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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku  

JAN ŠMOLÍK, s.r.o. v letech 2004 až 2008, a to na základě vybraných metod finanční 

analýzy. Z výsledků jednotlivých analýz jsou vyvozeny určité závěry a navrhnuta 

opatření směřující k zlepšení finanční situace podniku. 

 

Abstract 

The bachelor’s thesis deals with the evaluation of financial situation of the 

company JAN ŠMOLÍK, s.r.o. from the year 2004 to 2008 carried out on the basis of 

selected methods of financial analysis. The results of the analysis were used to draw 

exact conclusions and to propose specific arrangements with the aim to improve current 

financial situation of the company. 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku na 

základě použití metod finanční analýzy. 

Finanční analýza umožňuje svým uživatelům zhodnotit celkové finanční 

hospodaření firmy a následně z toho vyvozovat určité důsledky a opatření. Pro vlastníky 

nebo manažery společnosti je znalost finanční situace podniku základem ke správnému 

finančnímu řízení. Kvalitně provedená finanční analýza tedy napomáhá k zajišťování 

optimální majetkové struktury a výběru vhodných zdrojů jeho financování,  alokaci 

volných peněžních prostředků, rozdělování disponibilního důchodu a strategickému 

plánování budoucí finanční situace podniku. 

Vzhledem k poměrně jednoduché zpracovatelnosti finanční analýzy z výkazů 

společnosti je tento způsob sledování finančního zdraví vhodný pro firmy všech 

velikostí i oborového zaměření. 

K objektivnímu posouzení situace podniku je však nutno přihlížet i k mnoha 

dalším činitelům, které firmu nebo její okolí ovlivňují. Jiné podmínky a možnosti bude 

mít firma, jež se nachází uprostřed konkurenčního boje několika dalších podobných 

podniků, a firma, která je výhradním distributorem v dané oblasti. Proto je v rámci 

celkové finanční analýzy vhodné provést i analýzu firmy a jejího okolí, jejichž výsledky 

mohou značně ovlivnit možnosti firmy a navrhovaná opatření pro zlepšení její finanční 

situace.  

Z výše uvedeného vyplývá, že pro stanovení určitých závěrů z finanční analýzy 

je vhodné mít kromě informací z účetních výkazů i další informace o analyzované firmě 

a jejím okolí. Samotná čísla bez znalosti souvislostí nedokážou jednoznačně zdůvodnit 

výsledky jednotlivých analýz, a je tedy i obtížné stanovit následná opatření. 

V analytické části bude hodnocena finanční situaci stavební společnosti  

JAN ŠMOLÍK, s.r.o. Podle informací od vedení firmy má tento podnik finanční 

problémy, díky nimž vykazuje ztrátové hospodaření. V této práci se tedy budu snažit 

hledat problémy, které by mohly tuto situaci způsobovat, a následně navrhnu určitá 

opatření, jež by mohla posílit finanční zdraví firmy. 
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CÍL PRÁCE 

Cílem mé bakalářské práce je zhodnocení finanční situaci podniku, a to na 

základě využití vybraných metod finanční analýzy. Východiskem pro výpočet 

finančních ukazatelů budou finanční výkazy společnosti několika posledních let. 

Interpretací hodnot jednotlivých ukazatelů se budu snažit odhalit jak silné 

stránky podniku, tak i případné problémy či poruchy ve finančním hospodaření. Na 

základě těchto výsledků navrhnu opatření, která by umožnila zlepšení finanční situace 

podniku. 

Kromě vyhodnocení současného či minulého stavu společnosti, lze finanční 

analýzu aplikovat také do budoucna. Vypracování této analýzy by mělo tedy sloužit 

také jako podklad pro budoucí finanční rozhodování v podniku. 

 

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola je 

teoretickým podkladem pro zpracování analytické části práce. Je shrnutím poznatků 

různých autorů o problematice finanční analýzy. Dále jsou zde uvedeny základní 

metody finanční analýzy, způsob jejich výpočtu a použití. 

Následuje část, která je věnována analyzovanému podniku. Kromě základní 

charakteristiky společnosti je zde provedena analýza jejich odběratelů, dodavatelů, 

konkurence a k závěru provedena SWOT analýza. Tyto analýzy nám podávají nejen 

obraz o možnostech společnosti, ale také o jejích příležitostech do budoucna. 

Hlavní částí práce je samotná finanční analýza společnosti. Je zde znázorněno 

meziroční porovnání hodnot prostřednictvím horizontální analýzy finančních výkazů 

společnosti, které umožňuje pozorovat změny v podniku a hlavní trendy v jeho 

hospodaření. Dále pomocí vertikální analýzy finančních výkazů společnosti jsou 

sledovány změny ve struktuře jednotlivých položek v čase. Finanční situace je také 

hodnocena prostřednictvím poměrových ukazatelů, jež odhalují situaci podniku z 

hlediska rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti. Na závěr jsou provedeny dva testy 

pomocí analýz soustav ukazatelů, jež umožňují shrnout dílčí aspekty finanční situace do 

souhrnné charakteristiky. Vypočtené hodnoty ukazatelů jsou pro přehlednost 

uspořádány do tabulek, případně vyjádřeny pomocí grafů. 

V poslední části jsou z výsledků analýzy vyvozeny určité závěry a navrhnuta 

opatření směřující k zlepšení finanční situace podniku. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA FINANČNÍ ANALÝZY 

Finanční analýza je nezbytným nástrojem řízení firmy a jejím hlavním úkolem je 

komplexní posouzení finanční a ekonomické situace firmy za pomocí specifických 

postupů a metod. 

„Finanční analýza poukazuje nejen na silné stránky podniku, ale zároveň 

pomáhá odhalit případné poruchy ve finančním hospodaření. Zdrojem informací pro její 

sestavení jsou účetní výkazy, které umožňují nastínit budoucí vývojové trendy. 

Výsledky a poznatky slouží především pro tvorbu koncepce rozvoje, volbu strategie a 

její realizaci pro plánování samotné finanční situace, tj. pro plánování peněžních příjmů 

a výdajů (peněžních toků) v různých časových horizontech.“
1
 

„Kromě klasického finančního účetnictví, finanční analýza využívá informací 

z manažerského účetnictví, z ekonomických analýz, a v některých případech dokonce i 

informace z kapitálových trhů.“
2
 

Hlavní zdroje pro finanční analýzu jsou tedy následující: 

 Běžně dostupné finanční výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz o 

cash flow, výroční zpráva). 

 Údaje z interních zdrojů (údaje z finančního a manažerského účetnictví a 

kalkulací). 

 Informace z kapitálových trhů (ceny akcií, úrokové míry, kapitalizace). 

 Informace o konkurenci, o odvětví, o trhu (průměrné hodnoty a trendy). 

1.1.1 Úloha účetnictví ve finanční analýze 

Finanční analýza je jedním z nástrojů sloužících ke zvýšení vypovídací 

schopnosti účetnictví. 

„Z finančních výkazů může uživatel finančních informací vyčíst pouze údaje 

v podobě stavových absolutních veličin uváděných k určitému datu, resp. za určité 

období, které jednotlivě mají malou vypovídací schopnost.“
3
  

                                                 
1
 Co je finanční analýza a k čemu je dobrá? <http://www.finance-podniku.cz>. 

2
 JECH, V. Jak na finanční poměrovou analýzu. http://www.finance-

management.cz/065textyVypis.php?IdTxtPass=14 

http://www.finance-podniku.cz/
http://www.finance-management.cz/065textyVypis.php?IdTxtPass=14
http://www.finance-management.cz/065textyVypis.php?IdTxtPass=14


13 

 

Oproti tomu finanční analýza dává jednotlivé okruhy z účetnictví do souvislostí 

a dokáže tím posoudit zdraví firmy. Účetnictví poskytuje prvotní a často hlavní 

ekonomická data, ale samo o sobě diagnózu firmy určit nedokáže. 

Základním zdrojem pro finanční analýzu je tedy především rozvaha a výkaz 

zisku a ztrát, které jsou účetní jednotky dle zákona o účetnictví povinny zveřejňovat: 

„Účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku, zveřejňují účetní závěrku a 

výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku podle zvláštního 

právního předpisu, přitom účetní závěrka může být uložena jako součást výroční 

zprávy.“
4
 

Analýza finančních výkazů slouží nejen k posouzení kvality podniku, ale také 

k porovnání s jinými konkurenčními subjekty. Překážkou pro srovnávání podniků by 

mohla být rozdílná velikost podniku, z čehož plyne nesrovnatelnost jednotlivých 

položek v účetních výkazech. Tento problém řeší poměrové ukazatele, které 

charakterizují stránky činnosti podniku a vypovídají o jeho celkovém finančním zdraví.
5
 

1.1.1.1 Rozvaha 

„Rozvaha uvádí jednotlivé položky aktiv a pasiv, zachycuje stav majetku 

v podniku a zdrojů jeho krytí ke zvolenému časovému okamžiku, většinou 

k poslednímu dni účetního období, v peněžním vyjádření.“
6
 

Rozvaha je důležitým zdrojem pro finanční řízení podniku, jehož úspěch mimo 

jiné spočívá ve zvolení co nejvhodnější struktury majetku zajišťující dlouhodobé i 

krátkodobé cíle podniku a optimální způsob krytí.
7
  

1.1.1.2 Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztráty konkretizuje, které náklady a výnosy za jednotlivé činnosti 

se podílely na tvorbě výsledku hospodaření. Výkaz tedy slouží k posouzení schopnosti 

podniku zhodnocovat vložený kapitál.  

                                                                                                                                   
3
 PAŠEK, M. a VIDOVÁ, L. Finanční analýz a pro vypovídací schopnost účetnictví. Finanční 

management <http://www.ihned.cz/download/DOT_nwsltr/FinManagement_2009_17.pdf>.  

4
 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, §21a (4). 

5
 JINDŘICHOVSKÁ, I., BLAHA, Z. Podnikové finance, s. 262-263.  

6
 GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ J. Finanční analýza a plánování podniku, s. 35.  

7
 SŮVOVÁ, H., aj. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači, s. 36-37. 

http://www.ihned.cz/download/DOT_nwsltr/FinManagement_2009_17.pdf
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Informace získané z výkazu zisku a ztráty lze použít pro rozbor výsledku 

hospodaření podniku, především pro výpočty ukazatelů rentability. Z hlediska finanční 

analýzy mají největší význam výnosy, tržby, provozní výsledek hospodaření, nákladové 

úroky a výsledek hospodaření za běžnou činnost. 

1.1.1.3 Cash flow 

Cash flow (neboli výkaz o peněžních tocích) podává informace o pohybu 

peněžních prostředků a o reálnosti dosaženého výsledku hospodaření. Popisuje tedy 

činnost podniku z hlediska příjmů a výdajů. Výkaz cash flow není založen na akruálním 

principu, jak je tomu u rozvahy nebo výkazu zisku a ztát, je proto užitečným zdrojem 

pro posouzení likvidity podniku. 

