a krátkodobé závazky.  
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Krátkodobým finančním majetkem se rozumí peníze v hotovosti, na běžných účtech a 

obchodovatelné cenné papíry. Doporučené hodnoty se pohybují v intervalu od 0,2 do 0,5. 

(16, s. 134) 

𝑶𝒌𝒂𝒎ž𝒊𝒕á 𝒍𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂 (𝟏. 𝒔𝒕𝒖𝒑𝒏ě) =  
𝒌𝒓á𝒕𝒌𝒐𝒅𝒐𝒃ý 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏č𝒏í 𝒎𝒂𝒋𝒆𝒕𝒆𝒌

𝒌𝒓á𝒕𝒌𝒐𝒅𝒐𝒃é 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌𝒚
 

Vzorec 12: Okamžitá likvidita (16, s. 135) 

2.5.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti vymezují spojitost mezi vlastními a cizími zdroji. Dále měří 

v jakém rozsahu podnik používá k financování dluhy. (21, s. 233) Není reálné, aby podnik 

financoval veškerá svá aktiva pouze z vlastního nebo jen z cizího kapitálu. Analýza 

zadluženosti podnikům pomáhá nalézt optimální poměr vlastního a cizího kapitálu. 

Vlastní kapitál snižuje celkovou výnosnost vložeého kapitálu, proto je nevhodné, aby 

tvořil převážnou část zdrojů. Firmy využívají financování cizími zdroji hlavně kvůli jejich 

nižší ceně. U cizích zdrojů však vzniká riziko nesplácení úvěrů.  (9, s. 85) 

Celková zadluženost 

Tento ukazatel, nazýván také jako ukazatel věřitelského rizika, má vliv nejen na 

výnosnost podniku, ale i na věřitelské riziko . Celková zadluženost měří podíl věřitelů na 

celkovém kapitálu , kterým je financován majetek firmy. Při vyšších hodnotách ukazatele 

roste riziko věřitelů. Ukazatel celkové zadluženosti zajímá zejména dlouhodobé věřitele, 

jimiž jsou například komerční banky. (4, s. 75)  

𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗á 𝒛𝒂𝒅𝒍𝒖ž𝒆𝒏𝒐𝒔𝒕 =  
𝒄𝒊𝒛í 𝒛𝒅𝒓𝒐𝒋𝒆

𝒄𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
× 𝟏𝟎𝟎  [%] 

Vzorec 13: Celková zadluženost (4, s. 75) 
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Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování definuje nejen jak velká je schopnost podniku pokrýt svůj 

majetek vlastními zdroji, ale také jeho finanční nezávislost. Čím vyšších hodnot tento 

ukazatel dosahuje, tím vyšší je finanční stabilita organizace. Velmi vysoké ukazatele 

vedou k poklesu výnosnosti vložených prostředků, naopak velmi nízké hodnoty ukazatele 

naznačují větší riziko pro podnik. (4, s. 73) 

𝑲𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕 𝒔𝒂𝒎𝒐𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒐𝒗á𝒏í =  
𝒗𝒍𝒂𝒔𝒕𝒏í 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍

𝒄𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
× 𝟏𝟎𝟎 

Vzorec 14: Koeficient samofinancování (22, s. 76) 

Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem 

Vlastním kapitálem by měl být, alespoň z větší části, financován dlouhodobý majetek, 

který je využíván pro hlavní činnost, aby nedošlo k ohrožení chodu společnosti. Pokud 

hodnota ukazatele je větší než 1, znamená to, že podnik vlastním kapitálem pokrývá nejen 

dlouhodobý majetek, ale částečně i k pokrytí oběžných aktiv. Z toho vyplývá, že podnik 

upřednostňuje finanční jistotu před vyšším výnosem.  (1, s. 88) 

𝑲𝒓𝒚𝒕í 𝒅𝒍. 𝒎𝒂𝒋𝒆𝒕𝒌𝒖 𝒗𝒍𝒂𝒔𝒕𝒏í𝒎 𝒎𝒂𝒋𝒆𝒕𝒌𝒆𝒎 =  
𝒗𝒍𝒂𝒔𝒕𝒏í 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍

𝒅𝒍𝒐𝒖𝒉𝒐𝒅𝒐𝒃ý 𝒎𝒂𝒋𝒆𝒕𝒆𝒌
 

Vzorec 15: Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem (1, s. 88) 

2.5.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity neboli obratovosti měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými 

aktivy. Pokud jich má podnik více než je účelné, vznikají mu zbytečné náklady, což 

nepříznivě působí na tvorbu zisku. Když jich má málo má nedostatečné výrobní kapacity 

a přichází o možné výnosy. Pří výpočtech těchto ukazatelů se používají nejen aktiva 

celková, ale i jejich jednotlivé druhy (stálá aktiva, zásoby), je potřeba přihlížet na odvětví, 

ve kterém podnik působí. (11, s. 276) 



24 

 

Tyto ukazatele je možné vyjádřit dvěma způsoby, jako ukazatele počtu obrátek za určité 

období nebo ukazatele vyjadřující dobu obratu, sledující čas, po který je majetek 

v podniku vázán. (18, s. 275) 

Obrat celkových aktiv 

Tento ukazatel zjišťuje kolikrát se obrátí aktiva za daný časový interval a celkové využití 

aktiv. Čím vyšších hodnot ukazatel dosahuje, tím efektivnější je vyžívání majetku. Obrat 

celkových aktiv je využíván převážně pro mezipodnikové srovnávání. (4, s. 83) 

𝑶𝒃𝒓𝒂𝒕 𝒄𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗ý𝒄𝒉 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗 =  
𝒕𝒓ž𝒃𝒚

𝒄𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
 

Vzorec 16: Obrat celkových aktiv (4, s. 83) 

Obrat zásob 

Výpočet udává kolikrát za rok se zásoby přemění v ostatní formy oběžného majetku až 

po opakované uskladnění. Doporučené hodnoty toho to ukazatele nejsou přesně 

stanoveny, mění se v závislosti na oboru podnikání. Pokud je výsledek vyšší než oborový 

průměr, znamená to, že podnik nemá přebytečné zásoby, které by pouze navyšovaly 

náklady na skladování a nevytvářely žádný výnos. (3, s. 62) 

𝑶𝒃𝒓𝒂𝒕 𝒛á𝒔𝒐𝒃 =  
𝒕𝒓ž𝒃𝒚

𝒛á𝒔𝒐𝒃𝒚
 

Vzorec 17: Obrat zásob (22, s. 74) 

Obrat stálých aktiv 

Vypočet vystihuje jak efektivně jsou v podniku využívány jednotlivé složky 

dlouhodobého majetku. Vyjadřuje kolikrát za rok se dlouhodobý majetek přemění na  

tržby. Při použití v rámci mezipodnikového srovnání je nezbytné uvážit i míru 

odepsanosti majetku a způsob odepisování. Vysoká odepsanost by vedla ke zlepšení 

hodnoty ukazatele. (21, s. 24) 

𝑶𝒃𝒓𝒂𝒕 𝒔𝒕á𝒍ý𝒄𝒉 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗 =  
𝒕𝒓ž𝒃𝒚 

𝒔𝒕á𝒍á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
 

Vzorec 18: Obrat stálých aktiv (22, s. 74) 
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Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob vyjadřuje průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázany 

v podnikání do doby jejich spotřeby (materiál) nebo prodeje (zásoby vlastní výroby).  

(3, s. 62) Obecně platí, že čím nižší je výsledná hodnota ukazatele, tím  lepší je situace 

v oblasti zásob. (23, s. 60) 

𝑫𝒐𝒃𝒂 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒕𝒖 𝒛á𝒔𝒐𝒃 =  
𝒑𝒓ů𝒎ě𝒓𝒏á 𝒛á𝒔𝒐𝒃𝒂

𝒕𝒓ž𝒃𝒚/𝟑𝟔𝟎
 

Vzorec 19: Doba obratu zásob (24, s. 336) 

Doba obratu (splatnosti) pohledávek 

Tento ukazetel svědčí o přístupu podniku k řízení pohledávek. Výsledek znázorňuje, za 

jak dlouho jsou průměrně placeny faktury. Pokud hodnoty ukazatele pravidelně 

překračují doby splatnosti, měla by firma podniknout opatření vedoucí ke zlepšení 

platební morálky odběratelů. (4, s. 84) 

𝑫𝒐𝒃𝒂 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒕𝒖 𝒑𝒐𝒉𝒍𝒆𝒅á𝒗𝒆𝒌 =  
𝒑𝒐𝒉𝒍𝒆𝒅á𝒗𝒌𝒚

𝒕𝒓ž𝒃𝒚/𝟑𝟔𝟎
 

Vzorec 20: Doba obratu pohledávek (24, s. 356) 

Doba obratu závazků 

Ukazatel znázorňuje platební schopnost sledovaného podniku a udává, jak dlouhou dobu 

jsou krátkodobé závazky neuhrazeny. (9, s. 84) Doporučené hodnoty tohoto ukazatele 

nejsou přesně stanoveny, platí však, že doba obratu závazků by měla být vyšší než doba 

obratu pohledávek, aby nedocházelo k porušení finanční rovnováhy.  

𝑫𝒐𝒃𝒂 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒕𝒖 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌ů =  
𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌𝒚 

𝒕𝒓ž𝒃𝒚/𝟑𝟔𝟎
 

Vzorec 21: Doba obratu závazků (24, s. 356) 
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2.5.5 Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele, někdy nazýváné jako výrobní, jsou zaměřené na vnitřní řízení 

podniku a napomáhají managementu. Výrobní ukazatele pracují s tokovými veličinami 

převážně s náklady a jejich řízením, které by mělo vést k hospodárnému vynaložení 

nákladů a  dosažení lepšího  finančního výsledku. (3, s. 71) 

Produktivita práce z přidané hodnoty  

Ukazatel vyjadřuje jakou přidanou hodnotu průměrné vytvoří jeden pracovník podniku. 

Zvýšení produktivity práce znamená, že s využitím menšího množství pracovních 

jednotek, podnik vyrobí větší množství výrobků. (21, s. 235) 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒌𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂 𝒑𝒓á𝒄𝒆 𝒛 𝒑ř𝒊𝒅𝒂𝒏é 𝒉𝒐𝒅𝒏𝒐𝒕𝒚 =  
𝒑ř𝒊𝒅𝒂𝒏á 𝒉𝒐𝒅𝒏𝒐𝒕𝒂

𝒑𝒐č𝒆𝒕 𝒑𝒓𝒂𝒄𝒐𝒗𝒏í𝒌ů
 

Vzorec 22: Produktivita práce z přidané hodnoty (25, s. 51) 

Mzdová produktivita 

Mzdová produktivita podává informace o tom, kolik výnosů připadá na 1 Kč vyplacených 

mezd. Hodnota tohoto ukazatele by měla dosahovat co nejvyšších hodnot. (8, s. 134) 

𝑴𝒛𝒅𝒐𝒗á 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒌𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂 =  
𝒗ý𝒏𝒐𝒔𝒚 (𝒃𝒆𝒛 𝒎𝒊𝒎𝒐řá𝒅𝒏ý𝒄𝒉)

𝒎𝒛𝒅𝒚
 

Vzorec 23: Mzdová produktivita (3, s. 71) 

Nákladovost výnosů 

Ukazatel značí stupeň zatížení výnosů podniku celkovými náklady. Výsledná hodnota by 

měla mít klesající vývoj. (3, s. 71) 

𝑵á𝒌𝒍𝒂𝒅𝒐𝒗𝒐𝒔𝒕 𝒗ý𝒏𝒐𝒔ů =  
𝒏á𝒌𝒍𝒂𝒅𝒚

𝒗ý𝒏𝒐𝒔𝒚 (𝒃𝒆𝒛 𝒎𝒊𝒎𝒐řá𝒅𝒏ý𝒄𝒉)
 

Vzorec 24: Nákladovost výnosů (3, s. 71) 



27 

 

2.6 Analýza soustav ukazatelů 

Finanční situaci podniku můžeme hodnotit na základě výpočtů velkého množství 

poměrových a rozdílových ukazatelů. Tyto ukazatele však mají velmi omezenou 

vypovídací schopnost, protože vystihují pouze určitý úsek činnosti společnosti. Proto se 

k celkovému posouzení finanční situace využívají soustavy ukazatelů. Soustavy obsahují 

velké množství ukazatelů, které detailněji zobrazují finanční situace, shrnou je do jednoho 

čísla a vyjádří finanční situaci a výkonnost podniku. (3, s. 81) 

Bonitní modely 

Principem hodnocení bonity firmy je zhodnocení schopnosti firmy dostát včas a v plné 

výši svým závazkům a určit tak její důvěryhodnost. Tyto modely přiřazují analyzované 

firmě jeden hodnotící koeficient, jenž umožňuje odpověď na otázku, zda jde o dobrou 

nebo špatnou firmu. Mezi Bonitní modely patří například Kralickův Quicktest a Tamariho 

model. (26, s. 94) 

Bankrotní modely 

Úkolem bankrotní modelů je informovat o tom, zda je firma v dohledné době ohrožena 

bankrotem. Modely totiž vycházejí z přesvědčení, že každá firma ohrožená bankrotem 

vykazuje problémy s likviditou, rentabilitou, výší čistého kapitálu, které jsou pro bankrot 

charakteristické. (8, s. 113) 

Altmanův model 

Altmanův model patří mezi nejčastěji používaný bankrotní model, a to hlavně díky 

relativně přesným výsledkům, kterých dosahuje. Modej hodnotí finanční zdraví podniku 

pomocí jediného čísla. Výsledné číslo je tvořeno z několika poměrových ukazatelů 

(rentabilita, zadluženost, likvidita a další). Ke každému tomuto ukazateli je přiřazena 

váha, určena rozsáhlými výzkumy. Výsledné číslo pak předpovídá, zda firmě hrozí či 

nehrozí do dvou let bankrot. (19, s. 175) 
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𝒁 = 𝟎, 𝟕𝟏𝟕 ∗ 𝑿𝟏 + 𝟎, 𝟖𝟒𝟕 ∗  𝑿𝟐 + 𝟑, 𝟏𝟎𝟕 ∗  𝑿𝟑 + 𝟎, 𝟒𝟐 ∗ 𝑿𝟒 + 𝟎, 𝟗𝟗𝟖 ∗ 𝑿𝟓 

Ukazatele:    

X1 = ČPK/Aktiva celkem   

X2 = Nerozdělený zisk /Aktiva celkem    

X3 = EBIT / Aktiva celkem   

X4 = Účetní hodnota vlastního kapitálu / Cizí zdroje   

X5 = Tržby / Aktiva celkem   

Vzorec 25: Altmanův vzorec Z-score (19, s. 176) 

Tabulka 1: Interpretace výsledku Altmanova modelu (vlastní zpracování dle (22, s. 82)) 

Z > 2,9 Uspokojivá finanční situace 

1,2 < Z ≤ 2,9 Šedá zóna (neprůkazný výsledek) 

Z ≤ 1,2 Přímí kandidáti bankrotu 

Index IN05 

Autoři Inka a Ivan Neumaierovi definovali čtyři indexy, které pomáhají posoudit finanční 

výkonnost a důvšryhodnost českých podniků. (3, s. 112) Index IN05 je aktuallizací 

předešlého IN01, byl vytvořen v českých podmínkách, a jeho výhodou je větší vypovídací 

schopnost. Při výpočtu se vychází pouze z hodnot obsažených v účetní závěrce. (9, s. 780) 

𝑰𝑵𝟎𝟓 = 𝟎, 𝟏𝟑 ∗ 𝑨 + 𝟎, 𝟎𝟒 ∗ 𝑩 + 𝟑, 𝟗𝟕 ∗ 𝑪 + 𝟎, 𝟐𝟏 ∗ 𝑫 + 𝟎, 𝟎𝟗 ∗ 𝑬 

 

Vysvětlivky: 

A = celková aktiva / cizí kapitál 

B = EBIT / nákladové úroky 

C = EBIT / celková aktiva 

D = celkové výnosy / celková aktiva 

E = oběžná aktiva / krátkodobé závazky a úvěry 

Vzorec 26: Index IN05 (22, s. 86) 
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Tabulka 2: Interpretace výsledků IN05 (vlastní zpracování dle (22, s. 86)) 

IN > 1,6 předvídá se uspokojivá finanční situace 

09 < IN ≤ 1,6 podnik s nevyhraněnými výsledky (šedá zóna) 

IN ≤ 0,9 podnik je ohrožen vážnými finančními problémy 

Model Karas-Režňáková 

Autoři v letech v letech 2007 – 2010 analyzovali výkazy 207 českých průmyslových 

podniků, z těchto 207 podniků bylo 32 bankrotujících a zbylých 175 naopak 

prosperujících. Na základě výsledků této analýzy byl sestaven tento predikční model. 