„Vedle sledování majetkové a finanční struktury je proto třeba sledovat a 

analyzovat také pohyb peněžních prostředků, protože růst zisku ještě neznamená růst 

peněžních prostředků. Zisk není totéž co peníze. To je také důvodem, proč se finanční 

informace často odvracejí od zisku a akruálního účetnictví a přiklánějí se k peněžním 

tokům.“
8
 

 

Obrázek 1: Vztahy mezi finančními výkazy9 

                                                 
8
GRÜNWALD, R. a HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku, s. 41-46. 

9
 LANDA, M. Jak číst finanční výkazy, s. 29. 
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1.1.2 Uţivatelé informací získaných finanční analýzou
10

 

"Finanční stav podniku, který zjišťuje finanční analýza, je předmětem zájmu 

mnoha subjektů. Mezi uživatele finanční analýzy patří zejména investoři a manažeři 

podniku, ale také obchodní partneři, zaměstnanci, banky a jiní věřitelé a další.“
11

 

Investoři 

Investory rozumíme subjekty, které do podniku vkládají kapitál za účelem jeho 

zhodnocení. Očekávají tedy, že se jim vložené prostředky nejen vrátí, ale získají i něco 

navíc, ať už ve formě dividend či podílu na zisku nebo prodejem zhodnocených akcií. 

Investoři tedy mají prioritní zájem o finančně-účetní informace bez ohledu na to, zda se 

jedná o kapitálově silné investory, jako jsou například banky, či fyzické osoby 

s relativně omezenými kapitálovými možnostmi. 

Manaţeři 

Manažeři využívají informace z finančních analýz především pro dlouhodobé a 

operativní řízení podniku. Tyto informace umožňují vytvoření zpětné vazby mezi 

řídícím rozhodnutím a jeho praktickým důsledkem. Znalost finanční situace podniku 

napomáhá manažerům ke správnému rozhodnutí při získávání finančních zdrojů, 

zajišťování optimální majetkové struktury a výběru vhodných způsobů jeho 

financování, alokaci volných peněžních prostředků a rozdělování disponibilního zisku. 

Obchodní partneři 

Co se týče dodavatelů, zaměřují se především na to, zda bude podnik schopen 

hradit splatné závazky. Zájem je tedy směřován na krátkodobou prosperitu, solventnost 

a likviditu. U dlouhodobých dodavatelů se zkoumá také dlouhodobá stabilita, s cílem 

zajistit svůj odbyt u stabilního zákazníka. 

Z pohledu odběratele jsou informace o finanční situaci firmy potřebné zejména 

v dlouhodobém obchodním vztahu. Pokud je daný subjekt závislý na určitém 

dodavateli, v případě finančních potíží či bankrotu tohoto dodavatele by mohla mít 

firma potíže se zajištěním vlastní činnosti.  

 

                                                 
10

 KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance, s. 22-24. 

11
 PAŠEK, M. a VIDOVÁ, L. Finanční analýza pro vypovídací schopnost účetnictví. Finanční 

management. <http://www.ihned.cz/download/DOT_nwsltr/FinManagement_2009_17.pdf>. 

http://www.ihned.cz/download/DOT_nwsltr/FinManagement_2009_17.pdf


16 

 

Zaměstnanci 

Zaměstnanci mají přirozený zájem na prosperitě, hospodářské a finanční stabilitě 

svého podniku. Často bývají motivováni hospodářskými výsledky. Důležitým 

elementem je jistota svého pracovního místa a mzdové a sociální perspektivy. 

Konkurence 

Konkurenční podniky sledují finanční informace srovnatelné s jejich vlastními 

hospodářskými výsledky, ať už jsou to ukazatele rentability, zisková marže, nebo 

velikost ročních tržeb. 

Banky a jiní věřitelé 

Klíčovým aspektem při poskytování úvěrů, rozhodování o jeho výši a 

podmínkách je finanční situace podniku. Věřitelé proto žádají co nejvíce informací o 

finančním stavu, aby se mohli správně rozhodnout. Držitelé dluhopisů se zajímají 

zejména o likviditu podniku a jeho finanční stabilitu. 

Stát a jeho orgány 

Stát a jeho orgány se zajímají o data z finančních analýz především pro 

statistiku, pro kontrolu plnění daňových povinností, rozdělování finanční výpomoci 

podnikům, získání přehledů o finančním stavu podniků se státní zakázkou aj. Vyžadují 

informace pro formulování hospodářské politiky státu. 

1.1.3 Metodika sestavování finanční analýzy 

Finanční analýza je rozborem stavu a vývoje financí firmy, podle něhož lze 

zhodnotit finanční důvěryhodnost a zdraví podniku. „Testování finančního zdraví 

spočívá ve zjišťování přítomnosti obvyklých příznaků oslabení nebo odolnosti 

podnikových financí ve vztahu k vybraným aspektům finanční kondice.“
12

 Analýza 

postupně odhaluje jak pozitiva a nedostatky ve finančním řízení podniku, tak i vynořuje 

určité nejasnosti. Proto výsledky jednotlivých testů zpravidla vyvolávají nutnost 

objasnění dalších souvislostí před navržením konkrétní diagnózy. 

Finanční situace podniku je testována pomocí různých metod finanční analýzy, 

které prověřují firmu jak z hlediska rentability, likvidity a finanční stability, tak i z 

hlediska vývojového trendu určitých veličin nebo poměrů mezi nimi.  

                                                 
12

 GRÜNWALD, R. Analýza finanční důvěryhodnosti podniku, s. 12. 
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Výsledky analýz jednotlivých metod a testů mají vyústit v syntézu, která 

vyjadřuje komplexní úsudek o aktuálním stavu finančního zdraví podniku.
13

 

1.1.4 Vliv změn v zákoně o účetnictví na sestavování finanční analýzy 

Jak už jsem zmínila výše, podkladem pro finanční analýzu jsou především 

finanční výkazy společnosti. Obsah těchto výkazů prošel v posledních letech většími či 

menšími změnami, jež mohly ovlivnit zpracování jednotlivých ukazatelů. 

Výrazné změny nastaly v roce 2003. K 1. 1. tohoto roku nabyla účinnosti nová 

vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví. K dalším změnám v regulaci účetnictví došlo v roce 2004, kdy 

byl rozsáhle novelizován zákon o účetnictví (zákonem č. 437/2003 Sb.). V těchto letech 

byly pozměněny určité položky účtové osnovu, některé nově vznikly a jiné naopak 

zanikly.  

Současně počínaje rokem 2003 došlo ke změně v koncepci pohledu na účetnictví 

jako celek. Dle zákona o účetnictví se lze odchýlit od prováděcích předpisů, pokud to 

povede k vyšší věrnosti účetnictví.
14

 

Seznam nejdůležitějších změn do roku 2008, jež se promítly do výkazů účetní 

uzávěrky, jsem zpracovala do následujících dvou tabulek. 

AKTIVA 

Kategorie aktiv Původní označení Nové označení 

A Pohledávky za 

upsaný ZK 

Pohledávky za upsaný vlastní 

kapitál 

Pohledávky za upsaný základní 

kapitál 

B DM Stálá aktiva Dlouhodobý majetek 

B. I. DNM Nová položka:  

 Goodwill 

B. II. DNM Opravná položka k nabytému 

majetku 

Oceňovací rozdíl k nabytému 

majetku 

B. III. DFM Podílové cenné papíry a podíly v 

podnicích s rozhodujícím vlivem 

Podíly v ovládaných a řízených 

osobách 

Podílové cenné papíry a podíly v 

podnicích s podstatným vlivem 

Podíly v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem 

Půjčky podnikům ve skupině Půjčky a úvěry - ovládající a řídící 

osoba, podstatný vliv 

Jiný finanční majetek Jiný DFM 

Nedokončený DFM Pořizovaný DFM 

C. II. 

C. III. 

Dlouhodobé/ 

krátkodobé 

pohledávky 

Pohledávky z obch. styku Pohledávky z obch. vztahů 

Pohledávky ke společníkům a 

sdružení 

Pohledávky za společníky, členy 

družstva a za účastníky sdružení 

Pohledávky v podnicích 

s rozhodujícím vlivem 

Pohledávky - ovládající a řídící 

osoba 

                                                 
13

 GRÜNWALD, R. Analýza finanční důvěryhodnosti podniku, s. 12-13. 

14
 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, §7 (2). 
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Pohledávky v podnicích 

s podstatným vlivem 

Pohledávky - podstatný vliv 

C. II. 

 

Dlouhodobé 

pohledávky 
Nová položka: 

 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 

 Odložená daňová pohledávka 

C. III. Krátkodobé 

pohledávky 

Sociální zabezpečení Sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 

Nová položka: 

 Krátkodobé poskytnuté zálohy 

C. IV. KFM Finanční majetek KFM 

KFM Krátkodobé cenné papíry a podíly 

Nedokončený KFM Pořizovaný KFM 

D. I. Časové rozlišení Zrušení položky: 

 Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv 

Nová položka: 

 Komplexní náklady příštích období 

PASIVA 

A. III. Rezervní fondy, 

nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze 

zisku 

Fondy ze zisku Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 

Zákonný rezervní fond a nedělitelný fond sloučen do jedné položky 

B. I. Rezervy Rezervy zákonné Rezervy podle zvláštních právních 

předpisů 

Nová položka: 

 Rezerva na důchody a podobné závazky 

Odložený daňový závazek přesunut do kategorie B. II.  

B. II. 

B. III. 

Dlouhodobé 

závazky/ 

Krátkodobé 

závazky 

Závazky k podnikům s 

rozhodujícím vlivem 

Závazky – ovládající a řídící osoba 

Závazky k podnikům s podstatným 

vlivem 

Závazky - podstatný vliv 

B. II. Dlouhodobé 

závazky 
Nová položka: 

 Závazky z obchodních vztahů 

Emitované dluhopisy Vydané dluhopisy 

Jiné dlouhodobé závazky Jiné závazky 

Nová položka: 

 Závazky ke společníkům, členům družstva a 

k účastníkům sdružení 

B. III. Krátkodobé 

závazky 

Závazky z obchodního styku Závazky z obchodních vztahů 

Závazky ke společníkům a sdružení Závazky ke společníkům, členům 

družstva a k účastníkům sdružení 

Závazky ze sociálního zabezpečení Závazky ze sociálního zabezpečení 

a zdrav. pojištění 

Nová položka: 

 Krátkodobé přijaté zálohy 

 Vydané dluhopisy 

B. IV. Bankovní úvěry a 

výpomoci 

Běžné bankovní úvěry Bankovní úvěry krátkodobé 

C. I. Časové rozlišení Zrušení položky: 

 Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv 

Dohadné účty aktivní a pasivní již nejsou vykazovány v rámci přechodných aktiv a pasiv, ale jako 

dlouhodobé, resp. krátkodobé pohledávky a závazky 

Tabulka 1: Změny v položkách rozvahy od roku 2002 do roku 2008 
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VZZ 

Kategorie aktiv Původní označení Nové označení 

A. II. Výkony Změna stavu vnitropodnikových 

zásob vlastní výroby 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 

Aktivace materiálu Aktivace 

C. Osobní náklady Náklady na sociální zabezpečení Náklady na sociální zabezpečení a 

zdrav. pojištění 

III. Tržby z prodeje 

DM a materiálu 
Rozděleno na dvě položky: 

 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

 Tržby z prodeje materiálu rozděleny do dvou položek 

F. Zůstatková cena 

prodaného 

DM a materiálu 

Rozděleno na dvě položky: 

 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 

 Prodaný materiál 

  Zrušení položky: 

 Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů 

G. Změna stavu 

rezerv a 

opravných 

položek v 

provozní oblasti a 

komplexních 

nákladů příštích 

období 

Tvorba rezerv a časového rozlišení 

provozních nákladů 

Změna stavu rezerv a opravných 

položek v 

provozní oblasti a komplexních 

nákladů příštích 

období 

  Zrušení položky: 

 Zúčtování opravných položek do provozních výnosů 

 Zúčtování opravných položek do provozních nákladů 

VII. Výnosy z 

dlouhodobého 

finančního 

majetku 

Výnosy z cenných papírů a podílů v 

podnicích ve skupině 

Výnosy z podílů v ovládaných a 

řízených osobách v účetních 

jednotkách pod podstatným 

vlivem 

M. Změna stavu 

rezerv a 

opravných 

položek ve 

finanční oblasti 

Tvorba rezerv na finanční náklady Změna stavu rezerv a opravných 

položek ve finanční oblasti 

  Zrušení položky: 

 Zúčtování rezerv do finančních výnosů 

 Zúčtování opravných položek do finančních výnosů 

 Zúčtování opravných položek do finančních nákladů 

  Hospodářský výsledek … Výsledek hospodaření … 

Tabulka 2: Změny v položkách výkazu zisku a ztrát od roku 2002 do roku 2008 
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1.2 ZÁKLADNÍ METODY FINANČNÍ ANALÝZY 

Ve finančním hodnocení podniků jsou uplatňovány metody finanční analýzy 

jako nástroje finančního managementu nebo ostatních uživatelů. Klasická finanční 

analýza obsahuje dvě navzájem propojené části: 

 fundamentální (kvalitativní) analýzu, 

 technickou (kvantitativní) analýzu. 

Je možné se také setkat s dělením finanční analýzy z hlediska časového, a to na 

analýzu ex post, která je založena na retrospektivních datech, a na analýzu ex ante, jež 

je orientována do budoucnosti a jejímž cílem je předvídat, jak se bude podnik vyvíjet 

v nejbližších letech, případně včas poukázat na hrozící finanční problémy. 

Fundamentální analýza 

Fundamentální analýza je založena na rozsáhlých znalostech vzájemných 

souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy. Nezbytnou součástí jsou 

také zkušenosti odborníků a jejich subjektivní odhady a cit pro situace a jejich trendy. 

Zpracovává převážně kvalitativní údaje, případně kvantitativní bez použití 

algoritmizovaných postupů. 

Východiskem fundamentální analýzy je obvykle identifikace prostředí, ve 

kterém se podnik nachází. Analyzujeme zde tedy především vliv: 

 vnitřního a vnějšího ekonomického prostředí podniku, 

 současné fáze života podniku, 

 charakteru podnikových cílů. 

Technická analýza 

Technická analýza kvantitativně zpracovává ekonomická data a následně 

posuzuje jejich výsledky, a to prostřednictvím matematických, statistických a dalších 

algoritmizovaných metod. 

Postup analýzy je obvykle rozložen do následujících etap: 

 charakteristika prostředí a zdrojů dat, 

 výběr metody a základní zpracování dat, 

 pokročilé zpracování dat (identifikace modelu dynamiky, pyramidové 

rozklady, zjištění a korekce odchylek), 

 návrhy na dosažení cílového stavu. 

 



21 

 

Podle účelu, ke kterému analýza slouží, a podle dat, která používá, se rozlišuje:
 15

 

 Analýza absolutních dat (stavových i tokových): 

o analýza trendů (horizontální analýza), 

o procentní rozbor (vertikální analýza). 

 Analýza rozdílových ukazatelů (fondů finančních prostředků). 

 Analýza poměrových ukazatelů: 

o rentability, 

o aktivity, 

o zadluženosti a finanční struktury, 

o likvidity, 

o kapitálového trhu, 

o provozní činnosti, 

o cash flow. 

 Analýza soustav ukazatelů: 

o pyramidové rozklady, 

o komparativně analytické metody, 

o matematicko-statistické metody, 

o kombinace metod. 

 

Finanční analýza zpravidla aplikuje dvě rozborové techniky, a to tzv. procentní 

rozbor a poměrovou analýzu. Obě tyto techniky vycházejí z absolutních ukazatelů, tj. 

jak stavových tak tokových veličin. 

Technika procentního rozboru spočívá v rozboru absolutních vstupních dat a 

zpracování rozboru vertikální a horizontální struktury účetních výkazů. Na rozbor 

absolutních vstupních veličin pak navazuje další postupový krok, kterým je vytvoření 

soustavy ukazatelů.
16

 

1.2.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Jak již bylo řečeno výše, základním zdrojem pro finanční analýzu, tedy i analýzu 

absolutních ukazatelů, jsou data obsažená ve finančních výkazech. Důležitým aspektem 

je, že tyto data jsou v absolutním vyjádření a měří rozměr určitých jevů (např. majetku, 

                                                 
15

 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 7-10. 

16
 KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance, s. 63-64 
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kapitálu nebo peněžního toku). Podle toho, zda vyjadřují určitý stav, nebo informují o 

údajích za určitý interval, lze tyto veličiny dělit na stavové a tokové.  

Toto rozlišení má pro finanční analýzu zásadní význam vzhledem k požadované 

srovnatelnosti dat. Stavové veličiny se nacházejí v rozvaze, kde je k určitému datu 

uvedena hodnota majetku a kapitálu. Naproti tomu účetní výkaz zisku a ztrát (jakož i 

výkaz cash flow), obsahuje veličiny tokové, například jakých tržeb bylo za uplynulé 

období ve firmě dosaženo. Absolutní ukazatele tvoří základní východisko rozboru. Je to 

velmi důležitá součást práce, kde jde o rozbor vertikální a horizontální struktury 

účetních výkazů.
17

 

Horizontální a vertikální analýza poskytuje důležité informace, kterých lze 

využít při hodnocení ekonomickém situace firmy. Obě tyto techniky umožňují provádět 

komplexní finanční analýzu firmy. Díky ukazatelům vertikální a horizontální analýzy 

lze s předstihem identifikovat negativní tendence ve vývoji hospodaření společnosti a 

upozornit na nutnost změn v ekonomických procesech. 

1.2.1.1 Horizontální analýza (analýza trendů) 

Horizontální analýza porovnává změny ukazatelů v časové řadě. Výchozí data 

jsou získávána z účetních výkazů a z výročních zpráv firmy. Tyto data jsou srovnávána 

v rámci jednoho řádku, tedy horizontálně, proto hovoříme o horizontální analýze.
18

 

Pro kvantifikaci meziročních změn lze využít relativní hodnotu, která vyjadřuje, 

o kolik procent se jednotlivé položky změnily oproti minulému roku. Další možností je 

výpočet absolutní hodnoty, který udává, o kolik se jednotlivé položky změnily 

v absolutních číslech.
19

 

Horizontální analýza je tedy meziroční porovnávání hodnot, které umožňuje 

odhalit změny, ke kterým dochází v hodnoceném podniku a hlavní trendy v jeho 

hospodaření.
20

 

V rámci horizontální analýzy rozvahy se stanovují indexy meziročních změn 

agregovaných položek. Rozdílná tempa vývoje jednotlivých složek majetku a kapitálu 

mohou mít vliv na vývoj finanční situace. V případě použití horizontální analýzy 

výkazu zisku a ztráty se stanovují indexy meziročních změn hlavních položek výnosů a 

                                                 
17

 KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance, s. 64 

18
 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera, s. 15. 

19
 KISLINGEROVÁ, E. a HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem, s. 11-12. 

20
 LANDA, M. Jak číst finanční výkazy, s. 64. 
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nákladů. Rozdílná tempa vývoje výnosů a nákladových druhů mohou mít pozitivní nebo 

negativní vliv na výkonnost. 

1.2.1.2 Vertikální analýza (procentní analýza komponent) 

Vertikální analýza se zabývá stupňovitým rozborem jednotlivých složek 

tvořících jeden souhrnný finanční ukazatel. Ukazuje tedy podíl jednotlivých položek na 

jejich agregovaných hodnotách. Lze tak sledovat změny ve struktuře jednotlivých 

položek finančních výkazů v čase. Nejjednodušší podoba vertikální analýzy představuje 

procentuální vyjádření struktury daného ekonomického ukazatele. 

Tato technika umožňuje zkoumat relativní strukturu aktiv a pasiv a roli 

jednotlivých činitelů na tvorbě zisku. Pracuje s účetními výkazy v jednotlivých letech 

odshora dolů, nikoli napříč jednotlivými lety, proto se označuje jako vertikální analýza. 

Pokud máme k dispozici údaje za dva roky či za více let, lze identifikovat trendy nebo 

nejzávažnější časové změny položek. 

Při vertikální analýze rozvahy bývají položky výkazu vyjádřeny jako procento 

z bilanční sumy (celkových aktiv, resp. z celkových pasiv). Ve výkazu zisku a ztráty se 

jako základ pro procentní vyjádření určité položky bere obvykle velikost celkových 

výnosů nebo tržeb.
21

 

Procentní charakter tohoto ukazatele umožňuje porovnání se srovnatelnými 

firmami, konkurencí nebo odvětvové porovnání.
22

 

1.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace podniku, zejména 

k řízení jeho likvidity. Jejich hodnota se určí jako rozdíl dvou absolutních ukazatelů. 

1.2.2.1 Fondy finančních prostředků 

V případě finančního řízení je fond chápán jako agregace určitých stavových 

ukazatelů vyjadřujících aktiva nebo pasiva, respektive jako rozdíl mezi určitými 

položkami krátkodobých aktiv a určitých položek krátkodobých pasiv. Takový rozdíl se 

obvykle označuje jako čistý fond. 

                                                 
21

 Techniky a metody finanční analýzy.  <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dane-ucetnictvi/techniky-

a-metody-financni-analyzy/1000465/53421/>. 

22
 KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance, s. 73. 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dane-ucetnictvi/techniky-a-metody-financni-analyzy/1000465/53421/
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dane-ucetnictvi/techniky-a-metody-financni-analyzy/1000465/53421/
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ČPK - Čistý pracovní kapitál (Net Working Capital) 

Čistý pracovní kapitál (označovaný také jako provozní nebo provozovací 

kapitál) je nejčastěji užívaným rozdílovým ukazatelem, který vyjadřuje dlouhodobé 

zdroje použité pro krytí krátkodobých aktiv. Jeho hodnota se tedy vypočítá jako rozdíl 

mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými dluhy.
23

 

 
 Vzorec 1 

 „Čistý pracovní kapitál vzhledem ke své dlouhodobosti vytváří jakýsi polštář 

pro případné finanční výkyvy. Jedná se o dlouhodobý zdroj, který má podnik 

k dispozici pro profinancování běžného chodu podniku.“
24

 

Pro řízení čistého pracovního kapitálu se předpokládá optimalizace stavu a 

vývoje výše jednotlivých oběžných aktiv a optimalizace časové struktury zdrojů, tedy 

nastavení maximálně únosného podílu krátkodobých závazků a krátkodobých 

bankovních úvěrů z hlediska likvidity firmy. 

Velikost čistého pracovního kapitálu je oborově závislá, neboť náročnost 

jednotlivých oborů na zásoby je různá. Záleží také na tom, jaká bude zvolena výše 

krátkodobých zdrojů (agresivní, umírněná, konzervativní). Nemělo by se však stát, aby 

hodnota čistého pracovního kapitálu byla záporná, což by znamenalo krytí 

dlouhodobého majetku krátkodobými zdroji a tedy vystavení značné finanční 

nerovnováze. Na druhou stranu neúměrná výše čistého pracovního kapitálu je příliš 

drahá, protože dlouhodobé zdroje jsou dražší než zdroje krátkodobé.
25

 

 

 

Dlouhodobé zdroje 

 

 

Krátkodobé zdroje 

 

Obrázek 2: Schéma tvorby čistého pracovního kapitálu 
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 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera, s. 35. 