Model Karas-Režňáková dokáže odhalit bankrot s přesností na 90 % až na 3 roky 

dopředu. (27) 

𝑰 =  −𝟏𝟏, 𝟖𝟑𝟓𝟔 ∗ (𝑿𝟏 + 𝟎, 𝟗𝟑𝟎𝟔)−𝟎,𝟒𝟗𝟒𝟗 + 𝟗, 𝟗𝟗𝟑𝟒 ∗  (𝑿𝟐 + 𝟏, 𝟏𝟗𝟔𝟓)−𝟏,𝟒𝟓𝟔𝟎

+ 𝟏𝟎, 𝟗𝟐𝟎𝟓 ∗ (𝑿𝟑)𝟎,𝟎𝟕𝟔𝟓 − 𝟐𝟕, 𝟏𝟎𝟗𝟗 

Kde   X1 = tržby/celková aktiva 

  X2 = (oběžná aktiva – zásoby) / tržby 

  X3 = hodnota celkových aktiv v Kč 

Vzorec 27: Model Karas-Režňáková (27) 

Společnost se nachází v pásmu bankrotu, jestliže vypočítaná hodnota modelu nežší než 

0. Pokud je hodnota ukazatele kladná, podnik se hodnotí jako finančně zdravý. Na rozdíl 

od většiny bankrotních ukazatelů tento model nebere v potaz tzv. šedou zónu. 

2.7 SWOT analýza 

SWOT analýza je jedním ze základních strategických nástrojů managementu, je velmi 

často využívána hlavně díky své jednoduchosti. SWOT analýza posuzuje vnitřní a vnější 

prostředí.  Poskytuje informace o  silných (Strengths) a slabých (Weaknesses) stránkách 

a dále pak o možných příležitostech (Opportunities) a hrozbách (Threats). (28, s. 91)   
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Při zaměření na tyto body podnik může omezit své slabé stránky, rozvíjet silné stránky, 

zajistit se proti případným hrozbám a plně využívat příležitosti. Díky tomu lze dosáhnout 

jisté konkurenční výhody nad ostatními. (29, s. 39) 

Silné a slabé stránky se týkají vnitřní situace firmy. Silné stránky rozvíjí přednosti firmy, 

patří sem např. vlastní distribuční síť, funkční organizační struktura nebo kvalita firemní 

kultury. Slabé stránky podnik oslabují, proto by měly být odstraněny nebo alespoň 

zmírněny, příkladem je vysoká zadluženost nebo zastaralá technologie. (30, s. 103) 

K vnějšímu prostředí se vztahují příležitosti a hrozby, můžeme sem začlenit nové 

segmenty trhu, nové technologie, příchod nového konkurenta na trh. (30, s. 103) 

Tabulka 3: SWOT analýza (vlastní zpracování dle (30, s. 131)) 

 S – Silné stránky W – Slabé stránky 

O – Příležitosti Strategie SO Strategie WO 

T – Hrozby Strategie ST Strategie WT 

Legenda:  

• SO – využit silné stránky na získání výhody, 

• WO – překonat slabiny využitím příležitostí, 

• SW – využít silné stránky na čelení hrozbám, 

• WT – minimalizovat náklady a čelit hrozbám 



31 

 

3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato část se bude nejprve věnovat představení analyzované společnosti ZALSTAV, spol. 

s r. o. a její konkurence. Dále bude na základě inofrmací z účetních výkazů a výročních 

zpráv provedena finanční analýza za období 2012 – 2016. Následně budou vybrané 

výsledky porovnány s kokurencí. 

3.1 Základní informace o analyzované společnosti  

Obchodní firma:  ZALSTAV, spol. s r. o. 

Sídlo: Zálší 5, 565 01 Choceň 

Spisová značka: C 3557 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

Datum zápisu: 18. prosince 1992 

Identifikační číslo: 481 53 338 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Statutární orgán: jednatel: Ing. Pavel Pospíšil 

Základní kapitál: 1 000 000 Kč 

Předmět podnikání: 

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

- Truhlářství, podlahářství 

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského  

zákona (31) 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Logo společnosti ZALSTAV, spol. s r.o.  (Zdroj: http://www.zalstav.cz/) 
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3.2 Charakteristika analyzované společnosti 

Společnost se profiluje jako dodavatel staveb zemědělských, občanských, průmyslových 

a bytových včetně inženýrské činnosti. Společnost nyní nabízí zákazníkům komlexní 

přípravu, zajíštění projektové dokumentace a následně dodání stavby. Společnost se 

specializuje na stavby pro zemědělsko-potrávinářskou výrobu. Dalším předmětem 

činnosti je pronájem a půjčování věcí movitých (strojů a zařízení) ve středisku 

mechanizace v Chocni. Dále ZALSTAV, spol. s r. o. poskytuje ubytovací služby  

(rekreační chatky v Rokytnici nad Jizerou) a pronajímá hotel v Chocni. (32) 

Společnost ZALSTAV, spol. s r.o. zahájila svou činnost v roce 1993 po oddělení 

stavebních činností od ZOD Zálší. Hlavním cílem bylo využití předešlých zkušeností 

v zemědělské výstavbě. Postupem času docházelo k rozšíření nabízených činností i 

technického vybavení společnosti. (32) 

První rozsáhlejší investice společnosti byla do budovy byvalého statku v Zálší, kde 

společnost vybudovala své sídlo. V roce 2002 byl rozšířen majetek společnosti, bylo 

zakoupeno 10 rekreačních chatek v Krkonoších v Rokytnici nad Jizerou, které společnost 

pronajímá veřejnosti, lze je využít v letní i zimní sezóně. (33) 

Další rozsáhlá investice byla provedena v roce 2001. Společnost zakoupila budovu 

bývalého hotelu v Chocni se záměrem ji zrekonstruovat a hotel znovu otevřít. Do provozu 

byl uveden v roce 2008. Součástí hotelu je i restaurace a solná jeskyně.  

V současné době společnost zaměstnává 22 zaměstnanců. Za rok 2016 bylo dosaženo 

obratu 36 306 tis. Kč.  (33) 

 

 

 



33 

 

3.3 Organizační struktura 

V současné době je společnost vlastněna 3 společníky. Nejvíce v podniku působí jediný  

jednatel Ing. Pavel Pospíšil, který je oprávněn jednat jménem společnosti. Z obrázku je 

zřejmé, že organizační struktura společnosti se interně člení na pět středisek, a to stavební, 

správní, sklad stavebního materiálu, rekreační středisko Rokytnice nad Jizerou a středisko 

hotel Choceň. V rámci stavebního střediska působí i středisko mechanizace a oprav 

zřízené v Chocni. V uplynulém účetním období došlo ke změně v organizační struktuře. 

Dříve samostatné truhlářské střediko se sloučilo se střediskem stavebním.  

 

Obrázek 2: Organizační struktura společnosti ZALSTAV, spol. s r.o. (vlastní zpracování) 

 

 

Vedení společnosti

Stavební 
středisko

Středisko 
mechanizace a 

oprav

Správní středisko
Sklad stavebního 

materiálu
RS Rokytnice nad 

Jizerou
Středisko hotel 

Choceň
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3.4 Konkurenční podniky 

Pro konkureční srovnání byly po poradě s vedením společnosti ZALSTAV, spol. s r.o.  

vybrány dvě společnosti z blízkého okolí. Společnosti STAVITELSTVÍ – TRUNEC s.r.o 

a  SAPA-LPJ, spol. s r.o. 

STAVITELSTVÍ – TRUNEC s.r.o. 

Společnost působí na trhu od roku 1998. V počátcích jako fyzická osoba Josef Trunec, 

se zaměřením na výstavbu rodinných domů a malých staveb. V roce 2007 došlo 

k přeměně na právnickou osobu. Od přeměny působí jako generální dodavatel staveb – 

občanských a průmyslových staveb, rekonstrukcí budov, zateplování staveb a dalších 

stavebních prací.  Společnost zaměstnává 27 zaměstnanců a v roce 2016 společnost 

dosáhla obratu 26,7 milionů Kč. (34) 

Základní informace: 

Sídlo: Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, Zimní 823, PSČ 56601 

IČ: 275 28 545 

Základní kapitál: 200.000 Kč 

Statutární orgán:  Josef Trunec 

Předmět podnikání:  

- Zednictví 

- Truhlářství 

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

- Tesařství  (35) 

 

 

 

Obrázek 3: Logo společnosti STAVITELSTVÍ TRUNEC s.r.o. (Zdroj: http://www.stavitelstvi-trunec.cz/) 

 



35 

 

SAPA - LPJ, spol. s r.o. 

SAPA – LPJ, spol. s r.o. byla založena v roce 1995. Zaměřuje se především na výstavbu 

a rekonstrukci průmyslových hal, komunikací a inženýrských sítí. SAPA – LPJ je 

držitelem certifikovaného systému managementu a řízení jakosti ISO 9001 a 14001. 

Společnost získala ocenění Stavba roku 2004 a stavba roku 2010 Pardubického kraje. 

Společnost zaměstnává 30 zaměstnanců. Společnost ke konci roku 2016  vykázala obrat 

124,5 milionů korun. (36) 

Základní informace:   

Sídlo: Dráby 850, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto  

IČ: 620 63 634 

Základní kapitál: 102 000 Kč 

Statutární orgán:  Ing. Stanislav Lněnička 

  Ing. Václav Jůza 

Předmět podnikání:  

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  

- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení 

- Výroba elektřiny 

- Silniční motorová doprava   (37) 

 

Obrázek 4: Logo společnosti SAPA LPJ, spol. s r.o. (Zdroj: http://www.sapa-lpj.cz/) 

http://www.sapa-lpj.cz/pool/vzor/upload/Certifikat_ISO_2014.pdf
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3.5 Finanční analýza společnosti 

V této části bude provedeno zhodnocení finanční situace společnosti ZALSTAV, spol. 

s r.o. pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy za obdoví 2011 – 2016.  

3.5.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů vychází z účetních výkazů, pomáhá odhalit změny 

jednotlivých položek výkazu v čase. V této části bude provedena horizontální a vertikální 

analýza aktiv a pasiv analyzované společnosti, dále pak horizontální analýza výkazu zisku 

a ztráty.  

Horizontální a vertikální analýza aktiv 

V následující kapitole bude zpracována horizontální a vetikální analýza významných 

položek výkazu rozvahy a výkazu zisku a ztráty společnosti ZALSTAV, spol. s r.o. 

Tabulka 4: Horizontální analýza aktiv - absolutní vyjádření (vlastní zpracování) 

V tis. Kč 

2012-2011 2013-2012 2014-2013 2015-2014 2016-2015 

absolutní 

změna 

absolutní 

změna 

absolutní 

změna 

absolutní 

změna 

absolutní 

změna 

AKTIVA CELKEM -956 -4 857 2 550 492 2 388 

Dlouhodobý majetek 1 -2 317 -379 39 1 123 

Dl. hmotný majetek 1 -2 317 -379 39 1 123 

Pozemky a stavby -403 -848 -1 220 -403 -154 

Hmotné movité věci a 

jejich soubory 166 -429 -7 201 1 518 

Oběžná aktiva -957 -2 540 2 924 448 1 264 

Zásoby 1 067 -1 086 3 107 -2 471 961 

Materiál -315 -174 -46 -287 -171 

Nedokončená výroba a 

polotovary 1 382 -912 3 153 -2 184 1 132 

Krátkodobé pohledávky -3 765 2 640 -133 568 -3 207 

Krátkodobý finanční 

majetek 1 741 -4 094 -50 2 351 3 510 

Časové rozlišení 0 0 5 5 1 



37 

 

Tabulka 5: Horizontální analýza aktiv v procentním vyjádření (vlastní zpracování) 

V tis. Kč 

2012-2011 2013-2012 2014-2013 2015-2014 2016-2015 

relativní 

změna 

procentní 

změna 

procentní 

změna 

procentní 

změna 

procentní 

změna 

AKTIVA CELKEM -3,82% -20,18% 13,27% 2,26% 10,73% 

Dlouhodobý majetek 0,01% -22,66% 4,79% 0,52% 14,84% 

Dl. hmotný majetek 0,01 -22,66% 4,79% 0,52% 14,84% 

Pozemky a stavby -5,1 -10,72% -15,40% 6,03% 2,45% 

Hmotné movité věci a 

jejich soubory 14,94% -33,59% -0,83% 23,90% 145,68% 

Oběžná aktiva 6,47% -18,35% 25,87% 3,15% 8,61% 

Zásoby 65,74% -40,37% 193,70% -52,45% 42,90% 

Materiál 21,68% -15,29% -4,77% 31,26% -27,10% 

Nedokončená výroba a 

polotovary 812,94% -58,76% 429,66% -57,58% 70,35% 

Krátkodobé pohledávky 57,43% 94,59% -2,45% 10,72% -54,67% 

Krátkodobý finanční 

majetek 26,29% -48,95% -1,17% 55,72% 53,42% 

Časové rozlišení 0,00% 0,00% 500,00% 100,00% 10,00% 

Z tabulky je patrné, že celková aktiva mají po celého sledované období kolísavou 

tendenci. Největší změna nastala v roce 2014, kdy došlo ke snížení aktiv o 20,18 % na 

19 212 tis. Kč.  

Dlouhodobý majetek je tvořen pouze dlouhodobým hmotným majetkem. U dlohodobého 

majetku došlo k první výrazné změně v roce 2013, kdy se snížil o 22,7 p.b. Další výrazná 

změna nastala v roce 2016, kdy se DHM naopak zvýšil o 14,84 % na 8 691 tis. Kč. 

Největší podíl na změně měli samostatné movité věci, u nich došlo ke zvýšení o 1 518 

tis. Kč. Byly pořízeny dvě vozidla Ford Ranger a Peugeot Boxer, dále stroj Bobcat za 

553,5 tisíc Kč a řezačka asfaltu v hodnotě 52,5 tisíc korun.  

Výrazné výkyvy u položky materiálu jsou způsobeny tím, že většina materiálu je 

pořizována přímo na konkrétní zakázku. Další  položkou oběžných aktiv se zajímavým 

vývojem je nedokončená výroba. 
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Nedokončená výroba se v roce 2012 výrazně zvýšila, a to o 812,94 %. Tento nárůst 

způsobily nedokončené zákazky, především nedokončená stavba na rodinném domě 

v Litomyšli v hodnotě 1 076 tis. Kč. K dalšímu zvýšení došlo o 3 153 tis. Kč v roce 2014, 

v procentním vyjádření zvýšení činilo 429,66 %. Poslední velký vzrůst byl zaznamenán 

v roce 2016, z důvodu nedokončené zakázky v obci Litěniny. 

Výrazně se měnily i krátkodobé pohledávky, které kolísají. Největší podíl na 

krátkodobých pohledávkách mají pohledávky z obchodních vztahů. První výrazné 

snížení o 57,43 % nastalo roce 2012, z toho vyplývá, že odběratelé v tomto roce ve velké 

míře uhradili pohledávky vůči společnosti. Vzápětí krátkodobé pohledávky dosáhly 

největšího nárůstu o 94,6 p. b. na 5 431 tis. Kč.  

Výška peněžních prostředků v pokladně a na účtěch se mění v závislosti na zákázkách. 

K největšímu snížení došlo v roce 2013, a to o necelých 50 % na 4 053 tis. Kč. V dalším 

roce se peněžní prostředky drží na velmi podobné hodnotě, dosahují 4 040 tis. Kč. 

V posledních dvou sledovaných letech hodnoty výrazně stoupají, v roce 2015 o 55,72 p. 

b. V roce 2016 znovu o více než 53 %, kdy dosahují 10 080 tis. Kč. 

Tabulka 6: Vertikální analýza aktiv (vlastní zpracování) 

V tis. Kč 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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

Dlouhodobý majetek 40,86% 42,48% 41,16% 34,60% 34,01% 35,27% 

Dl. hmotný majetek 40,86% 42,48% 41,16% 34,60% 34,01% 35,27% 

Pozemky a stavby 30,65% 31,17% 36,75% 30,73% 28,24% 24,88% 

Hmotné movité věci a 

jejich soubory 
4,44% 5,31% 4,41% 3,86% 4,68% 10,39% 

Nedokončený dl. 

hmotný majetek 
5,77% 6,00% 0,00% 0,00% 1,08% 0,00% 

Oběžná aktiva 59,14% 57,52% 58,84% 65,38% 65,95% 64,69% 

Zásoby 6,49% 11,18% 8,35% 21,65% 10,07% 12,99% 

Krátkodobé 

pohledávky 
26,20% 11,60% 28,27% 24,35% 26,35% 10,79% 

Peněžní prostředky 26,46% 37,75% 22,22% 19,38% 29,52% 40,91% 

Časové rozlišení 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,04% 0,04% 
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Z tabulky je zřejmé, že celková aktiva tvoří z větší části oběžná aktiva. Ty mají od roku 

2012 roustoucí tendenci. Podíly zásob, krátkodobých pohledávek i peněžních prostředků 

v čase výrazně kolísají. Krátkodobé pohledávky  se pohybují v rozmezí od 10,79 % do 

28,20 %. Peněžní prostředky v roce 2016 výrazně stouply, podíl na celkových aktivech 

v tomto byl 40,91 %. Peněžní prostředky se mění v závislosti na zakázkách v jednotlivých 

letech. 