24
 KISLINGEROVÁ, E. a HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem, s. 42. 
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 NEUMAIEROVÁ, I. a NEUMAIER, I. Výkonnost a tržní hodnota firmy, s. 139-140. 
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ČPP - Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové řeší problémy čistého pracovního kapitálu spočívající především 

v zahrnutí málo likvidních složek. V tomto případě jej očišťuje o zásoby a o velmi 

rizikovou položku z hlediska likvidity, tj. o pohledávky. Představuje tak v hrubé podobě 

pohotové finanční prostředky, které jsou okamžitě k dispozici pro úhradu závazků a 

používá se proto pro nejpřísnější posuzování likvidity podniku. 

Po vyloučení zásob a pohledávek z oběžných aktiv zbývá krátkodobý finanční 

majetek, který zahrnuje peněžní prostředky (hotovost a peníze na běžných účtech) a 

peněžní ekvivalenty (likvidní a obchodovatelné cenné papíry nebo termínované vklady 

vypověditelné do 3 měsíců). Pro výpočty likvidity se proto pohotové prostředky uvažují 

ve dvou podobách. Nejvyšší stupeň likvidity vyjadřuje fond, který do pohotových 

peněžních prostředků zahrnuje pouze peněžní prostředky, méně přísná modifikace pak 

zahrnuje i peněžní ekvivalenty.
26

 

 
 Vzorec 2 

ČPM - Čistý peněţní majetek (peněţně - pohledávkový finanční fond) 

Čistý peněžní majetek představuje určitý kompromis, střední cestu mezi čistým 

pracovním kapitálem a čistými pohotovými prostředky. Je konstruovaný tak, že vedle 

pohotových prostředků a jejich ekvivalentů zahrnuje do oběžných aktiv ještě krátkodobé 

pohledávky (bez nevymahatelných). Proto se nazývá peněžně - pohledávkový finanční 

fond.
27

 

 
 Vzorec 3 

1.2.2.2 Ukazatele různé úrovně zisku 

Zisk je zjišťován jako rozdíl mezi výnosy a náklady podniku za dané období. Je 

jedním z nejdůležitějších údajů účetních výkazů, neboť je odrazem celkového výsledku 

činnosti za účetní období. Vyjadřuje zhodnocení prostředků vložených do podnikání 

vlastníkem podniku. 

                                                 
26

 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera, s. 38. 

27
 Techniky a metody finanční analýzy. <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dane-ucetnictvi/techniky-

a-metody-financni-analyzy/1000465/53421/>. 
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Ve finanční analýze je tento údaj využíván pro mnoho ukazatelů, především pro 

výpočet poměrových ukazatelů výnosnosti (rentability). Proto je třeba u něj rozlišovat 

různé objemové úrovně zisku, které jsou ve finanční analýze často používány. Volba 

příslušného ziskového ukazatele by měla vycházet z účelu analýzy. 

Nejpoužívanější úrovně zisku jsou následující: 

Ukazatele úrovně zisku 

EAT 

+ daň z příjmu 

EBT 

+ nákladové úroky 

EBIT 

+ odpisy dlouhodobého majetku 

EBITD 

Tabulka 3: Ukazatele úrovně zisku 

EBITD – Zisk před zdaněním, úroky a odpisy  

Tento údaj charakterizuje objem disponibilních peněžních prostředků, které jsou 

výsledkem činnosti ve sledovaném období. Používá se proto pro posuzování procesu 

tvorby peněžních prostředků (např. při investičním rozhodování). 

EBIT – Zisk před úroky a zdaněním 

Ukazatel měří efekt použitých zdrojů bez ohledu na jejich míru zdanění. Jedná 

se o komplexní ukazatel, který se využívá při řízení peněžního toku a při 

vyhodnocování dlouhodobé solventnosti. Není zkreslen vlivem daní a odráží se v něm i 

způsob financování podniku. Používá se nejvíce při měření rentability tržeb a rentability 

celkového kapitálu. 

EBT – Zisk před zdaněním 

Je výsledkem celkové činnosti za účetní období před stanovením daňové 

povinnosti. Slouží jako kvalitní měřítko pro mezipodnikové srovnávání i pro srovnávání 

výkonů společnosti v čase, protože daňové zatížení může být v jednotlivých 

společnostech či obdobích různé. 

EAT – Hospodářský výsledek (zisk) za účetní období po zdanění 

Ukazatel vyjadřuje zisk po splnění daňové povinnosti, tedy určený k rozdělení 

mezi akcionáře a podnik. Je využíván pro posuzování rentability vlastního kapitálu. 
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1.2.2.3 Ukazatele typu přidaná hodnota 

Základním obsahem pojmu a ukazatele „přidaná hodnota“ je hodnota, kterou 

k hodnotě převzaté od předcházejících článků ve společenském výrobním procesu přidal 

daný podnik. Zjišťuje se jako rozdíl mezi tržbami a náklady na nakoupený materiál a 

služby, eventuálně zboží spotřebované v činnosti podniku. Tento ukazatel lze jednoduše 

zjistit z výkazu zisku a ztráty v účelovém členění, které má poskytovat údaje pro 

výpočet daně z přidané hodnoty. 

Je zřejmé, že bude ovlivněn oborovými a odvětvovými charakteristikami (např. 

náročností na technická zařízení, náročností na kvalifikaci pracovní síly). Je však možné 

ji využívat pro mezipodnikové srovnání, pro srovnání výchozích podmínek, ve kterých 

firma působí apod. 

V současné době se lze častěji setkat se dvěma modifikacemi ukazatele přidané 

hodnoty, které se používají v rozborové činnosti pro hodnocení výkonu podniku: 

 tržní přidaná hodnota (MVA – market value added), 

 ekonomická přidaná hodnota (EVA – economic value added). 

1.2.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrová analýza je základní a nejpoužívanější metodou finanční analýzy. Na 

rozdíl od vertikální a horizontální analýzy, která sleduje vývoj jedné veličiny (položky 

rozvahy či výkazu zisku a ztrát) v čase nebo ve vztahu k jedné vztažné veličině, analýza 

poměrových ukazatelů dává tyto položky do „poměru“ vzájemně mezi sebou.
28

 

Poměrový ukazatel vyjadřuje vztah mezi dvěma položkami účetních výkazů a 

vypočítá se vydělením jedné položky nebo skupin položek, jinou položkou nebo 

skupinou položek, mezi kterými existují určité souvislosti. 

Na základě této analýzy lze: 

 analyzovat finanční situaci, 

 provést srovnání firmy s konkurenčními podniky, 

 vyhodnotit slabé a silné stránky firmy, 

 modelovat ve variantách budoucí vývoj firmy.
29

 

Výhoda poměrové analýzy spočívá v tom, že poměrové ukazatele jsou velice 

jednoduché, dostupné a rychlé. Poměrové ukazatele umožňují mezipodnikové 

                                                 
28

 KISLINGEROVÁ, E. a HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem, s. 31. 

29
 PAULAT, V. Finanční analýza v rukou manažera, podnikatele a investora, s. 16. 
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srovnávání nebo srovnávání s odvětvovým průmyslem. Při analyzování je však nutné 

přihlížet i k ekonomickému okolí firmy, tedy především k tomu, na jakém trhu firma 

působí a jaké zde má postavení.
30

  

Využití poměrových ukazatelů spočívá v porovnání vypočítaného ukazatele: 

 se stanovenou normou – žádoucí hodnoty, které si stanoví vedení 

společnosti buď jako určitou hodnotu nebo jako rozpětí hodnot, 

 se stejným ukazatelem jiné firmy – nejlépe konkurenčního podniku nebo 

podniku působícího ve stejném odvětví, 

 s doporučovanou hodnotou – není vhodné řídit se vždy těmito hodnotami, 

je důležité posuzovat daný ukazatel v kontextu s jinými skutečnosti, 

 se stejným ukazatelem stejné společnosti ale v jiném časovém období, 

 s rozpočtem nebo plánem. 

V praxi je možné se setkat s mnoha poměrovými ukazateli, nejčastěji se však 

dělí do následujících skupin: 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele zadluţenosti, 

 ukazatele rentability, 

 provozní ukazatele, 

 ukazatele trţní hodnoty. 

1.2.3.1 Ukazatele aktivity 

Tyto ukazatele umožňují změřit, jak úspěšně využívá management podniku 

aktiva. Pro každé odvětví je typické jiné rozložení aktiv, a proto zejména u této skupiny 

ukazatelů je nutné hodnotit jejich stav či vývoj vždy ve vztahu k odvětví, ve kterém 

podnik působí. 

Ukazatel poměřuje nejčastěji tokovou veličinu (tržby) k veličině stavové 

(aktiva), je možné vyjádřit tento ukazatel ve dvou modelech: 

 obrátkovost – počet obrátek aktiv za období, 

 doba obratu – počet dní, po který trvá jedna obrátka.
31
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 JECH, V. Jak na finanční poměrovou analýzu. <http://www.finance-

management.cz/065textyVypis.php?IdTxtPass=14>. 

31
 KISLINGEROVÁ, E. a HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem, s. 33-34. 
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Pokud má podnik příliš mnoho aktiv, je její úrokové zatížení obyčejně neúměrně 

velké a zisk je stlačován úrokovým břemenem. Na druhé straně pokud má podnik málo 

produktivních aktiv, musí se vzdát mnoha potencionálně výhodných podnikatelských 

příležitostí.
32

 

Obrat celkových aktiv 

Ukazatel obratu celkových aktiv udává počet obrátek za daný časový interval a 

měří efektivnost využití veškerých aktiv v podniku. „Pokud intenzita využívání aktiv 

firmy je nižší než počet obrátek celkových aktiv zjištěný jako oborový průměr, měly by 

být zvýšeny tržby nebo odprodána některá aktiva.“
33

 

Doporučené hodnoty tohoto ukazatele se pohybují mezi 1,6 až 3. Nižší hodnoty 

signalizují, že firma disponuje větším množstvím majetku, než je účelné. Naopak při 

překročení hraniční hodnoty je pravděpodobné, že firma má nedostačující množství 

majetku, které ji brání v potencionálních podnikatelských příležitostech. 

 

 Vzorec 4 

Obrat stálých aktiv 

Měří efektivnost využití stálých aktiv a je tedy důležitým měřítkem při 

rozhodování o koupi dalšího dlouhodobého majetku. 

Nižší hodnota tohoto ukazatele v porovnání s odvětvovým průměrem signalizuje 

nízké využití výrobních kapacit a nutnost omezení investic. Vzhledem k tomu, že se 

v tomto ukazateli objevuje dlouhodobý majetek, je jeho hodnota ovlivněna výší odpisů. 

Je vhodné tedy tento ukazatel sledovat v delším časovém období. 

 

  Vzorec 5 

Obrat zásob 

Obrat zásob je ukazatelem intenzity využití zásob a udává, kolikrát je v průběhu 

roku daná položka zásob prodána a znovu uskladněna. Pokud firma dosahuje vyšších 

hodnot tohoto ukazatele, znamená to, že firma má zbytečné nelikvidní zásoby, které 

                                                 
32

 BLAHA, S. Z. Jak posoudit finanční zdraví firmy, s. 58. 

33
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vyžadují nadbytečné financování. Naopak nízký obrat zásob signalizuje zastaralé 

zásoby, jejich reálná hodnota je nižší než účetní.
34

 

 

  Vzorec 6 

Doba obratu zásob 

Ukazatel udává průměrný počet dnů, za který se zásoby ve firmě otočí, tedy 

dobu, po kterou jsou zásoby vázány v podnikání do doby jejich spotřeby nebo prodeje.
35

 

 

  Vzorec 7 

Doba obratu pohledávek 

Výpočtem tohoto ukazatele lze zjistit, po kolik dní se majetek podniku vyskytuje 

ve formě pohledávek, resp. za jak dlouhé období jsou pohledávky průměrně spláceny. 

Výpočet ukazatele je užitečný v případě stanovených lhůt splatnosti při 

obchodně závazkových operacích, kdy podnik prostřednictvím tohoto ukazatele může 

vyhodnotit, zda se daří dodržovat stanovenou obchodně úvěrovou politiku.
36

 

 

  Vzorec 8 

Doba obratu závazků 

Tento ukazatel posuzuje platební morálku firmy a udává, jak dlouhá je doba 

odkladu plateb faktur svým dodavatelům. 

 

  Vzorec 9 

Z posledních dvou zmíněných ukazatelů lze zjistit průměrnou dobu provozního 

úvěru, jež se vypočítá jako rozdíl doby obratu závazků a doby obratu pohledávek.
37
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1.2.3.2 Ukazatele likvidity 

„Ukazatele likvidity informují o momentální schopnosti podniku uhradit své 

splatné závazky. Poměrové ukazatele odvozují likviditu podniku od poměru mezi 

oběžnými aktivy jako nejlikvidnější skupinou aktiv a krátkodobými závazky.“
38

 

 

Při hodnocení likvidity je většinou nutné provést důsledný rozbor jednotlivých 

složek oběžných aktiv. Pro objektivizaci úrovně ukazatelů je nutné vyloučit z výpočtu: 

 nevymahatelné nebo jen velmi obtížně vymahatelné pohledávky, 

 neprodejné nebo jen pod cenou prodejné výrobky, 

 nepotřebné zásoby materiálu a surovin.
39

 

Běţná likvidita – III. stupeň 

Běžná likvidita je typem poměrového ukazatele měřícího finanční stabilitu firmy 

srovnáním likvidních aktiv s krátkodobými zdroji krytí. Představuje hrubý ukazatel 

platební schopnosti podniku, tedy kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. 

Jinými slovy tento ukazatel udává, v jaké míře by firma byla schopna krátkodobé 

závazky zaplatit prostřednictvím svého oběžného majetku.
40

 

 

  Vzorec 10 

Tento ukazatel je měřítkem budoucí solventnosti firmy a je postačující pro 

hodnotu vyšší než 1,5.
41

 

Pohotová likvidita – II. stupeň 

Při měření likvidity se objevuje problém, že ne všechna aktiva podniku jsou 

stejně likvidní. Tento problém řeší ukazatel pohotové likvidity, který odstraňuje vliv 

nejméně likvidní části oběžných aktiv, tj. zásob. 

V praxi je obvyklé, že podnik si nemůže být jistý, zda tržní hodnota zásob je 

skutečně tak velká, jako je jejich hodnota ve finančních výkazech. Dalším problémem 

                                                 
38

 PAŠEK, M. a VIDOVÁ, L. Finanční analýza pro vypovídací schopnost účetnictví, Finanční 

management.  <http://www.ihned.cz/download/DOT_nwsltr/FinManagement_2009_17.pdf>. 

39
 PAULAT, V. Finanční analýza v rukou manažera, podnikatele a investora, s. 17. 

40
 NEUMAIEROVÁ, I. a NEUMAIER, I. Výkonnost a tržní hodnota firmy, s. 90. 

41
 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera, s. 74. 
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je, že neprodejné zásoby mohou běžný poměr nadhodnocovat. Pro lepší vypovídací 

schopnost je tedy vhodné při výpočtu zásoby odečíst od oběžných aktiv.
42

 

 

  Vzorec 11 

Rozdílné hodnoty ukazatelů se vyskytují u obchodních firem, u kterých se 

předpokládá, že se zásoby rychle obměňují a jsou dosti likvidní, nebo u sezonního 

charakteru hospodaření, kde se objevuje velké množství volných zásob zejména před 

zahájením prodejní sezony. Pro zachování likvidity by hodnota ukazatele neměla 

klesnout pod 1.
43

 

Okamţitá likvidita – I. stupeň (Cash ratio) 

Ukazatel okamžité likvidity poměřuje pouze peněžní prostředky (respektive 

krátkodobý finanční majetek) s krátkodobými závazky. Tato likvidita tedy měří 

schopnost podniku hradit okamžitě splatné dluhy. 

 

  Vzorec 12 

Likvidita je zajištěna při hodnotě ukazatele alespoň 0,2. 

 

„U ukazatelů likvidity obecně platí, že vyšší hodnota bude příznivější z hlediska 

věřitelů, méně však z pohledu akcionářů podniku, neboť značný objem vložených 

prostředků bude vázán v oběžných aktivech (a zejména pohotových peněžních 

prostředcích), které nesou jen malý nebo žádný výnos.“
44
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 JINDŘICHOVSKÁ, I. a BLAHA, Z. S. Podnikové finance, s. 263-264. 

43
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1.2.3.3 Ukazatele zadluţenosti 

Ukazatele zadluženosti vyjadřují vztah mezi cizími a vlastními zdroji 

financování firmy. Měří tedy rozsah, v jakém firma používá k financování dluhy. Na 

zadluženost nelze pohlížet pouze jako na negativní charakteristiku firmy. Její růst může 

přispět k celkové rentabilitě a tím i k vyšší tržní hodnotě firmy. Nelze však opomenout 

zvyšující se riziko finanční nestability. 

Hlavním motivem financování cizími zdroji je relativně nižší cena ve srovnání 

se zdroji vlastními. Zvýhodnění nákladů vlastního kapitálu je způsobeno daňovým 

štítem, který vzniká v důsledku možnosti započítání úrokových nákladů do daňově 

uznatelných nákladů.
45

 

Celková zadluţenost 

Tento ukazatel vyjadřuje podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. Obecně 

platí, že čím je jeho hodnota vyšší, tím vyšší je zadluženost celkového majetku podniku 

a tím i vyšší riziko věřitelů, že jejich dluh nebude splacen. Zadluženost ovlivňuje také 

celkovou výnosnost podniku, neboť použití cizích zdrojů zvyšuje náklady podniku. 

Ukazatel má velký význam zejména pro investory a dlouhodobé věřitele.
46

 

Ve vyspělé tržní ekonomice se hodnota ukazatele pohybuje v intervalu 0,3 - 0,6 

v závislosti na velikosti podniku, charakteru jeho činnosti, oboru podnikání, 

zkušenostech vedení a podobně. 

 

  Vzorec 13 

Kvóta vlastního kapitálu 

Kvóta vlastního kapitálu neboli míra samofinancování je doplňkem 

k předešlému ukazateli a vyjadřuje proporci, v jaké jsou aktiva podniku financována 

penězi vlastníků. Používá se pro hodnocení hospodářské i finanční stability a spolu 

s ukazateli platební schopnosti je považován za nejvýznamnější ukazatel celkové 

finanční situace podniku. 

 

  Vzorec 14 
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Ukazatel úrokového krytí 

Tento ukazatel informuje o tom, kolikrát vytvořený zisk převyšuje úrokové 

platby. Pokud je tedy tento ukazatel roven 1, znamená to, že vše, co podnik 

vyprodukuje, jde na úhradu nákladových úroků. Za rozhraní investice a spekulace je 

považována hodnota 3.
47

 

 

  Vzorec 15 

1.2.3.4 Ukazatele rentability 

Z poměrových ukazatelů poskytují ukazatele rentability jednu z nejdůležitějších 

charakteristik. Tyto ukazatele informují o efektu, jakého bylo dosaženo vloženým 

kapitálem. Nejobecnějším tvarem tohoto ukazatele je:
48

 

 

  Vzorec 16 

 „Ukazatelů rentability se používá pro hodnocení a komplexní posouzení 

celkové efektivnosti podniku, pomocí nich se vyjadřuje intenzita využívání, reprodukce 

a zhodnocení kapitálu vloženého do podniku.“
49

 

Rentabilita vloţeného kapitálu (ROI = Return On Investment) 

Rentabilita vloženého kapitálu patří k nejdůležitějším ukazatelům, jimiž se 

hodnotí podnikatelská činnost firem. Ukazatel vyjadřuje, s jakou účinností působí 

celkový kapitál vložený do firmy, nezávisle na zdroji financování. 

Nejčastěji je v čitateli uváděn EBIT, tedy zisk před úhradou úroků a daně 

z příjmu. V jiných případech může být do čitatele dosazován například zisk před 

zdaněním, zisk po zdanění nebo zisk po zdanění zvýšený o nákladové úroky. Pestrost 

těchto možností jen dokazuje, že volba závisí na účelu, jemuž má analýza sloužit.
50

 

 

  Vzorec 17 
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Rentabilita celkových vloţených aktiv (ROA = Return On Assets)  

Rentabilita celkových aktiv je základním měřítkem efektivnosti, s jakou 

společnost umisťuje a řídí své zdroje. Informuje o tom, kolik korun zisku generuje jedna 

koruna prostředků akcionářů a věřitelů, tedy jakého efektu bylo dosaženo z celkových 

aktiv bez ohledu na jejich zdroj financování. 

Pokud je v čitateli EBIT, ukazatel měří hrubou produkční sílu aktiv firmy před 

zdaněním a nákladovými úroky. Tento ukazatel je vhodné použít při porovnávání firem 

s rozdílnými daňovými podmínkami a s různým podílem dluhu. EAT je do čitatele 

dosazován, pokud je požadováno, aby ukazatel poměřil vložené prostředky nejen se 

ziskem, ale i s úroky, jež jsou odměnou věřitelům za zapůjčený kapitál. 

 

  Vzorec 18 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE = Return On common Equity) 

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého akcionáři. 

Prostřednictvím tohoto ukazatele vlastníci zjišťují, zda jejich kapitál přináší dostatečný 

výnos a zda je využíván s intenzitou odpovídající velikosti jejich investičního rizika.
51

 

„Zhodnocení vlastního kapitálu by mělo být tak velké, aby pokrývalo obvyklou 

výnosovou míru a rizikovou prémii. Pokud je hodnota ukazatele trvale nižší, případně i 

stejná jako výnosnost cenných papírů garantovaných státem, potom je podnik fakticky 

odsouzen k zániku, neboť racionálně uvažující investor požaduje od rizikovější 

investice vyšší míru zhodnocení. Rentabilita vlastního kapitálu by tedy měla být vyšší 

než míra výnosu bezrizikové alokace kapitálu na finančním trhu.“
52

 

Rentabilita vlastního kapitálu slouží k testování: 

 možné účasti vlastního kapitálu na zvyšování kapitálových zdrojů, 

 udržitelné míry růstu podniku, odvozené od tempa růstu vlastního kapitálu, 

 šance na udržení reálné hodnoty vlastního kapitálu v podmínkách inflace. 

 úrovně výnosnosti vlastního kapitálu ve srovnání s náklady na cizí kapitál.
53

 

 

  Vzorec 19 

                                                 
51

 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera, s. 63. 