Podíl dlouhodobého majetku na celkových aktivech se pohybuje v intervalu od 34,01 % 

do 42,48 %. Od roku 2012 můžeme sledovat klesající vývoj až do roku 2015. V roce 2016 

se podíl dlouhodobých aktiv na celkových aktivech neopatrně zvyšuje. Dlouhodobý 

majetek je tvořen pouze dlouhodobým hmotným majetkem. Největší podíl na 

dlouhodobém majetku mají pozemky a stavby. V roce 2016 se zvyšuje podíl hmotných 

movitých věcí na celkových aktivech o 5,7 %, navýšení bylo způsobeno tím, že 

společnost pořídila dva dopravní prostředky a stroj Bobcat. 

Horizontální a vertikální analýza pasiv  

V následující tabulkách bude zpracována horizontální a vertikální analýza významných 

položek pasiv společnosti ZALSTAV, spol. s r.o. 

Tabulka 7: Horizontální analýza pasiv – absolutní vyjádření (vlastní zpracování ) 

V tis. Kč 
2012-2011 2013-2012 2014-2013 2015-2014 2016-2015 

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 

PASIVA CELKEM -956 -4 857 2 550 492 2 388 

Vlastní kapitál -85 -222 567 1 485 728 

Základní kapitál 0 0 0 0 0 

VH minulých let 745 715 -22 467 1 000 

VH běžného UCE období  -830 -937 589 1 018 -272 

Cizí zdroje -871 -4 635 1 983 -993 1 660 

Krátkodobé závazky -871 -4 635 1 983 -993 1 660 

Závazky z obchodních vztahů -650 -3 653 1 768 -1 419 813 

Závazky ke společníkům 469 133 215 94 257 

Časové rozlišení 0 0 0 0 0 
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Tabulka 8: Horizontální analýza pasiv – procentní vyjádření (vlastní zpracování) 

V tis. Kč 
2012-2011 2013-2012 2014-2013 2015-2014 2016-2015 

% % % % % 

PASIVA CELKEM -3,82% -20,18% 13,27% 2,26% 10,73% 

Vlastní kapitál -0,48% 125,00% 3,24% 8,21% 3,72% 

Základní kapitál 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

VH minulých let 5,11 4,66% 0,14% 1,04% 6,06% 

VH běžného UCE období  38,69 -71,25% 155,82% 105,27% -13,70% 

Cizí zdroje -12,11% -73,29% 117,41% -27,04% 61,96% 

Krátkodobé závazky -12,11% -73,29% 117,41% -27,04% 61,96% 

Závazky z obchodních vztahů -14,48 -95,13% 945,45% -72,58% 151,68% 

Závazky ke společníkům 1042,22% 25,88% 14,31% 10,24% 25,40% 

Časové rozlišení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Na základě bilanční rovnice je zřejmé, že vývoj pasiv je stejný jako u aktiv, tedy výrazně 

proměnlivý. Základní kapitál za sledované období nezaznamenal žádnou změnu. Vlastní 

kapitál se tedy měnil především v závislosti na změnách VH běžného účetního období.  

Výsledek hospodaření minulých let se v čase postupně navyšoval. Pouze v roce 2014 

došlo k nepatrnému snížení o 22 tis. Kč. Nejnižší hodnota VH minulých let byla v roce 

2011, a to 14 585 tis. Kč. V roce 2016 naopak dosahuje svého maxima, a to 17 490 tis. 

Kč. 

Výsledek hospodaření účetního období v prvních třech letech klesá, v roce 2013 došlo 

k nejvýraznějšímu zvýšení o 73,29 % na 378 tis. Kč. Poté VH stoupnul o 589 tis. Kč. 

V posledním sledovaném roce dochází opět  k poklesu o 13,7 % na 4 339 tis. Kč. 

Cizí zdroje jsou tvořeny výhradně krátkodobými závazky. Krátkodobé závazky do roku 

2013 klesají. V roce 2013 došlo k největšímu poklesu od 73,3 % na 1 689 tis. Kč. 

Následující rok závazky vzrostly o 1 983 tis. Kč, tedy 117,4 %. V posledním roce se 

závazky zvýšily o 61,96 % na 4 339 tis. Kč. Podpoložkou s největší změnou vývoje jsou 

závazky z obchodních vztahů.  
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U závazků z obchodních vztahů došlo k nejvýraznějšímu skoku v roce 2013, kdy se 

snížily o 95,13 % na 187 tis. Kč. Hned v dalším roce však závazky vzrostly o 1 768 tis. 

Kč. Další pokles o 72,6 % byl zaznamenám v roce 2015. V posledním roce se závazky 

opět zvyšují na 1 349 tis. Kč. 

Tabulka 9: Vertikální analýza pasiv (vlastní zpracování) 

V tis. Kč 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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

Vlastní kapitál 71,25% 73,73% 91,21% 83,13% 87,96% 82,39% 

Základní kapitál 4,00% 4,15% 5,21% 4,60% 4,49% 4,06% 

Rezervní fond 0,40% 0,42% 0,52% 0,46% 0,45% 0,41% 

VH minulých let 58,28% 63,69% 83,51% 73,63% 74,10% 70,98% 

VH běžného UCE 

období  
8,57% 5,46% 1,97% 4,44% 8,92% 6,95% 

Cizí zdroje 28,75% 26,27% 8,79% 16,87% 12,04% 17,61% 

Krátkodobé závazky 28,75% 26,27% 8,79% 16,87% 12,04% 17,61% 

Časové rozlišení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Největší procentuální podíl ve všech sledovaných letech na pasivech má vlastní kapitál. 

Pohybuje se v rozmezí 71,25 % - 91,21 %, z toho lze usuzovat, že společnost preferuje 

financování stálých aktiv z vlastních zdrojů.  Největší podíl na vlastním kapitálu má VH 

minulých let.  

Podíl cizích zdrojů je zrcadlovým obrazem vývoje vlastního kapitálu. Pokud tedy dojde 

ke zvýšení podílu vlastního kapitálu, sníží se podíl cizích zdrojů. Cizí zdroje jsou tvořeny 

krátkodobými závazky, které jsou tvořeny několika podpoložkami. Mezi ně patří závazky 

z obchodních vztahů, závazky ke společníkům, závazky k zaměstnancům.  
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Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty  

V následující tabulkách bude zpracována horizontální a vertikální analýza vybraných 

položek z výkazu zisku a ztráty společnosti ZALSTAV, spol. s r.o. 

Tabulka 10: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty – procentní vyjádření (vlastní zpracování) 

V tis. Kč 
2012-2011 2013-2012 2014-2013 2015-2014 2016-2015 

% % % % % 

Tržby z prodeje 

výrobků a služeb -28,85% -23,84% 13,12% -16,93% 41,46% 

Výkonová spotřeba -28,80% -32,56% 42,70% -46,99% 104,34% 

Změna stavu zásob 

vlastní činnosti -317,67% 165,99% -445,72% 169,27% -151,83% 

Aktivace -110,50% 91,42% -100,00% 0,00% 0,00% 

Osobní náklady 0,87% -12,26% -1,70% -5,51% 5,41% 

Úpravy hodnot v 

provozní oblasti -17,08% -44,65% -8,87% -22,49% 19,14% 

Ost. provozní náklady -17,28% 428,08% -82,92% -7,59% 39,45% 

Ost. Provozní výnosy -12,15% 2239,36% -69,12% -68,48% 43,93% 

Provozní VH -39,40% -67,56% 133,21% 102,80% -15,50% 

VH před zdaněním -39,45% -69,49% 140,70% 105,35% -16,14% 

VH po zdanění -38,70% -71,25% 155,82% 105,27% -13,70% 

Tržby z prodanýh výrobků a služeb mají po celé sledované období kolísavý vývoj. 

Výkyvy v jednotlivých letech jsou zapříčiněny změnou zakázek. V prvních dvou letech 

tržby klesaly, v obou letech o více než 20 %. Poté dochází k nárůstu o 13,12 % na 30 636 

tis. Kč. V roce 2014 došlo ke snížení o 5 188 tis. Kč, což v procentním vyjádření bylo 

necelých 17%. Nejvyšší růst tržeb byl v roce 2016 o 41,46 %, což představovalo růst o 

10 550 tis. Kč.  

Výkonová spotřeba měla obdobný vývoj jako tržby. Nejprve dva roky klesala. V roce 

2014 došlo k nárůstu o 7 425 tis. Kč. Následující rok došlo opět k poklesu o 46,99 % na 

13 155 tis. Kč. Poslední sledovaný rok výkonová spotřeba opět vrostla o 13 726 tis. Kč, 

což přestavovalo růst o 104,34 %.  
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Osobní náklady od roku 2012 do roku 2015 postupně klesají. Tento pokles je zapříčiněn 

snižujícím se počtěm zaměstnanců v jednotlivých letech. Nejdříve osobní náklady 

poklesly o 0,87 %. K největšímu poklesu došlo v roce 2013, kdy poklesly o 12,26 procent. 

V roce 2016 můžeme sledovat růst o 5,41 % na 7 387 tis. Kč.  

Pří pohledu na tabulku můžeme sledovat kolísavou tendenci provozního VH 

s nejvýraznějším poklesem v roce 2013 o 67,65 % na 521 tis. Kč. Hned následující rok 

došlo k nárůstu o 133,21 %, což představuje zvýšení o  649 tis. Kč. V posledním 

sledovaném roce opět klesá o 15,50 %. Tento pokles byl zapříčiněn nárůstem výkonové 

spotřeby  a odpisů.  

Výsledek hospodaření před zdaněním je jednou z nejdůležitějších položek výkazu zisku 

a ztráty, proto je jeho vývoj v jednotlivých letech znázorněn v následujícím grafu. Vývoj 

VH před zdaněním byl ovliněn především poklesem tržeb z prodeje výrobků a služeb. 

 

Graf 1: Vývoj výsledku hospodaření za účetní období (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti 

ZALSTAV, spol. s r.o.) 
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3.5.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele bývají označovány také jako fondy finančních prostředků. Jejich 

výsledky slouží především pro zjištění schopnosti podniku hradit své závazky. 

Tabulka 11: Analýza rozdílových ukazatelů (Vlastní zpracování dle výkazů společnosti ZALSTAV, spol. s r.o.) 

Rozdílové ukazatele 
V tis. Kč 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ČPK - manažerský přístup 7 606 7 520 9 615 10 556 11 997 11 601 

ČPK - investorský přístup 7 606 7 520 9 615 10 561 12 007 11 612 

ČPP -573 2 039 2 580 547 3 891 5 741 

ČPPF 5 983 4 830 8 011 5 845 9 757 8 400 

Pro výpočet čistého pracovního kapitálu byl použit manažerský způsob, který je vyjádřen 

jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. Výsledná hodnota ukazatele 

by měla dosahovat kladných hodnot. Čím vyšší je ČPK, tím vyšší je schopnosti podniku 

hradit své krátkodobé závazky.  

Z tabulky je zřejmé, že ZALSTAV dosahuje ve všech sledovaných letech kladných 

hodnot, což znaměná, že má dostatek finančních prostředků k financování běžné činnosti. 

Nejvyšší hodnoty dosahoval v roce 2015, a to 11 997 tis. Kč, na tento nárůst mělo vliv 

snížení krátkodobých závazků o 27 % a zároveň navýšení krátkodobého finančního 

majteku.  

Hodnoty čistých pohotových prostředků dosahují v letech 2012 – 2016 kladných hodnot. 

Pouze v roce 2011 společnost neměla dostatek penežních prostředků na úhradu svých 

krátkodobých závazků. Hodnoty ukazatele mají rostoucí vývoj, jen v roce 2014 došlo ke 

skokovému snížení. Toto snížení bylo zapříčiněno zvýšením krátkodobých závazků na 

dvojnásobek.  

Podobně jako ukazatel ČPK i ČPPF dosahuje ve všech sledovaných letech kladných 

hodnot. Výraznější změna nastala v roce 2014 kdy došlo ke snížení ČPPF o 27,04 % na 

5 845 tis. Kč. Příčinou snížení byl dvojnásobný nárůst krátkodobých závazků.  
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3.5.3 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele jsou základním nástrojem finanční analýzy. Za jejich pomoci lze 

získat rychlý přehled o finanční situaci podniku. V této části budou vypočteny ukazatele, 

rentability, likvidity, zadluženosti a aktivity, následně budou výsledky analyzované 

společnosti porovnány s konkurencí. 

Ukazatele rentability 

Bývají označovány jako ukazatele výnosnosti, jelikož vycházejí z výsledku hospodaření. 

Pomáhají při zhodnocení celkové efektivnosti podnikání. Pro analýzu byly zvoleny 

ukazatele rentabilita vlastního kapitálu, tržeb, celkových aktiv a nákladů. 

Tabulka 12: Ukazatele rentability (Vlastní zpracování dle výkazů společností ZALSTAV spol. s r.o., SAPA – LPJ, spol. 

s r.o., STAVITELSTVÍ TRUNEC, s.r.o. a statistiky MPO Finanční analýza podnikové sféry 2011-2016) 

 Subjekt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ROE 

ZALSTAV 14,85% 9,03% 2,79% 6,51% 12,35% 9,98% 

Oborový průměr 19,62% 14,06% 15,53% 15,77% 16,23% 18,18% 

SAP- LPJ 
2,25% -32,49% 15,04% 2,66% 27,42% 22,68% 

STAVITELSTVÍ 

TRUNEC 
6,13% 31,86% 32,29% -246,9% 76,09% 61,51% 

ROS 

ZALSTAV 5,35% 4,56% 1,81% 3,84% 9,50% 5,63% 

Oborový průměr 
3,97% 3,77% 4,17% 3,57% 4,88% 5,42% 

SAPA LPJ 
0,52% -9,52% 0,48% 1,68% 6,40% 3,74% 

STAVITELSTVÍ 

TRUNEC 
0,49% 2,25% 2,56% -5,22% 4,83% 6,47% 

ROA 

ZALSTAV 
10,58% 6,66% 2,55% 5,41% 10,86% 8,22% 

Oborový průměr 
9,14 6,19% 5,79% 3,00% 8,57% 9,71% 

SAPA LPJ 
0,97% -17,11% 6,56% 0,97% 13,04% 9,53% 

STAVITELSTVÍ 

TRUNEC 
0,32% 2,66% 4,99% -9,14% 13,68% 18,84% 

ROC 

ZALSTAV 
5,65% 4,76% 1,81% 4,03% 10,60% 6,07% 

SAPA LPJ 
0,51% -8,50% 2,66% 0,30% 6,76% 3,85% 

STAVITELSTVÍ 

TRUNEC 
0,49% 2,88% 2,37% -4,96% 6,37% 8,23% 
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Rentabilita vlastního kapitálu 

U ukazatele ROE můžeme v průběhu sledovaného období pozorovat velmi výrazné 

kolísání. Nejvyšší hodnotu společnost vykazuje v roce 2011, a to 14,85 %, neboť v tomto 

roce byl nejvyšší výsledek hospodaření ze všech sledovaných let. V dalších dvou letech 

nastal výrazný pokles. V roce 2013 se ukazatel propadl až na pouhých 2,79 %, důvodem 

bylo snížení VH o 67,6 % na 489 tis. Kč. Poté nastal pozvolný růst ukazatele, v letech 

2014 a 2015 se zvýšil výsledek hospodaření, v roce 2015 o 1 249 tis. Kč. ZALSTAV se 

během celého období pohybuje pod oborovým průměrem, v roce 2013 až o 13 p. b.  

SAPA-LPJ v roce 2012 vykázala záporný výsledek hospodaření. V letech 2013, 2015 a 

2016 převyšuje hodnoty ZALSTAVU i oborového průměru. Naopak v letech 2011 a 2014 

dosahuje hodnot horších. Stavitelství Trunec vykázalo ztrátu dokonce ve dvou 

sledovaných letech, v ostatních případech, jsou jeho hodnoty výrazně lepší než hodnoty 

obou společností. 

Rentabilita tržeb 

Ukazatel ROS se téměř v celém období pohyboval nad oborovým průměrem. Vyjímkou 

byl pouze rok 2013, kdy ukazatel poklesl na hodnotu 1,81%. Toto zhoršení je následkem 

snížení tržeb o 23,9 %. Nejlépe ZALSTAV  dopadl v roce 2015, kdy rentabilita tržeb 

přesáhla 9 %, v tomto roce společnost dosáhla největšího VH, a to 2 464 tis. Kč. Výsledky 

SAPA-LPJ jsou ve všech letech nižší než hodnoty ZALSTAVU, v prvních čtyřech letech 

vykazovala společnost velmi nízké hodnoty, v posledních dvou letech, ale hodnoty 

ukazatele vzrostly, v roce 2015 dokonce přesáhly oborový průměr. Stavitelství Trunec 

dosahuje nejvyššího výsledku v roce 2016, kdy dosáhla lepších hodnot než ZALSTAV.  