52
 VALACH, J. a kol. Finanční řízení podniku, s. 99. 

53
 GRUNWALD, R. Analýza finanční důvěryhodnosti podniku, s. 16. 



36 

 

Rentabilita trţeb (ROS = Return On Sales) 

Ukazatel rentability tržeb charakterizuje zisk vztažený k tržbám, které 

představují tržní ohodnocení výkonů firmy za určité časové období. Tržní úspěšnost je 

podmíněna mnoha faktory. Kromě skutečné hodnoty výrobků a služeb zde hraje 

podstatnou roli i marketingová strategie, cenová politika, módní vlivy apod.
54

 

 

  Vzorec 20 

Vliv sloţek finanční rovnováhy na rentabilitu
55

 

Rentabilita jako jedna za složek finanční rovnováhy firmy je ovlivňována 

ostatními složkami, tj. aktivitou, likviditou i zadlužeností. 

Vztah aktivity a rentability 

Mezi obratem aktiv a rentabilitou firmy platí přímá úměra, tedy čím více se 

aktiva ve firmě otáčejí, tím více generují zisku. Podle charakteru podnikání je tedy 

vhodné sledovat obrat takových aktiv, která tvoří největší položku. 

 

Vztah likvidity a rentability  

Pokud firmy usilují o co největší likviditu, musí udržovat vysokou hodnotu 

oběžných aktiv. V těchto aktivech jsou však vázány prostředky, které by jinak měly 

sloužit k vytváření zisku. Proto vázanost prostředků v krátkodobých aktivech vynáší 

firmě malý výnos.  

 

Vztah zadluženosti a rentability  

Pokud vycházíme z obecně platného předpokladu, že cizí kapitál je levnější než 

vlastní kapitál, protože náklady na financování úvěru nebo obligace jsou nižší než 

financování akciemi, vyplatí se firmě substituce vlastního kapitálu dluhem. Tato 

substituce je výhodná až do určité meze, od něhož se začnou náklady kapitálu zvyšovat 

v důsledku růstu úrokové míry, neboť banka za vyšší riziko požaduje vyšší výnos. 

Zadluženost tedy nejprve zvyšuje rentabilitu firmy až do bodu optima a posléze snižuje. 
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1.2.3.5 Ukazatele provozní činnosti
56

 

Provozní ukazatele jsou uplatňovány ve vnitřním řízení podniku. Umožňují 

managementu sledovat efektivnost provozních aktivit firmy. Tyto ukazatele se opírají 

především o náklady, jejichž řízením může být dosaženo vyššího konečného efektu.  

Mezi nejpoužívanější provozní ukazatele patří: 

Nákladovost výnosů 

Ukazatel vyjadřuje zatížení výnosů podniku celkovými náklady. Ukazuje tedy, 

kolik nákladů podnik vynaložil na 1 Kč výnosů (tržeb). Obecně by mělo být snahou 

dosáhnout co nejnižší hodnoty a zároveň klesajícího trendu tohoto ukazatele. 

 

  Vzorec 21 

Materiálová náročnost výnosů 

Ukazatel materiálové náročnosti zobrazuje zatížení výnosů spotřebovaným 

materiálem a energiemi. 

 

  Vzorec 22 

Osobní náklady k výnosům 

Osobní náklady k výnosům sledují, jak velkou část výnosů pohltí náklady 

vynaložené na zaměstnance. Čím nižší hodnoty bude dosaženo, tím lepší bude 

výkonnost na jednu korunu nákladů za zaměstnance. 

 

  Vzorec 23 

Produktivita práce z přidané hodnoty 

Tento ukazatel sleduje, jaká část z přidané hodnoty připadá na jednoho 

zaměstnance. Čím vyšší bude hodnota tohoto ukazatele, tím větší efekt plyne ze 

zaměstnanců. 

 

  Vzorec 24 
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Průměrná mzda na pracovníka 

Tento ukazatel se používá především pro porovnávání s ukazatelem produktivity 

práce z přidané hodnoty. Průměrná mzda by měla vždy převyšovat produktivitu práce 

z přidané hodnoty, aby mohl podnik generovat provozní zisk. 

 

  Vzorec 25

1.2.4 Analýza soustav ukazatelů 

Analýza soustavy ukazatelů umožňuje shrnout dílčí aspekty finanční situace do 

souhrnné charakteristiky, aniž by dílčí vliv na tuto souhrnnou charakteristiku zanikl.  

Do soustav ukazatelů se mohou promítat charakteristiky odvozené od empiricky 

zjištěného pozitivního nebo negativního vývoje finanční situace, což umožňuje 

predikovat pravděpodobný vývoj finanční situace v budoucnosti.
57

 

 

K tvorbě ukazatelových systémů existují dva přístupy: 

 soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, 

 účelové výběry ukazatelů. 

1.2.4.1 Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů 

Do této skupiny ukazatelů se řadí pyramidové soustavy ukazatelů, které slouží 

jako nástroj zachycující souvislosti vývoje ve firmě. To předpokládá znát vazby mezi 

ukazateli, jež mají roli „čidla“ a zachycují průběh reprodukčního procesu firmy. Tato 

metoda vychází z vrcholového ukazatele a rozkládá ho logicky deduktivní cestou na 

ukazatele stojící v pozici příčinných faktorů.  

Nejznámějším příkladem pyramidové ukazatelové soustavy je rozklad Du Pont. 

Vrcholovým ukazatelem je zde výnosnost vlastního kapitálu (ROE) a vymezují se zde 

tři hlavní determinanty ukazatele: zisková marže, obrat aktiv a finanční páka.
 58
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1.2.4.2 Účelové výběry ukazatelů 

Do této skupiny ukazatelů řadíme bonitní a bankrotní modely, jež mají 

schopnost přiřadit firmě jeden výsledný hodnotící koeficient. Rozdíly mezi těmito 

ukazateli jsou v účelu, ke kterému byly vytvořeny, a v datech, z nichž vychází.
59

 

Slouží pro rychlou orientaci investorů a věřitelů, resp. pro roztřídění firem podle 

jejich výkonnosti a důvěryhodnosti. 

Bonitní modely odrážejí míru kvality firmy z pohledu její výkonnosti. Jsou tedy 

orientovány na investory a vlastníky. Vycházejí především z teoretických poznatků a 

umožňují posoudit pozici firmy v komparaci s ostatními podnikatelskými subjekty, 

popřípadě s oborovými výsledky. 

Bankrotní modely jsou určeny především věřitelům, jež zajímá schopnost 

podniku dostát svým závazkům, resp. ratingové ohodnocení. Bankrotní modely by měly 

informovat své uživatele o tom, zda podniku hrozí v blízké budoucnosti bankrot.
60

 

Kralickův rychlý test 

Tento test byl zkonstruován profesorem Kralickem v roce 1990. Rychlý test 

neboli Quick test poskytuje možnost s poměrně přesnou vypovídací schopností 

ohodnotit klasifikovanou firmu. Při jeho konstrukci bylo použito ukazatelů ze čtyř 

základních oblastí finanční analýzy (stability, likvidity, rentability a výsledku 

hospodaření), kterými je reprezentován celý informační potenciál rozvahy a výkazu 

zisku a ztrát. 

Kvóta vlastního kapitálu  

Tento ukazatel vypovídá o kapitálové síle firmy a charakterizuje dlouhodobou 

finanční stabilitu a samostatnost. 

 

  Vzorec 26 

Doba splácení dluhu z  CF 

Doba splácení dluhu z CF udává, za jak dlouhé časové období je podnik schopen 

uhradit své závazky. Tento ukazatel spolu s předešlým charakterizuje finanční stabilitu 

klasifikované firmy a informuje o její solventnosti. 
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  Vzorec 27 

Cash flow v % tržeb  a rentabilita celkového kapitálu  

Tyto dva ukazatele analyzují výnosovou situaci sledované firmy. 

 

  Vzorec 28 

 

   Vzorec 29 

K vyhodnocení výsledků se využívá známkovací klasifikace uvedená 

v následující tabulce: 

Stupnice hodnocení ukazatelů výborně 
velmi 
dobře dobře špatně ohrožení 

1  2  3  4  5  

kvóta vlastního kapitálu >30% >20% >10% >0% negativní 

doba splácení dluhu z CF < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

CF v trţbách > 10% > 8% > 5% > 0% negativní 

ROA > 15% > 12% > 8% > 0% negativní 

Tabulka 4: Stupnice hodnocení ukazatelů61 

Všechny ukazatele jsou postupně ohodnoceny a celková bonita firmy se určí 

jako aritmetický průměr takto získaných známek.
62

 

Indexy IN 

Tyto indexy byly sestaveny Inkou a Ivanem Neumaierovými pro posouzení 

finanční výkonnosti a důvěryhodnosti českých podniků. Jejich specifikem tedy je, že 

byly vytvořeny a otestovány na datech průmyslových podniků v podmínkách ČR. 

Řadíme sem následující čtyři indexy, které, jak už jejich název napovídá, jsou 

děleny dle roku vzniku daného indexu. 

 Index IN95 

 Index IN99 

 Index IN01 

 Index IN05 
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 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 107. 

62
 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 105-106 
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Jako poslední v řadě byl vytvořen index IN05 podle testů na datech 

průmyslových podniků z roku 2004. Index IN05 je aktualizací indexu IN01 a oproti 

předešlému došlo k předefinování vah jednotlivých poměrových ukazatelů a ke změnám 

hranice pro klasifikaci podniků. Index IN05 má následující tvar:
63

 

 
  Vzorec 30 

kde:  x1 = aktiva/cizí kapitál, 

  x2 = EBIT/nákladové úroky, 

  x3 = EBIT/celková aktiva, 

  x4 = celkové výnosy/celková aktiva, 

  x5 = oběžná aktiva/krátkodobé závazky a úvěry. 

Výsledná klasifikace firmy se provádí podle následující tabulky: 

INTERPRETACE HODNOTY IN05 
IN > 1,66 můžeme předpovídat uspokojivou finanční situaci 

0,9 < IN < 1,6 "šedá zóna" nevyhraněných výsledků 

IN < 0,9 firma je ohrožena vážnými finančními problémy 
Tabulka 5: Interpretace hodnoty IN05 

Tento index tedy obsahuje pět indikátorů, z nichž x1 a x2 jsou charakteristikou 

způsobu dělení zisku před úroky a zdaněním, x3 a x4 charakterizují schopnost podniku 

vytvářet zisk před úroky a zdaněním a x5 monitoruje podnikovou likviditu. 

Pomocí získaných výsledků lze odpovědět na otázku, zda je podnik 

pravděpodobně bonitní, pravděpodobně bonitní není, nebo ho nelze s dostatečnou 

přesností přiřadit ani k jedné výše zmíněné situaci. Vypočtený index také může 

signalizovat, zda podnik pravděpodobně bude mít problémy se splácením závazků. 

Předností indexu IN05 je především jednoduchost výpočtu, práce s veřejně 

dostupnými finančními daty o podniku, možnost využití pro podniky obchodovatelné i 

neobchodovatelné na kapitálovém trhu a jednoznačnost výsledků. Uživatelé však musí 

brát v úvahu to, že tento index byl vytvořen a testován nad daty převážně středně 

velkých a velkých průmyslových podniků, tudíž právě pro tyto podniky bude jeho 

vypovídací schopnost nejvyšší.
64
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 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 111-112. 
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 NEUMAIEROVÁ, I. Proč se ujal index IN a nikoli pyramidový systém ukazatelů INFA. Ekonomika a 

management. <http://www.ekonomikaamanagement.cz/cz/clanek-proc-se-ujal-index-in-a-nikoli-

pyramidovy-system-ukazatelu-infa.html>. 

http://www.ekonomikaamanagement.cz/cz/clanek-proc-se-ujal-index-in-a-nikoli-pyramidovy-system-ukazatelu-infa.html
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2 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE FIRMY 

2.1 CHARAKTERISTIKA FIRMY JAN ŠMOLÍK, S.R.O. 

2.1.1 Základní informace 

Obchodní jméno: JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

Sídlo: Litomyšl, Jabloňová 315, PSČ 570 01 

Právní forma: společnost s ručením omezeným  

Den zápisu do obchodního rejstříku: 28. listopadu 2003 

Předmět podnikání: 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

 maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny. 