Rentabilita celkových aktiv 

U ukazatele ROA můžeme sledovat výrazné kolísání. Hodnoty se pohybují v intervalu 

2,55 – 10,86. Stejně jako u ROE bylo nejlepších výsledků dosaženo v letech 2011 a 2015, 

nejhorší výsledek je v roce 2013, kdy rentabilita aktiv byla 2,55. Ve srovnání 

s konkurencí je na tom ZALSTAV v prvních dvou letech lépe, naopak v letech 2015 a 

2016 má hodnoty nižší než obě konkurenční společnosti. I u oborového průměru je patrné 

výrazné kolísání.  
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Rentabilita nákladů 

Rentabilita nákladů první 3 sledované roky klesá. Nejnižší hodnota ukazatele byla v roce 

2013, kdy rentabilita nákladů byla 1,81 %. Naopak nejlepšího výsledků bylo dosaženo 

v roce 2015, kdy náklady klesly na 13 155 tis. Kč. Hodnoty společnosti SAPA-LPJ jsou 

téměř ve všech sledovaných letech nižší než hodnoty ZALSTAVU. Vyjímkou je pouze 

rok 2013, kdy SAPA-LPJ převyšuje hodnoty analyzované společnosti o 0,86 procenta. 

Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity určují schopnost společnosti splácet včas své krátkodobé závazky. 

Pro hodnocení budou využity 3 stupně likvidity. 

Během sledovaného období společnost ve všech letech překročila oborový průměr. Od 

roku 2013 výsledky výrazně přesahují doporučené hodnoty, společnost lze tedy označit 

jako vysoce likvidní. Vysoké hodnoty ukazatele značí také to, že společnost neefektivně 

využívá své volné peněžní prostředky.  

Tabulka 13: Ukazatel běžné likvidity (Vlastní zpracování dle výkazů společností ZALSTAV spol. s r.o., SAPA – LPJ, 

spol. s r.o., STAVITELSTVÍ TRUNEC, s.r.o. a statistiky MPO Finanční analýza podnikové sféry 2011-2016) 

Běžná likvidita 

Subjekt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ZALSTAV, spol. s r.o. 2,05 2,19 6,69 3,87 5,48 6,67 

Oborový průměr 1,77 2,00 1,88 1,99 1,19 1,92 

SAPA LPJ, spol. s r.o. 1,16 0,91 0,99 0,97 1,23 1,17 

Stavitelství Trunec, s.r.o. 0,75 0,76 0,85 0,89 1,08 0,78 

Doporučené hodnoty běžné likvidity se pohybují v intervalu 1,6 – 2,5.  ZALSTAV tyto 

hodnoty splňuje v prvních dvou letech. V roce 2013 nastává výrazné snížení 

krátkodobých závazků, navyšování pohledávek a hodnoty ukazatele několikanásobně 

překračují doporučené hodnoty. Z toho vyplývá, že běžná likvidita je zbytečně vysoká, 

což značí neefektivní hospodaření. Hodnoty obou konkurečních společností jsou výrazně 

nižší, dokonce jsou ve všech letech pod dopuručenými hodnotami.  
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Tabulka 14: Ukazatel pohotové likvidtiy (Vlastní zpracování dle výkazů společností ZALSTAV spol. s r.o., SAPA – LPJ, 

spol. s r.o., STAVITELSTVÍ TRUNEC, s.r.o. a statistiky MPO Finanční analýza podnikové sféry 2011-2016) 

Pohotová likvidita 

Subjekt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ZALSTAV, spol. s r.o. 1,83 1,76 5,74 2,59 4,64 2,93 

Oborový průměr 1,57 1,62 1,71 1,84 1,03 1,70 

SAPA – LPJ, spol. s r.o.  1,07 0,81 0,89 0,95 1,15 1,09 

Stavitelství Trunec, s.r.o. 0,47 0,51 0,78 0,78 1,08 0,78 

Hodnoty pohotové likvidity jsou ve všech sledovaných letech nad oborovým průměrem i 

doporučenými hodnotami. Ty se pohybují v rozmezí 1-1,5. Společnost SAPA – LPJ se 

nejvíce přibližuje doporučeným hodnotám. Stavitelství Trunec se pohybuje pod 

doporučenou hranicí, což by mohlo znamenat problémy se splácením. Sledujeme zde také 

rozdíl mezi běžnou a pohotovou likviditou, tedy vliv zásob na likviditu společnosti. 

Největší rozdíl u společnosti ZALSTAV vidíme v roce 2014 a 2016, příčinou rozdílu je 

vysoký podíl zásob na oběžných aktivech. Podíl zásob na oběžných aktivech činil  

33,11 % v roce 2014 a  20,1 % v roce 2016.   

Tabulka 15: Ukazatel okamžité likvidity (Vlastní zpracování dle výkazů společností ZALSTAV spol. s r.o., SAPA – LPJ, 

spol. s r.o., STAVITELSTVÍ TRUNEC, s.r.o. a statistiky MPO Finanční analýza podnikové sféry 2011-2016) 

Okamžitá likvidita 

Subjekt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ZALSTAV, spol. s r.o. 0,92 1,32 2,52 1,15 2,45 2,32 

Oborový průměr 0,44 0,27 0,44 0,30 0,43 0,39 

SAPA – JPL, spol. s r.o. 0,34 0,28 0,59 0,12 0,30 0,28 

Stavitelství Trunec, s.r.o. 0,30 0,17 0,27 0,12 0,41 0,36 

Okamžitá likvidita ve sledovaných letech postupně vzrůstá. Vyjímkou je rok 2014, kdy 

došlo ke snížení likvidity na 1,15, z důvodu zvýšení krátkodobých závazků. Ve 

sledovaných letech docházelo k postupnému zvyšování peněžních prostředků, v roce 

2016 došlo k navýšení o 50 % na 10 080 tis. Kč.  



49 

 

Z tabulky lze vyčíst, že lépe je na tom společnost SAPA – LPJ, která se téměř ve všech 

letech drží v rámci doporučených hodnot, z čehož vyplývá, že SAPA – LPJ zvládá lépe 

hospodařit s volnými peněžními prostředky.  

 

Graf 2: Srovnání hodnot okamžité likvidity (vlastní zpracování) 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti jsou důležitou součástí finanční analýzy. Vyjadřují souvislost 

mezi vlastním kapitálem a cizími zdroji. Výsledky budou porovnány s konkurencí a 

oborovým průměrem. 

Tabulka 16: Ukazatel celkové zadluženosti (Vlastní zpracování dle výkazů společností ZALSTAV spol. s r.o., SAPA – 

LPJ, spol. s r.o., STAVITELSTVÍ TRUNEC, s.r.o. a statistiky MPO Finanční analýza podnikové sféry 2011-2016) 

Celková zadluženost  (%) 

Subjekt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ZALSTAV 28,75 26,27 8,79 16,87 12,04 17,61 

Oborový průměr  57,21 57,34   57,51  57,81  56,53 53,02 

SAPA LPJ 56,97 47,40 56,09 63,54 52,35 57,97 

STAVITELSTVÍ TRUNEC 94,84 93,27 87,48 96,11 85,12 73,74 
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Z tabulky je zřejmé, že ve všech sledovaných letech ZALSTAV využívá k financování 

své činnosti vlastní zdroje. Téměř ve všech letech je společnost financována z více jak tří 

čtvrtin vlastními zdroji, výjimkou je pouze rok 2011 a 2012. Nejnižší zadluženosti bylo 

dosaženo v roce 2013, zadluženost byla pouhých 8,79 %. Nejvyšší zadluženost činila 

28,75%. Oba konkurenční podniky dosahují výrazně vyšších hodnot, což můžeme 

považovat za konkurenční výhodu společnosti ZALSTAV. Společnost SAPA – LJP se 

pohybuje v rámci doporučeného rozmezí. Stavitelství Trunec je na tom výrazně hůře, 

hodnoty celkové zadluženosti nedosahují doporučených hodnot.  

Tabulka 17: Ukazatel koeficientu samofinancování (Vlastní zpracování dle výkazů společností ZALSTAV spol. s r.o., 

SAPA – LPJ, spol. s r.o., STAVITELSTVÍ TRUNEC, s.r.o. a statistiky MPO Finanční analýza podnikové sféry 2011-

2016) 

Koeficient samofinancování  

Subjekt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ZALSTAV 71,26% 73,73% 91,21% 83,13% 87,96% 82,39% 

Oborový průměr  42,79% 42,66% 42,49% 42,19% 43,47% 46,98% 

SAPA – LPJ 42,95% 52,89% 43,58% 36,41% 47,65% 42,03% 

STAVITELSTVÍ TRUNEC 4,96% 6,11% 11,51% 3,89% 14,88% 26,26% 

Koeficient samofinancování je doplňkovým ukazatelem k celkové zadluženosti. Jejich 

součet by měl dát 100 %. Již víme, že ZALSTAV využívá ke krytí celkových aktiv 

převážně vlastní zdroje. Hodnoty se ve sledovaných letech pohybují nad 70 %.  

Nejvyšších hodnot je dosaženo v roce 2013, kdy dosáhla 91,21%. Je zřejmé, že 

společnost se nechce zadlužovat, vysoký poměr však může znamenat snížení rentability 

vlastního kapitálu. Při porovnání se SAPA – LPJ můžeme vidět, že konkureční společnost 

je schopna financovat svá celková aktiva vlastními zdroji pouze kolem 40 % 

Tabulka 18: Ukazatel krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem (Vlastní zpracování dle výkazů společností 

ZALSTAV spol. s r.o., SAPA – LPJ, spol. r.o., STAVITELSTVÍ TRUNEC, s.r.o. a statistiky MPO Finanční analýza 

podnikové sféry 2011-2016) 

Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem 

Subjekt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ZALSTAV 1,74 1,74 2,22 2,40 2,59 2,34 

Oborový průměr 1,30 1,31 1,32 1,21 1,27 1,34 

SAPA LPJ 1,28 0,93 0,99 0,96 2,43 3,01 

STAVITELSTVÍ TRUNEC 0,18 0,23 0,49 0,26 1,81 0,62 
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Optimální hodnota ukazetele krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem je 1. 

ZALSTAV tuto doporučenou hodnotu přesahuje ve všech sledovaných letech, z toho 

vyplývá, že společnost je překapitalizovaná, tedy financuje vlastním kapitálem i část 

oběžných aktiv. SAPA-LPJ se v prvních čtyřech letech přibližuje optimální hodnotě 1, 

poté se hodnota ukazatele zvyšuje. Stavitelství Trunec je na tom nejhůře, téměř ve všech 

sledovaných letech se pohyvuje pod doporučenou hodnotou. 

Ukazatele aktivity 

Tyto ukazatele vymezují, jak efektivně společnost využívá svá aktiva. Jejich pomocí lze 

zjistit kolikrát se obrátí jednotlivá aktiva v tržbách za rok, či kolik dní je určitá položka 

vázána v podniku. 

Tabulka 19: Ukazatel obratu celkových aktiv (Vlastní zpracování dle výkazů společností ZALSTAV spol. s r.o., SAPA 

– LPJ, spol. s r.o., STAVITELSTVÍ TRUNEC, s.r.o. a statistiky MPO Finanční analýza podnikové sféry 2011-2016) 

Obrat celkových aktiv 

Subjekt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ZALSTAV 1,98 1,46 1,41 1,41 1,14 1,46 

Oborový průměr 0,89 0,88 0,84 0,89 0,92 0,81 

SAPA LPJ 1,86 1,82 2,5 3,17 2,04 2,55 

STAVITELSTVÍ TRUNEC 0,65 0,95 1,57 1,73 2,28 2,48 

Výsledné hodnoty se v rámci celého období pohybovaly nad doporučenou hodnotou 1, 

z čehož vyplývá, že společnost využívá efektivně svá aktiva a nepřichází tak o ušlý zisk. 

Nejvyšší hodnoty bylo dosaženov roce 2011, díky nejvyšším tržbám. Poté se hodnoty 

ukazatele postupně snižují až k hodnotě 1,14. V roce 2016 se obrat aktiv opět zvyšuje, 

díky zvýšení tržeb v tomto roce. Při porovnání s konkurencí vidíme, že společnost SAPA-

LPJ dosahuje téměř ve všech sledovaných letech vyšších hodnot. V roce 2013 až hodnoty 

3,17, což znamená, že se veškerá aktiva v podniku obrátila v tržby více než třikrát. Ve 

srovnání s oborovým průměrem dosahují obě společnosti vyšších výsledků během celého 

období. Dále můžeme vidět, že hodnoty oborového průměru jsou vždy nižší než 

doporučené hodnoty. 
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Graf 3: Vývoj obratu celkových aktiv (vlastní zpracování) 

Tabulka 20: Ukazatel obratu stálých aktiv (Vlastní zpracování dle výkazů společností ZALSTAV spol. s r.o., SAPA – 

LPJ, spol. s r.o., STAVITELSTVÍ TRUNEC, s.r.o. a statistiky MPO Finanční analýza podnikové sféry 2011-2016) 

Obrat stálých aktiv 

Subjekt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ZALSTAV 4,84 3,44 3,42 4,07 3,36 4,14 

Oborový průměr 2,76 2,94 2,84 2,65 2,68 2,39 

SAPA LPJ 5,53 3,17 5,68 8,37 10,40 18,21 

STAVITELSTVÍ TRUNEC 2,32 3,21 6,13 12,23 28,51 5,89 

Obrat stálých aktiv nejprve v letech 2013 a 2013 klesá. Nejvyšší hodnota byla dosažena 

v roce 2011, kdy se dlouhodobý majetek společnosti obrátil v tržbách téměř pětkrát. 

Naopak nejhorší výsledek byl vykázán v roce 2015, kdy obrat stálých aktiv činil pouze 

3,6. ZALSTAV v celém období převyšujě oborový průměr. V porovnání se SAPA-LPJ 

je patrné, že SAPA-LPJ má vyšší obrat stalých aktiv než analyzovaná společnost. Největší 

rozdíl byl v roce 2016, kdy SAPA obrátila dlouhodobý majetek v tržby více než 18 krát, 

ZALSTAV  naproti tomu pouze čtyřikrát. Stavitelství Trunec je na tom nejlépe v roce 

2015, kdy hodnota ukazatele výrazně převyšuje obě společnosti i oborový průměr.  
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Tabulka 21: Ukazatel obratu zásob (Vlastní zpracování dle výkazů společností ZALSTAV spol. s r.o., SAPA – LPJ, spol. 

s r.o., STAVITELSTVÍ TRUNEC, s.r.o. a statistiky MPO Finanční analýza podnikové sféry 2011-2016) 

Obrat zásob 

Subjekt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ZALSTAV 30,48 13,08 16,88 6,50 7,95 16,07 

Oborový průměr 11,68 10,49 10,79 13,50 14,23 8,79 

SAPA LPJ 39,22 39,7 40,5 192,69 38,8 76,82 

STAVITELSTVÍ TRUNEC 2,43 4,15 25,41 16,28 x x 

Obrat zásob udává, kolikrát za rok byla položka zásob prodána a znovu naskladněná. 

Z tabulky je zřejmé, že hodnoty v průběhu obodbí výrazně kolísají. Nejvyšší obrat byl 

v prvním sledovaném roce, nejnižšího v roce 2016, kdy došlo k výraznému navýšení 

zásob. SAPA-LPJ dosahuje opět vyšších hodnot než ZALSTAV, v roce 2014 byl obrat 

dokonce více než 190. Vysoký obrat zásob značí dobrou běžnou likviditu. Hodnoty 

oborového průměru jsou výrazně nižší než hodnoty obou společností.  

Tabulka 22: Ukazatel doby obratu zásob (Vlastní zpracování dle výkazů společností ZALSTAV spol. s r.o., SAPA – 

LPJ, spol. s r.o., STAVITELSTVÍ TRUNEC, s.r.o. a statistiky MPO Finanční analýza podnikové sféry 2011-2016) 

Doba obratu zásob 

Subjekt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ZALSTAV 11,79 27,48 19,86 55,25 45,24 22,3 

Oborový průměr 30,81 34,31 33,37 26,66 25,31 40,97 

SAPA LPJ 9,18 9,19 8,89 1,70 9,28 4,87 

STAVITELSTVÍ TRUNEC 148,28 86,65 14,16 22,11 x x 

Doba obratu zásob by na rozdíl od obratu zásob měla dosahovat co nejnižších hodnot, 

aby zásoby neležely na skladě a nezvyšovaly se tak náklady na skladování. Nejlépe 

dopadl ZALSTAV v roce 2011. Nejhůře poté v roce 2014, kdy došlo k výraznému 

navýšení zásob. SAPA-LPJ dosahuje lepších hodnot během celého období, doba obratu 

zásob se pohybuje v rozmezí 1,70 – 9,28 dní. Stavitelství Trunec v letech 2011 a 2012 

převyšuje několikanásobně hodnoty svých konkurentů, v dalších dvou letech se výsledky 

výrazně zlepšují. V letech 2015 a 2016 neeviduje žádné zásoby, proto ukazatel nelze 

vypočítat. ZALSTAV i SAPA-LPJ mají výsledné hodnoty nižší než je oborový průměr.  
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Tabulka 23: Ukazatel doby obratu pohledávek (Vlastní zpracování dle výkazů společností ZALSTAV spol. s r.o., SAPA 

– LPJ, spol. s r.o., STAVITELSTVÍ TRUNEC, s.r.o. a statistiky MPO Finanční analýza podnikové sféry 2011-2016) 

Doba obratu pohledávek 

Subjekt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ZALSTAV 47,72 28,55 72,19 62,26 82,98 26,59 

Oborový průměr 172,73 188,87 199,37 173,95 154,84 155,36 

SAPA LPJ 80,62 49,35 24,2 59,80 70,12 66,32 

STAVITELSTVÍ TRUNEC 93,44 119,97 101,58 131,67 89,69 43,87 

Z tabulky je zřejmé, že doba obratu pohledávek ve sledovaném období vykazuje 

proměnlivý vývoj. Výsledky analyzované společnosti se pohybují od 26,59 do 82,98. 

Nejvyšší hodnota je v roce 2016, kdy společnost musela na úhradu pohledávek čekat 

téměr 83 dní. Obě konkureční společnosti dosahují hodnot výrazně horších.  

Tabulka 24: Ukazatel doby obratu závazků (Vlastní zpracování dle výkazů společností ZALSTAV spol. s r.o., SAPA – 

LPJ, spol. s r.o., STAVITELSTVÍ TRUNEC, s.r.o. a statistiky MPO Finanční analýza podnikové sféry 2011-2016) 

Doba obratu závazků 

Subjekt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ZALSTAV 52,37 64,69 22,45 43,15 37,90 43,39 

Oborový průměr 176,56 180,29 203,20 185,29 181,61 203,56 

SAPA - LPJ  110,17 94,55 57,43 55,13 92,51 81,98 

STAVITELSTVÍ TRUNEC 524,02 353,58 200,74 199,32 134,21 107,23 

Doba obratu závazků společnosti ZALSTAV se pohybuje v rozmezí od 22,45 do 64,69, 

vývoj ukazatele lze tedy označit jako kolísavý. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 

2012, kdy se ukazatel vyšplhal na necelých 65 dní. Toto zvýšení bylo způsobeno 

především snížením tržeb o 28,85 %. Hodnoty SAPA-LPJ jsou ve všech sledovaných 

letech téměř dvojnásobně výšší než hodnoty ZALSTAVU. Vysoké hodnoty ukazatele 

společnosti Stavitelství Trunec jsou způsobeny zejména nízkými denními tržbami a 

zároveň vysokými závazky.  

Doba obratu závazků by v ideálním případě měla být vyšší než doba obratu pohledávek, 

z důvodu, že pro podnik je výhodnější, když odběratelé platí včas a oni naproti tomu 

nakupují na obchodní úvěr.  Pro přehlednější srovnání je uveden graf.  
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Graf 4: Srovnání doby obratu pohledávek a závazků (Vlastní zpracování) 

Z grafu je patrné, že toto doporučení bylo splněno pouze v polovině sledovaného období. 

Naopak v letech 2013, 2014 a 2015 doba obratu pohledávek převyšuje dobu obratu 

závazků  až o 49 dní.  

Provozní ukazatele 

Tyto ukazatele se zaměřují na vnitřní prostředí firmy. Vychází z tokových veličin, 

zpravidla nákladů, jejich řízení přispívá k efektivnímu vynakládání jednotlivých druhů 

nákladů a tím dosahování vyššího konečného efektu. 

Produktivita práce z přidané hodnoty určuje, jaká je přidaná hodnota na 1 pracovníka. 

Produktivita práce má ve sledovaném období kolísavý průběh, pohybuje se v rozmezí od 

341,08 do 165,86. Nejnižší hodnota ukazatele je v roce 2013, a to 341,08 tis. Kč. Ukazatel 

je ovlivněn nejnižší hodnotou přidané hodnoty (8 868 tis. Kč). Naopak nejvyšší hodnoty 

ukazatele bylo dosaženo v roce 2016 (s hodnotou 465,86 tis. Kč).  Nárůst je způsoben 

zejména snížením počtu zaměstnanců. Produktivita práce je téměř ve všech sledovaných 

letech nižší než hodnoty konkurence. Vyjímkou je rok 2012, kdy je hodnota vyšší než u 

konkurence. V posledních dvou letech můžeme vidět výrazné rozdíly,  hodnoty  

SAPA-LPJ převyšují hodnoty ZALSTAVU až o 200 tis. Kč. 
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Ukazatel mzdové produktivity by měl v čase růst. Z tabulky je zřejmé, že mzdová 

produktivita ZALSTAVU v průběhu času postupně klesá,  až do roku 2016, kdy dochází 

ke zvýšení. Mzdová produktivita byla nejnižší v roce 2015 a to 4,91 Kč na 1 Kč 

vyplacených mezd. Naopak nejlepší výsledek je v roce 2011, kdy na jednu korunu 

vyplacených mezd připadalo 7,78 Kč výnosů. V tomto roce bylo dosaženo nejvyšších 

tržeb. Hodnoty mzdové produktivity společnosti SAPA-LPJ jsou ve všech letech vyšší 

než hodnoty ZALSTAVU. 

Nákladovost výnosů se po celé sledované období pohybuje v rozmezí 0,91 – 0,98. 

Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2013, kdy na korunu výnosů bylo třeba 0,98 Kč 

nákladů. Při porovnání s konkurencí, lze konstatovat, že lepších hodnot tohoto ukazatele 

dosahuje ZALSTAV.  Hodnoty konkurence jsou vyšší, v letech 2012 a 2014 dosahují 1, 

což znamená, že získané výnosy se rovnají vynaloženým nákladům. 

Tabulka 25: Provozní ukazatele (Vlastní zpracování dle výkazů společností ZALSTAV spol. s r.o., SAPA – LPJ, spol. s 

r.o., STAVITELSTVÍ TRUNEC, s.r.o. a statistiky MPO Finanční analýza podnikové sféry 2011-2016) 

Subjekt Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ZALSTAV počet zaměstnanců 29 28 26 25 25 22 

Produktivita práce z 

přidané hodnoty 
451,59 421,14 341,08 359,00 404,36 465,86 

Mzdová 

produktivita 
7,78 5,51 5,21 5,66 4,91 6,58 

Nákladovost výnosů 0,95 0,95 0,98 0,96 0,91 0,94 

SAPA-LPJ počet zaměstnanců 29 27 29 29 30 30 

Produktivita práce z 

přidané hodnoty 
455,14 302,04 500,45 470,83 634,13 660,87 

Mzdová 

produktivita 
8,52 5,78 10,52 15,31 10,36 13,26 

Nákladovost výnosů 0,99 1,09 0,97 1,00 0,94 0,96 

.  
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3.5.4 Soustavy ukazatelů 

V této části bude analyzována společnost za pomoci souhrných ukazatelů, které pomohou 

odhalit, zda je společnost zdravá nebo zda jí nehrozí bankrot. Pro hodnocení bude použit 

Altmanův index, Index IN-05 a Model Karas-Režňáková. 

Altmanův model 

Altmanův model Z-skóre byl navržen především pro americký trh, výsledky rozdělují 

podniky do 3 skupin, dle náchylnosti k bankrotu. Z tabulky lze vyčíst, že pouze v letech 

2011 a 2013 společnost převyšuje hranici 2,9. V ostatních letech index klesl pod hodnotu 

2,9, což značí pokles do tzv. „šedé zóny“. V pásnu šedé zóny je poměrně obtížné 

předpovídat další vývoj. Nejvyšší hodnota ukazatele byla v roce 2011, a to 3,08, v tomto 

roce byl největší celkový obrat. Další rok došlo k výraznému poklesu ukazatele na 

hodnotu 2,5, především kvůli snížení ukazatele  X5 (celkový obrat/celková aktiva), kdy 

obrat poklesl o 28,8 %, dále došlo ke snížení ukazatele X3 (EBIT/celková aktiva). Od 

roku 2014 ukazatel vykazuje rostoucí vývoj. Tento pozvolný růst je následkem zvýšení 

celkového obratu a nerozděleného zisku. 

Tabulka 26: Altmanův model (Vlastní zpracování dle výkazů společností ZALSTAV spol. s r.o.) 

Altmanův model 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

X1 0,30 0,31 0,50 0,49 0,54 0,47 

X2 0,58 0,64 0,84 0,74 0,74 0,71 

X3 0,11 0,07 0,03 0,05 0,11 0,08 

X4 0,14 0,16 0,59 0,27 0,37 0,23 

X5 1,98 1,47 1,52 1,18 1,15 1,47 

Z-skóre 3,08 2,50 2,92 2,43 2,66 2,76 
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Graf 5: Vývoj Altmanova indexu společnosti (vlastní zpracování)  

Index IN-05 

Tento index je na rozdíl od Altmanova Z-skóre navržen přímo pro české podniky.  

Ve sledovaném období od roku 2011 do roku 2016 společnost dosahuje hodnot vyšších 

než 1,6, to vypovídá o finančním zdraví společnosti. Na základě výsledků lze řící, že 

společnosti s největší pravděpodobností nehrozí v blízké době brankrot. Ukazatel 

projevoval kolísavou tendenci. Nejvíce se hodnota přiblížila tzv. „šedé zóně“ v roce 2012, 

kdy klesla na 1,62“.  Tento pokles byl zapříčiněn především snížením výnosů o 28,77 p.b.  

a tedy i snížením EBIT o téměř 40 %.  Naopak nejvyšší hodnota je dosažena v roce 2013, 

kdy došlo ke snížení krátkodobých závazků o 73,29 p.b., a snížení celkových aktiv o 20 

p.b. Jelikož v celém sledovaném období společnost nevykazovala žádné nákladové 

úroky, je do vzorce u ukazatele EBIT/nákladové úroky dosazena  9.  Hodnota 9 je 

doporučeným omezením autorů indexu, aby nedošlo ke zreslení výsledku.  

 

 

 

 

 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

2011 2012 2013 2014 2015 2016

H
o

d
n
o

ta
 i

n
d

ex
u

Rok

Vývoj Altmanova indexu

Z-skóre Hranice 1,2 Hranice 2,9



59 

 

Tabulka 27: Index IN-05 (Vlastní zpracování dle výkazů společností ZALSTAV spol. s r.o.) 

Index IN-05 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

A (aktiva/cizí kapitál) 3,48 3,81 11,37 5,93 8,31 5,68 

B (EBIT/nákladové úroky) 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

C (EBIT/celková aktiva) 0,11 0,07 0,03 0,05 0,11 0,08 

D (celk. výnosy/celk. aktiva) 1,98 1,47 1,52 1,44 1,15 1,47 

E (OA/krátk. závazky,úvěry) 2,06 2,19 6,69 3,87 5,48 3,67 

Index IN-05 1,83 1,62 2,86 2,00 2,61 2,06 

Model Karas-Režňáková 

Tento model hodnotí výsledky tak, že v případě dosažení záporných hodnot indexu je 

společnosti ohrožena bankrotem, v opačném případě jí lze označit jako prosperující. 

Z hodnot v tabulce vyplývá, že ZALSTAV není ohrožen bankrotem. Během celého 

období je ukazatel relativně konstantní, pohybuje se v rozmezí 63,38 – 66,16. Nejhorší 

výsledek byl v roce 2015, kdy došlo ke snížení tržeb o 17 p.b a snížení zásob o 52 p.b. 

Tabulka 28: Model Karas-Režňková (Vlastní zpracování dle výkazů společností ZALSTAV spol. s r.o.) 

Model Karas-Režňáková 

    2011 2012 2013 2014 2015 2016 

X1 tržby/celková aktiva 1,98 1,46 1,41 1,41 1,14 1,46 

X2 
(oběžná aktiva – zásoby) / 

tržby 0,25 0,32 0,36 0,31 0,49 0,35 

X3 
hodnota celkových aktiv 

v Kč 25 025 000 24 069 000 19 212 000 21 762 000 22 254 000 24 642 000 

I 66,16 64,97 63,99 64,61 63,38 64,85 
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3.6 SWOT analýza 

Tato část se bude zabývat SWOT analýzou,  která zkoumá vnitřní a vnější prostředí firmy.  

Nejprve budou posouzeny silné a slabé stránky společnosti a následně její příležitosti a 

hrozby.  V ideálním případě by společnosti měla mít co nejvíce silných stránek, měla by 

se snažit odstanit slabé stránky. Z hlediska vnějších faktorů je vhodné, když firma 

využívá všech svých příležitostí a zavádí opatření, které zabraňují vzniku hrozeb. 

Tabulka 29: SWOT analýza společnosti ZALSTAV, spol. s r.o. (vlastní zpracování) 

S                   Silné stránky W                 Slabé stránky 

• Dostatek likvidních prostředků 

 

• Neefektivní zhodnocování volných 

finančních prostředků 

• Žádné zatížení bankovními úvěry • Slabá propagace firmy 

• Růst mzdové produktivity • Nízká rentabilita 

• Nízká míra zadluženosti • Vysoká doba obratu pohledávek 

• Specializace na zemědělské 

stavby • Chybí certifikáty kvality 

• Stálí a spolehliví dodavatelé 
 

• Vlastní technická zařízení   

• Minimální hrozba bankrotu   

O                  Příležitosti T                      Hrozby 

• Modernizace technických 

zařízení 
• Aktivní konkurence 

• Nábor nových zaměstnanců 

• Odchod kvalifikovaných 

zaměstnanců 

• Využití cizího kapitálu 

• Zlepšení propagace firmy 

 

• Oslovení nových zákazníků 
• Nárůst cen vstupního materiálu 
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3.7 Souhrnné zhodnocení  

V této části jsou shrnuty výsledky z analytické části práce. Z výsledků vyplývá, že 

společnost ZALSTAV, spol. s r.o. je v dobré finanční situaci. 

Z analýzy absolutních ukazatelů bylo zjištěno, že aktiva a pasiva do roku 2013 klesají, 

poté dochází k nárůstu. Podíl dlouhodobého majetku na celkových aktivech postupně 

klesá, to je zapříčiněno změnami v oběžných aktivech. Postupně se zvyšují peněžní 

prostředky, zásoby a krátkodobé pohledávky v čase výrazně kolísají. U dlouhodobého 

majetku došlo k větší změně  roce 2016, kdy se jejich podíl na aktivech opět nepatrně 

zvýšil, toto zvýšení bylo zapříčiněno nákup dvou dopravních prostředků a dvou 

stavebních strojů.  

Na straně pasiv můžeme vidět vysoký podíl vlastního kapitálu. Nerozdělený zisk 

minulých let postupně narůstal. VH běžného účetního období v čase výrazně kolísal. Cizí 

zdroje společnosti jsou tvořeny pouze krátkodobými závazky, na jejich změnách má 

největší podíl položka Pohledávky z obchodních vztahů. Dále narůstal podíl závazků ke 

společníkům. Z vertiální analýzy pasiv lze usuzovat, že společnost preferuje financování 

své činnosti z vlastních zdrojů. 

Co se týče rozdílových ukazatelů, Čistý pracovní kapitál má v čase rostoucí vývoj, z toho 

vyplývá, že společnost disponuje dostatečně velkou finanční rezervou.  Výsledek čistých 

pohotových prostředků vyšel v prvním sledovaném roce v záporných hodnotách. 

V dalších letech postupně vzrůstal, z toho vyplývá, že společnost má dostatek peněžních 

prostředků ke krytí všech svých okamžitě splatných závazků.  

Všechny tři stupně likvidity v čase kolísají. Ve všech sledovaných letech se pohybují 

vysoko nad hranicí doporučených hodnot. Nejvyšší rozdíl je patrný u okamžité likvidity, 

důvodem je, že společnost drží na bankovním účtu velký objem finančních prostředků. 

Takto vysoké hodnoty značí, že společnost neefektivně využívá své volné finančních 

prostředky. 
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U ukazatelů rentability můžeme sledovat výrazné výkyvy, ty jsou způsobeny změnami 

EBIT. Pro společnost je pozitvní, že ve všech letech dosahovaly hodnoty rentability 

kladných hodnot, na rozdíl od konkurentů, kteří se dostali do ztráty. Významný pokles u 

většiny ukazatelů rentability byl zaznamenán v roce 2013, kdy došlo ke snížení EBIT na 

489 tis. Kč. Nejlepší výsledky rentability byly zaznamenány v roce 2015, kdy EBIT 

dosahuje nejvyšší hodnoty.  