Statutární orgán: jednatel Jan Šmolík 

Základní kapitál: 200 000 Kč (splaceno 100%) 

2.1.2 Profil firmy 

Společnost JAN ŠMOLÍK, s.r.o. je menší stavební firmou, která působí na 

stavebním trhu od roku 1991, kdy byla založena a provozována jako fyzická osoba. O 

12 let později, v roce 2003, byla transformována na právnickou osobu  

JAN ŠMOLÍK, s.r.o. Od svého založení se zabývá dodávkou stavebních prací převážně 

v oboru pozemního stavitelství, tj. výstavbou rodinných a bytových domů, rekonstrukcí 

objektů a zemními pracemi. Společnost realizuje zakázky v rámci okolí sídla firmy, 

primární působnost je tedy pro oblast Litomyšlska, Svitavka, Poličska a okolí. 

Při realizaci využívá kromě tradičních technologií i technologie nové. Firma se 

snaží sledovat a neustále se přizpůsobovat novinkám na trhu stavebních materiálů i 

inovacím stavebních postupů. Důkazem toho jsou odborné znalosti a zkušenosti 

v realizaci nízkoenergetických a pasivních domů. Kvalitu veškerých používaných 

materiálů dokladují certifikáty jakosti. 

Za léta aktivního působení ve stavebnictví firma navázala spolupráci 

s kvalitními a spolehlivými subdodavateli a specialisty z různých stavebních oborů. 

Společnost JAN ŠMOLÍK, s.r.o. je od roku 2009 registrovaným členem 

odborných dodavatelů v projektu Zelená úsporám.  
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2.1.3 Organizační struktura 

Společnost JAN ŠMOLÍK, s.r.o. byla založena jediným zakladatelem, který je 

majitelem této firmy. Je taktéž jediným jednatelem, který jedná za společnost 

samostatně ve všech věcech. Do jeho kompetencí spadají veškeré řídící, rozhodovací a 

organizační procesy ve firmě, jako například rozhodování o investičních možnostech 

firmy, přijetí či odmítnutí určité zakázky, rozdělování pracovních činností na stavbě a 

následná kontrola odvedené práce. 

Vedle jednatele firmy zde působí zaměstnanec, který zastupuje jednatele v době 

jeho nepřítomnosti, případně vyžadují-li to jiné okolnosti. Jeho hlavní náplní práce je 

převážně administrativní zajištění chodu této firmy, sestavování rozpočtů, cenové 

nabídky, jednání s klienty a stavební dozor. 

Samotné stavební práce jsou prováděny osmi kvalifikovanými dělníky. Ti jsou 

rozděleny do dvou samostatně pracujících skupin, ve kterých je vždy jeden nadřízený 

mistr, který úkoluje konkrétní pracovníky. S těmito dvěma mistry pak jedná majitel 

firmy ve všech potřebných záležitostech. V případě více souběžných zakázek si firma 

pro stavební práce najímá živnostníky, kteří na stavbách pracují samostatně ale pod 

záštitou této firmy. 

Veškerá řemesla (rozvody vody, topení, ZTI, elektroinstalace) jsou realizována 

prostřednictvím subdodávek. 

Následující schéma znázorňuje organizační strukturu podniku: 

 

Obrázek 3: Organizační struktura podniku 

VEDENÍ FIRMY

JEDNATEL

ADMINISTRATIVA
STAVEBNÍ 

PRÁCE

STAVEBNÍ MISTR

STAVEBNÍ DĚLNÍCI
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STAVEBNÍ DĚLNÍCI

ÚČETNICTVÍ

EXTERNÍ ÚČETNÍ
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2.2 ANALÝZA FIRMY A JEJÍHO OKOLÍ 

2.2.1 Analýza trhu 

Před samotnou analýzou konkrétních faktorů trhu je nutné zmínit trvající 

celosvětovou hospodářskou krizi, jež výrazně ovlivnila a ovlivňuje chování subjektů jak 

na trhu stavebnictví, tak na poli ekonomiky jako takové. 

„Výkony stavebnictví jsou jedním z indikátorů konjunkturálního vývoje 

ekonomiky tím, že mají multiplikační účinky na řadu ostatních odvětví. V důsledku 

toho se stavebnictví stává motorem ekonomického růstu daného státu. Akcelerační 

princip stavebnictví v hospodářství má však i protipól a to v rychlém útlumu 

stavebnictví při náznaku recese.“
65

 

Jak už je výše popsáno, každá ekonomická krize se tedy začíná projevovat 

především ve stavebnictví. Projevy hospodářské krize mohou mít například následující 

tendence: 

 sníţení poptávky po bytové výstavbě, 

 snížená koupěschopnost obyvatelstva, 

 odložení investic na příznivější období, 

 zhoršená dostupnost hypoték a úvěrování. 

 vysoké ceny energií a paliv, 

 zvýšení rizika platební neschopnosti stavebních podniků. 

2.2.1.1 Analýza zákazníků 

Mezi nejčastější zakázky této firmy patří především výstavby rodinných domů. 

Proto hlavními zákazníky jsou převážně soukromí investoři, kteří tyto stavební práce 

financují z hypotečních úvěrů. 

Firma za své působení také provedla několik zakázek pro investory z 

podnikatelské sféry. Jako příklad lze zmínit výstavbu autosalonu nebo rekonstrukci sítě 

prodejen nejmenované společnosti. 

Pro nedostačující kapacity se firma neúčastní výběrových řízení pro veřejné 

zakázky. 
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 KOCANDA, P. Konkurenceschopnost ve stavebnictví – klíčová otázka pro podnikový management. 

<http://www.fce.vutbr.cz/veda/dk2004texty/pdf/05_Ekonomika%20a%20rizeni%20stavebnictvi/5_0

2_Ekonomika%20stavebniho%20podniku/Kocanda_Pavel.pdf>. 

http://www.fce.vutbr.cz/veda/dk2004texty/pdf/05_Ekonomika%20a%20rizeni%20stavebnictvi/5_02_Ekonomika%20stavebniho%20podniku/Kocanda_Pavel.pdf
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2.2.1.2 Analýza konkurence 

Společnost působí v Pardubickém kraji s primárním zaměřením na Litomyšlsko, 

Svitavsko a Poličsko. 

V jednotlivých krajích je intenzita stavebnictví zcela odlišná. Podléhá vlivům 

přírodních podmínek, hustoty osídlení, množství peněz v systému, ekologickým 

pohledům a mnoha dalším faktorům. Pardubický kraj tvoří čtyři okresy – v pořadí podle 

objemu realizovaných stavebních prací to jsou Pardubice (objem 34,2 mld. Kč za 

období 2000 až 2008), Ústí nad Orlicí (23,4 mld. Kč), Svitavy (11,7 mld. Kč) a 

Chrudim (10,2 mld. Kč).
66

 

V Litomyšli, v místě sídla firmy, působí dvě velké stavební společnosti 

PROFISTAV Litomyšl, a.s. a První litomyšlská stavební, a.s., které zaujímají 

výrazný podíl na provedených stavebních pracích v tomto regionu. Tyto firmy realizují 

především veřejné zakázky nebo zakázky pro investory z podnikatelské sféry, na které 

firma JAN ŠMOLÍK, s.r.o. nedosáhne. Proto tyto dvě velké společnosti nelze řadit mezi 

její přímé konkurenty. 

Mimoto zde působí několik menších stavebních firem, jež jsou velikostně 

srovnatelné s analyzovanou firmou. Konkurenční boj těchto menších podniků se 

výrazně zvýšil při nástupu hospodářské krize a s tím spojenému poklesu poptávky po 

stavebních pracích. 

V případě menších a malých zakázek typu rodinných domů přichází stavební 

firmy se svou nabídkou na trh samy a je pouze na zákazníkovi, zda si tuto stavební 

společnost vybere. V tomto případě při rozhodování o výběru dodavatele stavebního 

díla v drtivé většině případů rozhoduje cena. V době nízké poptávky po stavebních 

pracích se tedy firmy snaží tlačit své cenové nabídky co nejníže, někdy i za cenu 

ztrátové zakázky. Dalšími rozhodnými faktory pro volbu dané stavební firmy je doba, 

za kterou je schopna firma realizovat stavební dílo a kvalita odvedené práce s důrazem 

na použití nejnovějších materiálů a technologií. 
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 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU, Regiony za rok 2000 – 2008. 

<http://www.mpo.cz/dokument62883.html>. 

http://www.mpo.cz/dokument62883.html
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2.2.1.3 Analýza dodavatelů 

Firma nemá sklad stavebního materiálu a využívá tedy metody „Just in Time“. 

Dodávky základního stavebního materiálu si firma zajišťuje sama prostřednictvím 

vlastního zaměstnance, který v případě potřeby dojíždí do nedalekého skladu stavebnin 

a vozidlem firmy ho přepravuje přímo na stavbu. 

Pokud se jedná o těžko ovladatelný materiál, ten je dopravován přímo 

dodavatelem na místo stavby. Je běžné, že tento požadovaný materiál je dodáván do 24 

hodin na určené místo. V případě určitých speciálních druhů materiálu je nutné 

objednávat dopředu, jelikož se dodací doba může pohybovat až kolem jednoho týdne. 

V okrese této stavební firmy působí pouze několik dodavatelů stavebních 

materiálů, proto je vyjednávací síla dodavatelů ve firmě poměrně vysoká. 

Dodavatelé stavebních materiálů v okrese Svitavy 

Firma Město Specializace 

DEKTRADE, a.s. Svitavy střešní a stavební materiály 

ŠVANDA PRIMA, s.r.o. Litomyšl střešní a stavební materiály 

STAVEBNINY STUPKA, s.r.o Moravská Třebová střešní a stavební materiály 

INDEMA Litomyšl zateplovací materiály, izolace 

Coleman S.I., a.s. Svitavy střešní materiály 

OKAPO Moravská Třebová střešní materiály 

Tabulka 6: Dodavatele stavebních materiálů v okrese Svitavy 
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2.2.2 SWOT analýza 

Dále ke zhodnocení a shrnutí situace podniku využiji SWOT analýzu, jež 

podává obraz o silných a slabých stránkách společnosti a o jejich příležitostech a 

hrozbách. 