Celková zadluženost je ve všech sledovaných letech velmi nízká, pohybuje se v rozmezí 

8,79 – 28,75 %, z toho vyplývá, že společnost preferuje financování z vlastních zdrojů. 

Toto je i dobrým znamením pro věřitele. Vysoké hodnoty koeficientu samofinancování 

značí samostatnost a stabilitu podniku.   

Ukazatele týkající se obratu vyšly pro společnost dobře. Obrat celkových aktiv ve všech 

letech převyšuje doporučenou hodnotu 1. Ukazatel obratu zásob v čase výrazně kolísá. 

Výsledky doby obratu zásob jsou horší než výsledky konkurence, z čehož vyplývá, že 

ZALSTAV v některých letech drží velké množství zásob na skladě, především v letech 

2014 a 2015. Důležité je porovnání doby obratu pohledávek a závazků, ideální stav 

nastává tehdy, když doba obratu závazků je delší než doba obratu pohledávek. Z výsledků 

analyzované společnosti vyplývá, že toto pravidlo společnost nesplnila ve třech 

sledovaných letech, což je pro společnost negativní. Největší rozdíl mezi dobou obratu 

pohledávek a závazků byla v roce 2013, kdy byl rozdíl 49 dní.  

Produktivita práce z přidané hodnoty postupem času narůstá i přes klesající počet 

zaměstnanců. Vyjímkou je pouze rok 2012 a 2013, kdy produktivita klesá. Mzdová 

produktivita postupně klesá, což je pro společnosti negativní, v ideální případě by měla 

růst. U tohoto ukazatele je na tom analyzovaná společnost hůře než konkurenční 

společnost. Naopak nákladovost výnosů ZALSTAVU je lepší než u konkurence. 

Výsledky soustav ukazatelů jsou příznivé. Index IN-05 se všech sledovaných letech 

pohybují vysoko nad hranicí bankrotu. U Altmanova indexu se společnost dostává do tzv. 

šedé zóny, kde se těžko určuje budoucí vývoj. Poslední vypočtenou soustavou byl model 

Karas-Režňáková, výsledky během celého sledovaného období pohybují nad hodnoutou 

60. Z těchto výsledků lze usuzovat, že společnosti s velkou pravděpodobností v nejbližší 

době nehrozí bankrot a svým majitelům tvoří zisk.  



63 

 

4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části práce budou, na zákládě výpočtů z praktické části, formulovány návrhy, které 

by měly vést ke zlepšení finanční situace společnosti ZALSTAV, spol. s r.o. Při 

hodnocení provedené finanční analýzy bylo zjištěno, že společnost je finančně zdravá. 

Ačkoli nebyly zjištěny žádné závažné problémy, které by přímo ohrožovaly chod 

společnosti, obejevily se nedostatky u ukazatelů doby obratu pohledávek, která 

v některých letech převyšuje dobu obratu závazků. Proto se tímto ukazatelem budu 

zabývat, dále se budu věnovat zefektivnění hospodaření s volnými finančními prostředky 

a propagaci.  

4.1 Řízení pohledávek 

Na  základě provedené finanční analýzy společnosti ZALSTAV, spol. s .r.o. bylo zjištěno, 

že ve třech sledovaných letech doba obratu pohledávek převyšuje dobu obratu závazků. 

V roce 2013 doba obratu pohledávek převyšovala dobu obratu závazků dokonce o 49 dní.  

Z toho vyplývá, že společnost hradí své závazky dříve než inkasují peníze od svých 

zákazníků. Průměrná doba obratu pohledávek za celé období je 53 dní, zatímco doba 

obratu zavázků 44 dní. Podíl pohledávek na celkových aktivech se ve sledovaném období 

pohyboval v rozmezí 10,79 – 28,27 %. Proto se v této části pokusím nastínit některé 

možnosti, které by mohly pomoci tento problém vyřešit.  

4.1.1 Prověření odběratele 

Prověření odběratele je první možnost, která by mohla pomoci předcházet problému ještě 

před uzavřením smlouvy. Je důležité si o potenciálních zákaznících zjistit dostatek 

indormací, zda hradí včas své závazky, zda nemá platební problémy nebo jestli jí nehrozí 

bankrot. Tyto informace lze získat  na serveru českého soudnictví justice.cz, kde je 

zveřejněn úplný výpis z obchodního rejstříku i sbírka listin. Ve sbírce listin můžeme 

nalézt zakladetelské dokumenty, notářský zápis, zprávu autditora u firem s povinností 

auditu a účetní závěrky, ze kterých lze vytvořit obdobou analýzu. Dalším spolehlivým 

zdrojem informací je portál Ministerstva financí ARES, kde je vedena databáze 

ekonomických subjektů. Z této databáze můžeme zjistit zda proti společnosti není vedena 
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exekuce nebo jestli je spolehlivým plátce DPH či nikoliv. Další možností jak prověřit 

potencionálního zákazníka je využít Centrální registr dlužníků České republiky. 

V případě, že společnost se zákazníkem již v minulosti spolupracovala, může použít dříve 

zjištěných informací.  

Jinou možností, jak prověřit potencionálního zákazníka je zvážit v jaké ekonomické 

situaci se zákazník nachází pomocí vybraných finančních ukazatelů. Společnost by se 

měla zaměřit především na ukazatele likvidity, které odhalí, zda je zákazník schopen 

hradit své závazky a na ukazatele zadluženosti a rentability. 

4.1.2 Skonto 

Další možností, která by mohla pomoci snížit dobu obratu pohledávek, je nabídnutí 

skonta. Skonto představuje slevu z celkové hodnoty pohledávky při úhradě před dobou 

splatnosti. Výše skonta se odvíjí od počtu dní, které zbývají do dne splatnosti pohledávky. 

Tato sleva by mohla odběratele motivovat k dřívější úhradě pohledávek z důvodu snížení 

jejich nákladů na úhradu. Je ovšem důležité nastavit optimální výši skonta, aby byla 

lákavá pro zákazníky, ale nesmí znamenat přítěž pro společnost. Výhodou pro společnost 

je dřívější inkasování peněz od zákazníků a tedy i snížení doby obratu pohledávek. 

Naopak nevýhodou pro společnost je snížení zisku o částku poskytnuté slevy. 

Pro výpočet optimální výše skonta bude využit níže uvedený vzorec. Pro výpočet 

maximální výše skonta, které může společnost svým odběratelům poskytnout, je nutné 

nejdříve vyčíslit „přepočtenou“ alternativní výnosovou míru: (38, s. 62-65) 

𝑖𝑡 = 𝑖 ∗
𝑇

365
 

Vzorec 28: Přepočtená alternativní výnosová míra (36, s. 63) 

it = „přepočtená“ alternativní výnosová míra 

i =  alternativní výsosová míra 

T = počet dnů, které uplynou mezi dobou splatnosti a dobou pro využití skonta (38, s. 63) 

 

 



65 

 

Maximální přípustná sazba skonta se vypočítá dle následujícího vzorce. 

𝑖𝑠 =  
𝑖𝑡

1 +  𝑖𝑡
 

Vzorec 29: Maximální přípustná sazba skonta (38, s. 63) 

is= sazba skonta  

Alternativní výnosová míra bude stanovena na základě stavebnicového modelu WACC, 

který využívá přirážek za specifická rizika firmy. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑟𝑓 + 𝑟𝐿𝐴 + 𝑟𝑃𝑆 +  𝑟𝐹𝑆 

Vzorec 30: Ukazatel WACC (19, s. 71) 

rf - bezriziková výnosová míra 

 rLA - přirážka za malou velikost společnosti 

 rPS - přirážka za možnou nižší podnikatelskou stabilitu 

 rFS - přirážka za možnou nižší finanční stabilitu (19, s. 71) 

Bezriziková výnosová míra je stanovena pomocí odhadu výnosností dlouhodobých 

státních dluhopisů, která v roce 2016 činila 0,48%. (39) 

Přirážka za malou velikost společnosti závisí na objemu celkově zpoplatněného 

kapitálu společnosti. V případě, že je zpoplatněný kapitál společnosti > 3 mld. Kč je rLA 

0 %. Pokud je kapitál < 100 mil. Kč je přirážka 5 %.  Jestliže se nacházív rozmezí 100 

mil. a 3 mld., tak se vypočítá podle vzorce: 

𝑟𝐿𝐴 =  
(3 − 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑧𝑝𝑜𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛ě𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙)2

168,2
 

Vzorec 31: Výpočet přitážky za velikost (19, s. 71) 

ZALSTAV vykazuje hodnotu celkového zpoplatněného kapitálu menší než 100 mil. Kč, 

proto bude přirážka za malou velikost instituce činit 5 %. 
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Přirážka za podnikatelskou stabilitu je závislá na výši ukazatele rentability aktiv. 

Hodnota tohoto ukazatele je vyšší než podíl celkového zpoplatněného kapitálu na 

aktivech vynásobený úrokovou mírou placenou za cizí kapitál, proto hodnota rPS pro 

společnost ZALSTAV bude stanovena na oborovém průměru tedy 4,24 %. (39) 

Přirážka za finanční stabilitu je odvozena od ukazatele běžné likvidity, tedy schopnosti 

společnosti hradit své závazky. Běžná likvidita společnosti ZALSTAV dosahuje hodnot 

6,67, což je vyšší hodnota než oborový průměr (1,92)  a současně vyšší než stanovená 

hodnota 1,25, proto bude přirážka 0%. 

Po dosazení jednotlivých přirážek do vzorce WACC dostáváme rovnici: 

WACC = 0,48% + 5% + 4,24% + 0% = 9,72 % 

Odběratelé s 30 denní dobou splatnosti 

Těmto odběratelům bude skonto poskytnuto, pokud zaplatí do 5 dnů od vystavení 

faktury. Při pozdější úhradě na účet společnosti nemá odběratel nárok na slevu. Tato 

třicetidenní doba splatnosti bude poskytována zákazníkům, se kterými společnost nemá 

žádné zkušenosti, případně zákazníkům s pohledávkami nižší nominální hodnoty. 

𝑖𝑡 = 0,0972 ∗  
25

365
= 0,006658 

Optimální výše skonta pro tyto podmínky je po dosazení do vzorce: 

𝑖𝑠 =  
0,006658

1 + 0,006658
= 0,66% 

Faktury se splatností 30 dní mají optimální výši skonta 0,66 % v případě zaplacení do 5 

dnů. Modelový příklad: Pohledávka ve výši 300 000 Kč byla zákazníkem zaplacena 3 

dny od vystavení.  

300 000 𝐾č ∗ 0,66 % = 1 980 𝐾č 

Za těchto podmínek by zákazník získal slevu 1 980 Kč.  
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Odběratelé s 60 denní dobou splatnosti 

Odběratelům spadajících do této skupiny bude poskytnuto skonto, v případě, že zaplatí 

do 10 dnů od vystavení faktury. Dvouměsíční doba splatnosti bude poskytována věrným 

zákazníkům, se kterými společnost pravidelně spolupracuje. 

𝑖𝑡 = 0,0972 ∗  
50

365
= 0,013351 

𝑖𝑠 =  
0,013351

1 + 0,013351
= 1,32 % 

U faktury v hodnotě 500 000 se splatností 60 dní, která bude uhrazena do 10 dnů od 

jejího vystavení, bude poskytnuto skonto 1,32 %, sleva tedy bude činit 6 600 Kč. 

500 000 𝐾č ∗ 1,32 % = 6 600 𝐾č 

Společnost ZALSTAV poskytuje, některým svým zákazníkům individuální dobu 

splatnosti. Stejným způsobem lze vypočítat skonto u pohledávek s jinou dobou 

splatnosti.  

Pokud zákazníci budou využívat skonto, dojde k dřívějšímu inkasu platby od odběratelů 

a tedy i ke zkrácení doby obratu pohledávek. Společnost by nebyla nucena využívat 

dodatečné zdroje, ať vlastní nebo cizí. Dříve přijaté platby od odběratelů by společnosti 

mohla využít k úhradě svých závazků, neboť společnosti v polovině sledovaných let 

hradila své závazky dříve, než jí byly hrazeny pohledávky. Skonto je výhodné i pro 

zákazníky, jelikož odběratelé, kteří využijí skonto a zaplatí dříve, ušetří část svých 

nákladů, neboť zaplatí cenu sníženou o skonto. 

4.1.3 Úrok z prodlení 

V případě, že odběratel neuhradí fakturu včas je možné, jako postih, aplikovat úrok 

z prodlení platby. Úroky z prodlení mohou být dohodnuty smluvně nebo stanovené 

zákonem. Při určování úroku z prodlení je účelné řidit se nařízením vlády č. 351/2013 Sb, 

které určuje, že výše úroků z prodlení odpovídá roční výši repo sazby stanovené České 

národní banky navýšené o 8 procentních bodů. Repo sazbu vyhlašuje Česká národní 

banka pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení dané pohledávky. 
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Pro lepší pochopení fungování úroku z prodlení bude uveden příklad. 

Nominální hodnota pohledávky je 150 000 Kč se splatností k 4.1.2016. Došlo však 

k prodlení a pohledávka byla splacena až 9.3.2016. Prodlení tedy činí 65 dní. Následne 

provedeme odečtění toleranční doby 10 dní (14. 1 .2016) . Odběratel bude tedy 

penalizován za 55 dní.  

Ú𝑟𝑜𝑘 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑙𝑒𝑛í =  
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑑𝑛ů 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑛í

365
∗  

ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣á 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎 (%)

100
∗ 𝑑𝑙𝑢ž𝑛á čá𝑠𝑡𝑘𝑎 

Výpočet:   
55

365
∗ 0,0805 ∗ 150 000 = 1 819,52 𝐾č 

Dlužník by tedy zaplatil 151 820 Kč.  

4.1.4 Faktoring 

Další možností, jak snížit dobu obratu pohledávek je využití faktoringu. Faktoring 

spočívá v předem sjednaném odkupu krátkodobých pohledávek. Po odkupu faktoringová 

společnost vyplatí společnosti 80 – 90 % hodnoty faktury. Faktor se tak stává věřitele a 

bere na sebe veškeré riziko, že kupující nebude schopen zaplatit. Zbylou část pohledávky 

sníženou o faktoringový poplatek, úrok či poplatek za převzetí rizika faktor společnosti 

vyplatí, až po inkasování od oběratele. Výhodou pro společnost je, že má okamžitě 

k dispozici inkaso a může se zdroji dále disponovat a zlepší se i její cash flow. Naopak 

nevýhodou jsou výše zmíněné poplatky.  

V následující tabulce jsou znázorněný nabídky jednotlivých faktoringových společností, 

nabídky se liší ve výši faktoringového poplatku i v podmíkách. Ovšem některé 

faktoringové společnosti nespolupracují se stavebními firmami nebo se společnostmi, kde 

figurují smlouvy o dílo, např. Factoring České spořitelny.  
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Tabulka 30: Přehled faktoringových společností (vlastní zpracování dle internetových stránek společností) 

Společnost výše zálohy 
faktoringový 

poplatek 
úroková sazba podmínky 

ČSOB 

Factoring 
max. 90 % 0,2 - 1,4 % 

na úrovních sazeb 

pro kontokorentní 

financování  

splatnost pohl. do 90 dnů, 

diverzifikace mezi 5 odběratelů, 

roční objem postoupených pohl.  

min 20 mil. 

KB Faktoring 70 - 90 % 0,3 - 1 % 

na úrovni sazeb 

krátkodobého 

bankovního úvěrů  

roční objem postoupených pohl.  

min. 10 mil. Kč, 

společnosti má min. jednoroční 

historii 

Factoring 

České 

spořitelny 

max. 90 % 0,3 - 1,5 % 

na úrovni sazeb 

krátkodobého 

bankovního úvěrů  

splatnost pohledávek 30 -  90 dnů, 

koncentrace obratů na 1 odběratele 

nesmí přesahovat 50% 

Smart Credit max. 90 % 0,3 - 1,5 % 

na úrovních sazeb 

pro kontokorentní 

financování  

min. obrat v rámci factoringové 

spolupráce 0,5 mil. Kč měsíčně, 

lze vytvořit i jednorázovou 

smlouvu 

Z vybraných faktoringových společností by ZALSTAV splnil podmínky pouze u Smart 

Creditu a Factoringu České spořitelny. ČSOB a KB Faktoring požadují vysoký objem 

postoupených pohledávek. Ovšem Factoring České spořitelny nespolupracuje se 

stavebními firmami, zbývá tedy společnost Smart Credit.  

Nyní bude proveden praktický výpočet, jak by byla ovlivněna doba obratu pohledávek, 

kdyby společnost v roce 2015 využila služeb faktoringové společnosti a postoupila by jí 

pohledávky v hodnotě 3,5 mil. Kč, tedy 60 % pohledávek. Průběh faktoringu je takový, 

že dodavatel vystaví fakturu a zašle ji i faktoringové společnosti Smart Credit. 

Faktoringová společnosti zašle na účet společnosti do dvou zálohu  90 % hodnoty 

pohledávky, za rok 2015 by to tedy bylo 3 150 000 Kč. Od zbylých 20 % z postoupených 

pohledávek faktoringová společnost odečtě náklady a zbylou část vyplatí společnosti po 

úhradě od odběratele. 

Výpočet nákladů spojených s faktoringem: 

Faktoringový poplatek se pohybuje v rozmezí 0,3 – 1,5 % z hodnoty pohledávky 

v závisloti na obratu společnosti. ZALSTAV v roce 2015 dosáhl obratu 25 664 tis Kč. 

Kdybychom tedy počítali s hodnotou 1,2 % poplatek by činil 42 000 Kč.  
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Úrok z profinancování je vypočítán jako 1M PRIBOR (0,66 %)  + *2,53 % p.a.  

3 150 000 ∗ 
60

365
 ∗   0,0319 = 16 518,08 𝐾č 

*sazba pro kontokorentní úvěr dle údajů ČNB 

Celkové náklady by tedy činili 58 518 Kč. Tyto náklady představují 1,67 % z nominální 

hodnoty pohledávek. Po úhradě od odběratelů zašle faktoringová společnost doplatek 

snížený o faktoringový poplatek a úrok z profinancování, tedy 219 482 Kč. 

Kdyby ZALSTAV využil služeb faktoringové společnosti v roce 2015, kdy doba obratu 

pohledávek činila 82,98 dní a rozdíl mezi dobou obratu pohledávek a závazků byl 45,08 

dní. Kdyby v tomto roce společnost postoupila faktoringové společnosti pohledávky 

v hodnotě 3,5 mil. Kč došlo by ke snížení doby obratu pohledávek na 33,47 dní, doba 

obratu pohledávek by se tedy snížila o 49,5 dní. Ihned získané peněnžní prostředky může 

společnosti využít k dřívější úhradě svých závazků a získat tak případné skonto 

poskytnuté dodavatelem, díky čemuž by se snížili náklady na úhradů závazku i doba 

jejich obratu.  Pozitivem je i zvýšení okamžité likvidity, ta by se při použití faktoringu 

zvýšila o 1,28 na hodnotu 3,73. Dalším pozitivem je snížení administrativních nákladů 

spojených se správou pohledávek, neboť vlastníkem pohledávky se stává faktoringová 

společnost. 

Tabulka 31: Změny ukazatelů při využití faktoringu (vlastní zpracování) 

Hodnota ukazatele doba obratu 

pohledávek 

okamžitá 

likvidita 

bez využití 

faktoringu 82,98 dní 2,45 

při využití 

faktoringu 33,47 dní 3,73 

Přestože společnost při využití faktoringu přijde o část hodnoty pohledávek ve formě 

faktoringového poplatku a úroku z profinancování, stále se jeví jako výhodný, neboť se 

díky němu zvýší likvidita a sníží doba obratu pohledávek, což bylo cílem tohoto návrhu. 
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4.1.5 Vymáhání pohledávek 

Pokud by žádný z předchozích návrhů řešení nepomohl a zákazníci by stále platili po 

termínu splatnosti, nabízí se poslední řešení, tím je vymáhání pohledávek. Před samotným 

vymáháním pohledávek, by se společnost měla snažit zjistit důvod zpoždění úhrady. 

Proto by bylo vhodné odběratele nejprve upomenout. Doporučila bych nastavit toleranční 

dobu 10 dní. Deset dní po splatnosti zákazníka telefonicky upozornit na nauhrazenou 

fakturu a informovat o dalším postupu. Další již písemná či elektronickou poštou zaslaná 

upomínka by následovala po třech týdnech. Po dvou měsích po splatnosti zaslat  další 

písemnou upomínku – pokus o smír, případně nabídnout úhradu na splátky. Po třech 

měsících po splatnosti poslat odběrateli upozornění, že společnost přistoupí k soudnímu 

vymáhání.  

Vymáhání pohledávek soudní cestou je pro společnost nevýhodné. Tato cesta je velmi 

zdlouhavá a pro společnost by znamenala vynaložení nákladů na právního zástupce a 

především by musela uhradit soudní poplatek ve výši 5 % z vymáhané části. Soudní 

vymáhání bych doporučovala pouze v krajních případech.  

4.2 Řízení likvidity 

Společnost ZALSTAV, spol. s r.o. dosahuje ve sledovaných letech vysokých hodnot 

v oblasti likvidity, která se nachází nad dopořučenými hodnotami i oborovým průměrem. 

Tato skutečnost vypovídá o tom, že společnost disponuje velkým objemem volných 

finančních prostředků a je solventní v rámci splácení závazků. Vysoké hodnoty likvidity 

ovšem nepříznivě působí na rentabilitu  a efektivnost.   

Tabulka 32: Okamžitá likvidita před snížením peněnžních prostředků a po snížení (vlastní zpracování) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Peněžní prostředky 6 622 8 363 4 269 4 219 6 570 10 080 

Krátkodobé závazky 7 195 6 324 1 689 3 672 2 679 4 339 

Okamžitá likvidita 0,92 1,32 2,52 1,15 2,45 2,32 

Oborový průměr 0,44 0,27 0,44 0,30 0,43 0,39 

Peněžní prostředky po odečtení  

3 mil. Kč 3 622 5 363 1 269 1 219 3 570 7 080 

Okamžitá likvidita po snížení 

peněžních prostředků 0,50 0,85 0,75 0,33 1,33 1,63 
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Na základě konzultace s vedením společnosti bylo zjištěno, že  společnost je dobře 

vybavena, technicky je naprosto samostatná, dokonce provozuje i půjčovnu strojů a 

nářadí, není tedy známa žádná potřeba investice do vybavení či prostor. Proto bude 

navržena ivenstice do málo rizikových finančních produktů.  

V tabulce je uvedena okamžitá likvidita ve sledovaném období 2011 – 2016. Zároveň 

jsou zde znázorněny hodnoty okamžité likvidity po odečtení čási volných peněžních 

prostředků.  Společnost využívá velkou část peněžních prostředků ke krytí nákladů na 

dokončení zakázek před jejich zaplacením. Můžeme říci, že i po odečtení 3 milionů Kč 

peněžních prostředků bude okamžitá likvidita stále v rámci doporučených hodnot i nad 

oborovým průměrem.  

4.2.1 Termínovaný vklad 

Mým návrhem je část volných peněžních prostředků zhodnotit prostřednictvím 

termínovaného vkladu. Jako vhodné se jeví ty, které mají krátší dobu splatnosti a podobně 

tak i dobu výpovědní lhůty. Tento způsob uložení peněz je bezpečný, ale zároveň 

nepřináší přiliš vysoký výnos. 

Tabulka 33: Přehled institucí nabízející termínované vklady (vlastní zpracování dle internetových stránek společností) 

Finanční instituce 

1 rok 2 roky 

úroková 

sazba p.a. 
čistý výnos 

úroková 

sazba p.a. 
čistý výnos 

Artesa, spořitelní družstvo 1,75% 37 187 Kč 2,25% 95 625 Kč 

J&T Banka 1,05% 22 312 Kč 1,50% 71 784 Kč 

NEY, spořitelní družstvo 1,40% 29 750 Kč 2,00% 85 000 Kč 

Moravský Peněžní Ústav, 

spořitelní družstvo 
0,70% 14 875 Kč 0,90% 38 250 Kč 

Sberbank 0,60% 12 750 Kč 0,80% 34 000 Kč 

Peněžní dům, spořitelní 

družstvo 
0,50% 10 625 Kč 0,60% 25 500 Kč 
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Tabulka obsahuje roční úrokové sazby, které nabízejí vybrané instituce a dále čistý výnos, 

tedy výnos snížený o 15 % daň, který by společnost získala při uložení peněžních 

prostředků u těchto úložen. Z údajů v tabulce se jeví jako nejvýhodnější uložení 2 700 tis. 

Kč do spořitelního družstva Artesa, která nabízí nejvyšší úrokové sazby u temínovaných 

vkladů. Při uložení peněnžních prostředků na 2 roky u spořitelního družstva Artesa 

poskytuje úrok 2,25 % p.a., to by při uložení 2,5 milionu představovalo výnos po zdanění 

95 625 Kč.  

Je důležité vědět, zda má vybraná instituce vklady klientů pojištěny, kdyby instituce 

nebyla schopna hradit své závazky. V České republice jsou vkady pojištěny do 100 % 

ovšem pouze do limitu 100 000 EUR. Všechny instituce uvedené v tabulce tuto podnímku 

splňují. Z toho důvodu byla navržená částka k zhodnocení právě 2 500 tis. Kč. 

4.2.2 Podílové fondy 

Další možností, jak vhodně ivestovat volné peněnžní prostředky je zhodnotit je pomocí 

podílových fondů. Existuje několik druhů podílových fondů. Nejméně rizikové jsou 

fondy peněžního trhu, které investují do krátkodobých dluhopisů a pokladničních 

poukázek. Na nízkou rizikovost těchto podlových fondů se však váže také nízký 

potenciální výnos, který je srovnatelný s termínovanými vklady. Mezi další druhy 

podílových fondů patří akciové fondy, dluhopisové fondy nebo fondy smíšené.  

Poměrně bezpečnou variantou podílového fondu je například fond ING bank s názvem 

IGN Aria Lion Moderate. Jedná se o méně rizikový smíšený podílový fond, který nabízí 

roční výnosy až 2,56%. Porfolio fondu je tvořeno ze 75 % z dluhopisů a zbylých 25 % 

tvoří akie. Peněžní prostředky ve fondu nejsou vázané a je možné fond kdykoli odprodat. 

(40)  Při investici ve výši 3 milionů Kč a dosažení maximálního zhodnocení by výnos za 

dva roky mohl dosáhnout částky 153 600 Kč, po zdanění 15 % (23 040 Kč) by čistý výnos 

činil 130 560 Kč. 

Další možností jak vhodně využít volné peněžní prostředky je investice do nového 

účetního programu a do zlepšení propagace. Společnost ZALSTAV, spol. s r.o. používá 

zastaralý účetní program, proto by bylo vhodné pořídit modernější účetní program.  
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4.3 Propagace 

Při vyhodnocování SWOT analýzy bylo zjištěno, že ZALSTAV nemá příliš silnou 

propagaci, proto bych v této podkapitole chtěla nastínit návrhy ke zlepšení propagace. 

Přínos tohoto návrhu nelze zatím přesně vyčíslit, návratnost této investice bude možno 

vypočítat až po uplynutí několika měsíců od realizace. Takto investované peněnžní 

prostředky by měli vést ke zvýšení povědomí o firmě a získání nových zákazníků. 

ZALSTAV by se měl zaměřit na úpravu svých webových stránek, neboť příliš nedbá na 

jiné a propagační prostředky. U webových stránek lze sledovat počet poptávkových 

formulářů a následné podle účetnictví zjistit, zda byly uskutečněny a jaký byl jejich 

ekonomický přínos, lze použít i statistický nástroj Google Analytics. Jelikož ve 

stavebnictví jsou obvyklé výkyvy zakázek, je důležité dbát na získávání nových 

zákazníků a zvyšování povědomí o firmě. Nově získaní zákazníci a zakázky povedou ke 

zvyšování zisku. Je velmi důležité stanovit cíle propagace a výši nákladů, které chceme 

investovat, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám. 

Webové stránky 

ZALSTAV k propagaci používá především internetové stránky, proto by se měl zaměřit 

na jejich zdokonalení a modernizaci. V dnešní moderní době je většina zákazníků 

ovlivněna internetem, vzhled internetových stránek je tedy velmi důležitý, neboť je to 

zpravidla to první, na co zákazník narazí. Na současných internetových stránkách 

společnosti najdeme všechny důležité informace a kontakty, jejich vzhled je však 

nezajímavý. Stránky jsou přehledně uspořádány, jednotlivé záložky obsahují informace 

o společnosti, prováděných službách, reference či kontakty. Ovšem jejich grafický design 

působí zastarale. Stejně zastaralé jsou i informace na internetových stránkách, je patrné, 

že společnost je neaktualizuje. Uvedené informace o počtu zaměstnanců jsou z roku 2007, 

údaje obratu dokonce z roku 2005. Firemní webové stránky by měly společnost řádně 

reprezentovat, proto je důležité, aby byly přehledné, na první pohled zajímavé. Kvalitní 

webové stránky mohou přispět ke zvýšení profesionálnosti společnosti.  
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Na trhu je v současné době bezpočet společností, které se věnují grafickým návrhnům 

stránek i samotné tvorbě webových stránek, či pouze úpravám stránek stávajících. Je 

možné si vybrat z předem vytvořených šablon nebo stránky s originální grafikou. Pro 

ilustraci byly vybrány dvě společnosti zabývající se tvorbou webových stránek.  

Tabulka 34: Náklady na tvorbu webových stránek (vlastní zpracování dle internetových stránek společností) 

  Agionet s.r.o. Midasweb.eu 

Cena za vytvoření grafického 

návrhu 
600 Kč/1h 3 000 Kč 

Cena za 

vytvoření 

s nakoupenou 

šablonou 
od 10 000 Kč od 9000 Kč 

originální grafika  od 20 000 Kč 10 000 - 30 000 Kč 

Správa webových stránek 
*150 - 1500 Kč/ měsíc 500 Kč hod 

    

*cena se odvíjí od počtu prováděných činností  

Je zřejmé, že modernizace webových stránek nebude drahou záležitostí, nicméně takto 

investované prostředky mohou společnosti přilákat nové zákazníky. 

Inzerce v tisku 

Novinová reklama je jednou z levnějších forem propagace, která je zároveň důvěryhodná 

a velmi účinná, jelikož je schopna oslovit velké množství obyvatel. Pro reklamu jsem 

vybrala inzertní noviny GOLEMPRESS a ORIN, které jsou v okolí nejvíce 

distribuovány. Důvodem vyběru byla skutečnosti, že oboje inzertní noviny se zaměřují 

na okres Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, ale i přilehlé oblasti dalších okresů, tím 

bude zajištěno oslovení, co nejvíce potenciálních zákazníků.  

Přehledné vyčíslení tohoto způsobu reklamy je vyobrazeno v následující tabulce. 
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Tabulka 35: Náklady na inzerci v novinách (vlastní zpracování dle internetových stránek společností) 

ceny jsou uvedeny za cm2 barevně GOLEMPRESS ORIN 

Titulní strana  
horní polovina 85 Kč 60 Kč 

dolní polovina 75 Kč 55 Kč 

Vnitřní strany 45 Kč 36 - 38 Kč 

Zadní strana 65 Kč příplatek 20 % 

 V případě, že by společnost chtěla mít reklamu o velikosti 7 cm2 na titulní straně v horní 

polovině by cena u GOLEMPRESSU byla 595 Kč, u ORINU by stejná reklama byla o 

175 Kč levnější.  
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení finanční situace společnosi ZALSTAV,  

spol. s r.o za pomocí vybraných metod finanční analýzy za období 2011 – 2016.  Na 

základě výsledků provedené analýzy odhalit slabé stránky a zformulovat návrhy, které by 

měly vést ke zlepšení finančního zdraví společnosti.  

Práce byla rozdělena do čtyř částí a to cíle práce, metody a postupy zpracování, teoretická 

východiska, analýza současného stavu a vlastní návrhy řešení. V první částí byl staven cíl 

práce, kterého bylo dosaženo za pomocí dílčích cílů. Druhá část práce obahovala 

teoretické poznatky práce. V této části byly vymezeny základní pojmy finanční analýza, 

její metody, interpretace vybraných ukazatelů finanční analýzy a SWOT analýza.   

Na začátku zabývající se analýzou současného stavu byla představena analyzovaná 

společnost, byly zde uvedeny základní informace, předmět podnikání či organizační 

struktura. Dále byly uvedeny základní informace o konkuretntech, společnostech 

STAVITELSTVÍ TRUNEC, s.r.o. a SAPA-LPJ, spol. s r.o. Následně byly provedeny 

výpočty ukazatelů uvedených v teoretické části. Vypočtené výsledky byly následně 

porovnány s konkurenčními společnostmi a oborovým průměrem. Následně byla 

provedena SWOT nalýza podniku. Závěr této částí byl věnován souhrnému zhodnocení 

finanční analýzy. 

Z výsledků finanční analýzy vyplynulo, že společnost ZALSTAV, spol. s r.o. je finančně 

zdravá, prosperující a nemá vážné problémy, které by ji ohrožovali její existenci. Přesto 

však finanční analýza odhalila drobné nedostatky v rámci ukazatele doby obratu 

pohledávek a jejich vztahu k době obratu závazků. Společnost v polovině sledovaných let 

hradí své závazky dříve, než ji jsou hrazeny pohledávky od odběratelů. Bylo navrženo 

několik doporučení, která by měla tyto dva ukazatele přiblížit a zároveň zkrátit dobu 

obratu pohledávek. Další problémovou oblastí byla likvidita, bylo zjištěno, že společnost 

má k dispozici velké množství finančních prostředků na bankovním účtu, které nejsou 

využívány a nadhodnocují tak ukazatele likvidity.  
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Poslední část práce se věnuje návrhům řešení těchto nedostatků. Byla navržena 

doporučení, které by zlepšila dobu obratu pohledávek. Mezi doporučení patřilo prověření 

odběratele, zavedení úroku z prodlení i způsob vymáhání pohledávek. 

Jako řešení problému s nevyužítými volnými prostředky byla zvolena investice do málo 

rizkových finančních produktů, a to termínovaný vklad nebo podílové fondy, dále do 

obnovení účetního programu. Posledním návrhem bylo využití volných peněnžních 

prostředků ke zlepšení propagace, a to pomocí inzerce v tisku a modernizace webových 

stránek.  

Výše zformulovaná doporučení by měla společnosti pomoci k eliminaci slabých stránek 

a vylepšení fianční situace a předejít tak problémům v budoucích letech. 
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I 

 

Příloha 1: Rozvaha 2011 - 2016 - Aktiva 

ROZVAHA 
SKUTEČNOST 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  AKTIVA CELKEM  25 025 24 069 19 212 21 762 22 264 24 653 

A. 
Pohledávky za upsaný 

základní kapitál 
0 0 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 10 224 10 225 7 908 7 529 7 568 8 691 

B.I. 
Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
0 0 0 0 0 0 

B.I.1. 
Nehmotné výsledky výzkumu 

a vývoje 
0 0 0 0 0 0 

B.I.2. Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 0 

B.I.2.1. Software 0 0 0 0 0 0 

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 0 0 0 0 0 0 

B.I.3. Goodwill 0 0 0 0 0 0 

B.I.4. 
Ostatní dlouhodobý nehmotný 

majetek 
0 0 0 0 0 0 

B.I.5. 

Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý nehmotný majetek 

a nedokončený dlouhodobý 

nehmotný majetek 

0 0 0 0 0 0 

B.I.5.1. 
Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý nehmotný majetek 
0 0 0 0 0 0 

B.I.5.2. 
Nedokončený dlouhodobý 

nehmotný majetek 
0 0 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek  10 224 10 225 7 908 7 529 7 568 8 691 

B.II.1. Pozemky a stavby 7 670 7 505 7 060 6 688 6 285 6 131 

B.II.1.1. Pozemky 438 449 442 447 447 447 

B.II.1.2. Stavby 7 232 7 056 6 618 6 241 5 838 5 684 

B.II.2. 
Hmotné movité věci a jejich 

soubory 
1 111 1 277 848 841 1 042 2 560 

B.II.3. 
Oceňovací rozdíl k nabytému 

majetku 
0 0 0 0 0 0 

B.II.4. 
Ostatní dlouhodobý hmotný 

majetek 
0 0 0 0 0 0 

B.II.4.1. 
Pěstitelské celky trvalých 

porostů 
0 0 0 0 0 0 

B.II.4.2. 
Dospělá zvířata a jejich 

skupiny 
0 0 0 0 0 0 

B.II.4.3. 
Jiný dlouhodobý hmotný 

majetek 
0 0 0 0 0 0 

B.II.5. 

Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý hmotný majetek a 

nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 

0 0 0 0 241 0 

B.II.5.1. 
Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý hmotný majetek 
0 0 0 0 0 0 



II 

 

B.II.5.2. 
Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 
1 443 1 443 0 0 241 0 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

B.III.1. 
Podíly – ovládaná nebo 

ovládající osoba 
0 0 0 0 0 0 

B.III.2. 
Zápůjčky a úvěry – ovládaná 

nebo ovládající osoba 
0 0 0 0 0 0 

B.III.3. Podíly – podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 

B.III.4. 
Zápůjčky a úvěry – podstatný 

vliv 
0 0 0 0 0 0 

B.III.5. 
Ostatní dlouhodobé cenné 

papíry a podíly 
0 0 0 0 0 0 

B.III.6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 0 0 0 0 0 0 

B.III.7. 
Ostatní dlouhotrvající finanční 

majetek 
0 0 0 0 0 0 

B.III.7.1. 
Jiný dlouhotrvající finanční 

majetek 
0 0 0 0 0 0 

B.III.7.2. 
Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý finanční majetek 
0 0 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva  14 801 13 844 11 304 14 228 14 676 15 940 

C.I. Zásoby 1 623 2 690 1 604 4 711 2 240 3 201 

C.I.1. Materiál 1 453 1 138 964 918 631 460 

C.I.2. 
Nedokončená výroba a 

polotovary 
170 1 552 640 3 793 1 609 2 741 

C.I.3. Výrobky a zboží 0 0 0 0 0 0 

C.I.3.1. Výrobky 0 0 0 0 0 0 

C.I.3.2. Zboží 0 0 0 0 0 0 

C.I.4. 
Mladá a ostatní zvířata a jejich 

skupiny 
0 0 0 0 0 0 

C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 0 

C.II. Pohledávky ( C.II.1 + C.II.2) 6 556 2 791 5 431 5 298 5 866 2 659 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 

C.II.1.1. 
Pohledávky z obchodních 

vztahů 
0 0 0 0 0 0 

C.II.1.2. 
Pohledávky – ovládaná nebo 

ovládající osoba 
0 0 0 0 0 0 

C.II.1.3. Pohledávky – podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 0 

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 0 0 0 0 0 0 

C.II.1.5.1

. 
Pohledávky za společníky 0 0 0 0 0 0 

C.II.1.5.2

. 

Dlouhodobé poskytnuté 

zálohy 
0 0 0 0 0 0 

C.II.1.5.3

. 
Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 0 

C.II.1.5.4

. 
Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 0 

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 6 556 2 791 5 431 5 298 5 866 2 659 



III 

 

C.II.2.1. 
Pohledávky z obchodních 

vztahů 
6 518 1 956 5 027 4 229 5 241 2 109 

C.II.2.2. 
Pohledávky – ovládaná nebo 

ovládající osoba 
0 0 0 0 0 0 

C.II.2.3. Pohledávky – podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 38 835 404 1 069 625 550 

C.II.2.4.1

. 
Pohledávky za společníky 0 0 0 0 0 0 

C.II.2.4.2

. 

Sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
0 0 0 0 0 0 

C.II.2.4.3

. 
Stát - daňové pohledávky 0 281 284 301 226 547 

C.II.2.4.4

. 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 38 96 120 768 99 3 

C.II.2.4.5

. 
Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 0 

C.II.2.4.6

. 
Jiné pohledávky 0 458 0 0 300 0 

C.III. Krátkodobý finanční majetek   0 0 0 0 0 

C.III.1. 
Podíly – ovládaná nebo 

ovládající osoba 
0 0 0 0 0 0 

C.III.2. 
Ostatní krátkodobý finanční 

majetek 
0 0 0 0 0 0 

C.IV. Peněžní prostředky 6 622 8 363 4 269 4 219 6 570 10 080 

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 150 24 216 179 301 209 

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 6 472 8 339 4 053 4 040 6 269 9 871 

D. Časové rozlišení aktiv 0 0 0 5 20 22 

D.1. Náklady příštích období 0 0 0 0 10 11 

D.2. 
Komplexní náklady příštích 

období 
0 0 0 5 10 11 

D.3. Příjmy příštích období 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

Příloha 2: Rozvaha 2011 - 2016 – Pasiva 

  PASIVA CELKEM 25 025 24 069 19 212 21 762 22 254 24 642 

A. Vlastní kapitál 17 830 17 745 17 523 18 090 19 575 20 303 

A.I. Základní kapitál  1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

A.I.1. Základní kapitál 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

A.I.2. Vlastní podíly (-) 0 0 0 0 0 0 

A.I.3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 0 

A.II. Ážio a kapitálové fondy  0 0 0 0 0 0 

A.II.1. Ážio 0 0 0 0 0 0 

A.II.2. Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 

A.II.2.1

. 
Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 

A.II.2.2

. 

Oceňovací rozdíly z přecenění 

majetku a závazků  
0 0 0 0 0 0 

A.II.2.3

. 

Oceňovací rozdíly z přecenění 

při přeměnách obchodních 

korporací 

0 0 0 0 0 0 

A.II.2.4

. 

Rozdíly z přeměn obchodních 

korporací  
0 0 0 0 0 0 

A.II.2.5

. 

Rozdíly z ocenění při 

přeměnách obchodních 

korporací 

0 0 0 0 0 0 

A.III. Fondy ze zisku  100 100 100 100 100 100 

A.III.1. Ostatní rezervní fondy 100 100 100 100 100 100 

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 0 

A.IV. 
Výsledek hospodaření 

minulých let 
14 585 15 330 16 045 16 023 16 490 17 490 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 14 585 15 330 16 045 16 023 16 490 17 490 

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let  0 0 0 0 0 0 

A.IV.3. 
Jiný výsledek hospodaření 

minulých let  
0 0 0 0 0 0 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období  
2 145 1 315 378 967 1 985 1 713 

A.VI. 
Rozhodnuto o zálohové výplatě 

podílu na zisku  
0 0 0 0 0 0 

B.+ C. Cizí zdroje  7 195 6 324 1 689 3 672 2 679 4 339 

B. Rezervy  0 0 0 0 0 0 

B.1. 
Rezerva na důchody a podobné 

závazky 
0 0 0 0 0 0 

B.2. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 0 

B.3. 
Rezervy podle zvláštních 

právních předpisů 
0 0 0 0 0 0 

B.4. Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 0 

C. Závazky  7 195 6 324 1 689 3 672 2 679 4 339 

C.I. Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 0 

C.I.1. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 0 



V 

 

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 0 0 0 0 0 0 

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 0 0 0 0 0 0 

C.2. Závazky k úvěrovým institucím 0 0 0 0 0 0 

C.3. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 0 

C.4. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 0 

C.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 0 

C.6. 
Závazky - ovládaná nebo 

ovládající osoba 
0 0 0 0 0 0 

C.7. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 

C.8. Odložený daňový závazek 0 0 0 0 0 0 

C.9. Závazky - ostatní 0 0 0 0 0 0 

C.9.1. Závazky ke společníkům 0 0 0 0 0 0 

C.9.2. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 0 

C.9.3. Jiné závazky 0 0 0 0 0 0 

C.II. Krátkodobé závazky 7 195 6 324 1 689 3 672 2 679 4 339 

C.II.1. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 0 

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 0 0 0 0 0 0 

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy 0 0 0 0 0 0 

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 0 0 0 0 0 0 

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 800 800 0 0 0 1 000 

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 4 490 3 840 187 1 955 536 1 349 

C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 0 

C.II.6. 
Závazky - ovládaná nebo 

ovládající osoba 
0 0 0 0 0 0 

C.II.7. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 

C.II.8. Závazky ostatní 1 905 1 684 1 502 1 717 2 143 1 990 

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 45 514 647 918 1 012 1 269 

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 0 

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 564 644 499 441 472 427 

C.II.8.4. 
Závazky ze sociálního a 

zdravotního pojištění 
284 349 244 227 254 229 

C.II.8.5. Stát – daňové závazky a dotace 913 72 30 54 330 37 

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 66 83 80 70 65 23 

C.II.8.7. Jiné závazky 33 22 2 7 10 5 

D. Časové rozlišení pasiv  0 0 0 0 0 0 

D.1. Výdaje příštích období 0 0 0 0 0 0 

D.2. Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 0 
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Příloha 3: Výkaz zisku ztráty 2011 – 2016 

Výkaz zisku a ztráty 
SKUTEČNOST 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 49 463 35 192 27 083 30 636 25 448 35 998 

II. Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 0 

A. Výkonová spotřeba  36 208 25 784 17 389 24 814 13 155 26 881 

A.1. 
Náklady vynaložené na prodané 

zboží 
            

A.2. Spotřeba materiálu a energie 9 729 7 884 8 558 12 532 6 570 9 384 

A.3. Služby 26 479 17 900 8 831 12 282 6 570 17 497 

B. 
Změna stavu zásob vlastní 

činnosti  
635 -1 382 912 -3 153 2 184 -1 132 

C. Aktivace  -476 -1 002 -86 0 0 0 

D. Osobní náklady  8 525 8 599 7 545 7 417 7 008 7 387 

D.1. Mzdové náklady 6 378 6 413 5 623 5 537 5 222 5 515 

D.2. 

Náklady na sociální zabezpečení, 

zdravotní pojištění a ostatní 

náklady 

2 147 2 186 1 922 1 880 1 786 1 872 

D.2.1. 
Náklady na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění 
2 098 2 137 1 876 1 833 1 824 1 824 

D.2.2. Ostatní náklady 49 49 46 47 47 48 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti  1 499 1 243 688 627 486 579 

E.1. 
Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku 
1 330 1 121 899 627 604 743 

E.1.1. 

Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku 

- trvalé 

1 330 1 121 899 627 604 743 

E.1.2. 

Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku 

- dočasné 

0 0 0 0 0 0 

E.2. Úpravy hodnot zásob 0 0 0 0 0 0 

E.3. Úpravy hodnot pohledávek 169 122 -211 0 -118 -164 

III. Ostatní provozní výnosy 107 94 2 199 679 214 308 

III.1. 
Tržby z prodaného dlouhodobého 

majetku 
0 39 1 800 14 3 86 

III.2. Tržby z prodaného materiálu 107 15 133 48 19 80 

III.3. Jiné provozní výnosy   40 266 617 192 142 

F. Ostatní provozní náklady 529 438 2 313 395 365 509 

F.1. 
Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku 
0 6 1 450 2 0 0 

F.2. 
Zůstatková cena prodaného 

materiálu 
99 10 106 31 1 9 

F.3. Daně a poplatky 356 348 387 299 303 250 



VII 

 

F.4. 

Rezervy v provozní oblasti a 

komplexní náklady příštích 

období 

0 0 0 0 0 0 

F.5. Jiné provozní náklady 74 74 370 63 61 250 

* Provozní výsledek hospodaření 2 650 1 606 521 1 215 2 464 2 082 

IV. 
Výnosy z dlouhodobého 

finančního majetku – podíly 
0 0 0 0 0 0 

IV.1.1

. 

Výnosy z podílů – ovládaná nebo 

ovládající osoba 
0 0 0 0 0   

IV.1.2

. 
Ostatní výnosy z podílů 0 0 0 0 0 0 

G. 
Náklady vynaložené na prodané 

podíly 
0 0 0 0 0 0 

V. 

Výnosy z ostatního 

dlouhodobého finančního 

majetku 

0 0 0 0 0 0 

V.1. 

Výnosy z ostatního 

dlouhodobého finančního 

majetku - ovládající nebo 

ovládaná osoba 

0 0 0 0 0 0 

V.2. 

Ostatní výnosy z ostatního 

dlouhodobého finančního 

majetku 

0 0 0 0 0 0 

H. 

Náklady související s ostatním 

dlouhodobým finančním 

majetkem 

0 0 0 0 0 0 

VI. 
Výnosové úroky a podobné 

výnosy 
5 18 12 0 1 1 

VI.1. 

Výnosové úroky a podobné 

výnosy – ovládaná nebo 

ovládající osoba 

0 0 0 0 0 0 

VI.2. 
Ostatní výnosové úroky a 

podobné výnosy 
5 18 12   1 1 

I. 
Úpravy hodnot a rezervy ve 

finanční oblasti 
0 0 0 0 0 0 

J. 
Nákladové úroky a podobné 

náklady 
0 0 0 0 0 0 

J.1. 

Nákladové úroky a podobné 

náklady - ovládaná nebo 

ovládající osoba 

0 0 0 0 0 0 

J.2. 
Ostatní nákladové úroky podobné 

náklady 
0 0 0 0 0 0 

VII. Ostatní finanční výnosy 5 8 0 7 1 0 

K. Ostatní finanční náklady 13 29 44 45 49 56 

* Finanční výsledek hospodaření -3 -3 -32 -38 -47 -55 

** 
Výsledek hospodaření před 

zdaněním (+/-) 
2 647 1 603 489 1 177 2 417 2 027 

L. Daň z příjmů  502 288 111 210 432 314 

L.1. Daň z příjmů splatná 502 288 111 210 432 314 

L.2. Daň z příjmů odložená             
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** 
Výsledek hospodaření po zdanění 

(+/-) 
2 145 1 315 378 967 1 985 1 713 

M. 
Převod podílu na výsledku 

hospodaření společníkům  
            

*** 
Výsledek hospodaření za účetní 

období (+/-) 
2 145 1 315 378 967 1 985 1 713 

  Čistý obrat za účetní období = I. + 

II. + III. + IV. + V. + VI. + VII: 
49 580 35 312 29 294 25 664 25 664 36 307 

 