SWOT ANALÝZA – JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Komplexnost služeb vzhledem k oboru  Náročnost na kapitál a jeho pomalý obrat 

 Vlastnictví certifikátů na veškerý 

používaný materiál 

 Vysoká citlivost oboru na stav národního 

hospodářství 

 Mnohaleté zkušenosti a znalosti  Nepředvídatelné působení klimatických 

vlivů, sezónnost 

 Nízká hrozba vzniku nových velkých 

stavebních společností v oblasti 

působení 

 Zastaralé technické vybavení 

 Nízká hrozba substitutů  Nedostatečná propagace firmy 

 Individuální přístup k zákazníkovi  Nedostačující úroveň strategie rozvoje 

firmy 

 Kvalifikovaní a ověření zaměstnanci  Silná vyjednávací síla významných 

dodavatelů 

 Využití tradičních i nových technologií 

podle přání zákazníka 

 Závislost na subdodavatelích 

 Kvalita poskytovaných služeb  Náročnost získání lukrativních kontraktů 

– nedostatečná kapacita a možnosti firmy 

PŘÍLEŢITOSTI HROZBY 

 Zapojení do projektu Zelená úsporám  Nízká poptávka vlivem hospodářské 

krize 

 Spolupráce s konkurenčními podniky  Růst cen materiálů a energií 

 Realizace nízkoenergetických a 

pasivních domů 

 Rostoucí konkurenční boj mezi menšími 

podniky 

 Využití modernějších technologií  Platební neschopnost některých 

odběratelů 

Tabulka 7: SWOT analýza firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 
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3 FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY 

Před provedením samotné finanční analýzy je nutné připomenout, že tato firma 

prošla na konci roku 2003 velkou změnou, jež se týkala přeměny její formy na 

společnost s ručením omezeným. Provedená analýza zkoumá období 2004 až 2008, 

bude zde tedy hodnocena finanční situace od prvopočátku vzniku této 

přetransformované firmy. Lze tedy předpokládat, že v prvních letech bude firma 

hospodařit se ztrátou. 

3.1 ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ 

V analýze absolutních ukazatelů bude proveden rozbor veličin stavových 

(veličin v rozvaze) a veličin tokových (veličin ve výkazu zisku a ztrát) pomocí 

horizontální a vertikální analýzy. 

3.1.1 Horizontální analýza aktiv 

Horizontální analýza aktiv – JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

 Poloţky aktiv 
2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

tis. Kč % 
tis. 
Kč % 

tis. 
Kč % 

tis. 
Kč % 

AKTIVA CELKEM -616 -32,7 71 5,6 -110 -8,2  676 55,0  

DLOUHODOBÝ MAJETEK 0 0,0 0 0,0 0 0,0  0 0,0  

OBĚŢNÁ AKTIVA -620 -51,8 72 12,5 -122 -18,8  676 128,0  

Zásoby 202 - -7 -3,5 -195 -100,0  824 - 

   Materiál 117 - -117 -100,0 0  0 0  0  

   Nedokončená výroba a polotovary 85 - 110 129,4 -195 -100,0  824 - 

Dlouhodobé pohledávky -1 194 -100,0 0  0 0  0 0  0  

   Pohledávky z obchodních vztahů -840 -100,0 0  0 0  0 0  0  

   Jiné pohledávky -354 -100,0 0 0 0  0 0  0  

Krátkodobé pohledávky 189  - -77 -40,7 321 286,6  -321 -74,1  

   Pohledávky z obchodních vztahů 50 - 41 82,0 184 202,2  -187 -68,0  

   Stát - daňové pohledávky 0 0 0  0 97 -  -97  -100,0 

   Ostatní poskytnuté zálohy 139  - -118 -84,9 40 190,5  -37  -60,7 

Krátkodobý finanční majetek 183 45,75x 156 83,4 -248 -72,3  173 182,1  

   Peníze 116 29x -72 -60,0 14 29,2  -53  -85,5 

   Účty v bankách 67   228 340,3 -262 -88,8  226 684,8 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 4 50,0 -1 -8,3 12 109,1  0 0  

   Náklady příštích období 4 50,0 -1 -8,3 12 109,1  0 0  

Tabulka 8: Horizontální analýza aktiv firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 



49 

 

Z provedené horizontální analýzy aktiv je zřejmé, že vývoj majetku společnosti 

vykazuje kolísavý trend. Nejvýraznějších změn bylo dosaženo v roce 2005 a 2008. 

Zatímco v roce 2005 zaznamenala položka celkových aktiv pokles o 32,7 %, jež byl 

způsoben především stoprocentním poklesem dlouhodobých pohledávek, v roce 2008 

naopak celková aktiva rostly, a to o celých 55 %. Tento nárůst lze přisuzovat především 

položce nedokončené výroby a polotovarů. 

Co se týče hodnoty zásob, firma se snaží nakupovat materiál přímo na zakázku a 

tedy nevázat svoje finanční prostředky neefektivním způsobem. Velice pozitivních 

výsledků bylo v rámci této zkoumané položky dosaženo v letech 2004 a 2007, kdy 

firma k 31. 12. toho roku evidovala na skladě nulový stav zásob. Rok 2008 ovšem 

přinesl výrazný nárůst stavu zásob, a to z nulové hodnoty na 824 tis. Kč. 

Pro efektivnější posouzení zásob je nutné upozornit na to, že hodnotu zásob tvoří 

většinou pouze nedokončená výroba, která je specifickým prvkem stavební produkce. 

„Problém vzniku a evidence nedokončené výroby nastává u dlouhodobých zakázek, 

přesahujících jedno zdaňovací období. Nedokončenou výrobu eviduje a účtuje každý, 

u koho je dlouhodobá zakázka ve stavu rozpracovanosti, aniž by byla vystavena 

konečná faktura za celou zakázku.“
67

 

Stav zásob na konci roku se tedy odvíjí od toho, zda byly stavební práce 

k poslednímu dni roku vyfakturovány. Z tohoto pohledu je tedy zjevné, že již zmíněná 

vysoká hodnota zásob v roce 2008 byla způsobena nevyfakturováním velké zakázky 

v daném kalendářním roce. 

Krátkodobé pohledávky vykazují poměrně vyrovnaný trend, který byl přerušen 

pouze v roce 2007, kdy jejich hodnota vzrostla téměř čtyřnásobně. 

Na vývoji majetku společnosti se podílely pouze položky z oběžných aktiv. Jak 

je z tabulky patrné, hodnota dlouhodobého majetku společnosti se za analyzované 

období nezměnila. Po celé toto období firma vlastnila dlouhodobý majetek v hodnotě 

676 722 Kč, z něhož nebyly pro tyto roky uplatňovány odpisy. Jednalo se o 4 nákladní 

automobily, 1 osobní automobil a pracovní stroj UNC. Je tedy zjevné, že společnost za 

poslední roky neinvestovala prostředky do modernizace svého majetku, a dochází tedy 

k jeho zastarávání, což může způsobit zvyšování provozních nákladů. 

                                                 
67

 ČECH, V. Jak účtovat a oceňovat nedokončenou výrobu. <http://www.stavebni-

forum.cz/cs/article/10054/jak-uctovat-a-ocenovat-nedokoncenou-vyrobu/>. 

http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/10054/jak-uctovat-a-ocenovat-nedokoncenou-vyrobu/
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/10054/jak-uctovat-a-ocenovat-nedokoncenou-vyrobu/
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Snadnější orientaci ve vývoji vybraných položek aktiv podává následující graf. 

Je zde patrné, že kromě dlouhodobého majetku dochází u ostatních položek ke kolísání. 

Nejvýraznější výkyv zaznamenala položka zásob, a to v roce 2008. 

 

Graf 1: Vývoj vybraných položek aktiv firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

3.1.2 Horizontální analýza pasiv 

Horizontální analýza pasiv – JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

Poloţky pasiv 
2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

tis. 
Kč % 

tis. 
Kč % 

tis. 
Kč % 

tis. 
Kč % 

PASIVA CELKEM -616 -32,7 71 5,6 -110 -8,2  676 55,1  

VLASTNÍ KAPITÁL -481 „372,9“ -23 „3,8“ 142 -22,4  -429 „87,4“ 

Základní kapitál 0 0,0 0 0,0 0 0,0  0  0,0 

VH minulých let -329 - -481 „146,2“ -23 „2,8“  143 -17,2 

VH běţného účetního období -152 „46,2“ 458 -95,2 165 -717,4  -572 -402,8  

CIZÍ ZDROJE -135 -6,7 94 5,0 -252 -12,8  1105 64,3  

Dlouhodobé závazky 0 0,0 64 8,4 250 30,3  1062  98,9 

Krátkodobé závazky -135 -10,8 30 2,7 -502 -43,8  43 6,7  

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Tabulka 9: Horizontální analýza pasiv firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

Pozn.: „…“ Některé hodnoty v procentním vyjádření vývoje v této tabulce jsou dány do uvozovek. Je to 

z toho důvodu, že ačkoliv je jejich hodnota podle výpočtu kladná, index vyjadřuje zvýšení ztráty, nikoliv 

růstový vývoj. 
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Tabulka 9 znázorňuje vývoj zdrojů kapitálu ve firmě. Nejdříve se zaměříme na 

vlastní kapitál, který dosahuje poměrně negativních výsledků. Nejenže jsou hodnoty 

vlastního kapitálu ve všech analyzovaných letech záporné, ale zároveň dochází kromě 

roku 2007 k jeho dalšímu prohlubování. To je způsobeno stále se načítající ztrátou 

minulých let podpořenou zápornými hodnotami výsledků hospodaření běžného účetního 

období. Pouze v roce 2007 se firma dostala z červených čísel, co se týče výsledku 

hospodaření daného roku. Tento problém bude více přiblížen v rozboru položek výkazu 

zisku a ztrát. 

Z provedené analýzy je zjevné, že hodnota cizího kapitálu se za sledované 

období příliš neměnila. Pouze v roce 2008 dochází k jeho výraznému nárůstu a to  

o 64,3 %. Ovšem vývoj jednotlivých položek prošel poměrně velkými změnami. 

Můžeme zde zaznamenat snižování hodnoty krátkodobých závazků ve prospěch nárůstu 

závazků dlouhodobých. Tato problematika bude více řešena ve vertikální analýze pasiv. 

V následujícím grafu je zřetelné toto postupné nahrazování krátkodobých zdrojů 

zdroji dlouhodobými. 

 

Graf 2: Vývoj vybraných položek pasiv firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o 
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3.1.3 Vertikální analýza aktiv 

Vertikální analýza aktiv – JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

Poloţky aktiv podíl na bilanční sumě v % 

2004 2005 2006 2007 2008 

AKTIVA CELKEM 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 36,0 53,4 50,6 55,1 35,6  

Dlouhodobý hmotný majetek 36,0 53,4 50,6 55,1 35,6  

OBĚŢNÁ AKTIVA 63,6 45,6 48,6 43,0 63,2  

Zásoby 0,0 15,9 14,6 0,0 43,3  

   Materiál 0,0 9,2 0,0 0,0 0,0  

   Nedokončená výroba a polotovary 0,0 6,7 14,6 0,0 43,3  

Dlouhodobé pohledávky 63,4 0,0 0,0 0,0 0,0  

Krátkodobé pohledávky 0,0 14,9 8,4 35,3 5,9  

Krátkodobý finanční majetek 0,2 14,8 25,6 7,7 14,1  

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 0,4 0,9 0,8 1,9 1,2  

Tabulka 10: Vertikální analýza aktiv firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

Provedená vertikální analýza vypovídá o tom, jak se jednotlivé položky aktiv 

podílely na celkové sumě. Podle struktury majetku v jednotlivých letech se firma 

pohybuje na hranici kapitálově těžké a kapitálově lehké firmy. Jelikož se jedná o 

stavební firmu, ke své činnosti potřebuje poměrně nákladný dlouhodobý majetek ve 

formě stavebních strojů a speciálních užitkových vozidel. Kromě roku 2004 a 2008 

v této firmě dlouhodobý majetek mírně převyšuje oběžná aktiva. Výrazný nárůst podílu 

oběžných aktiv na celkovém majetku v roce 2008 způsobila již zmiňovaná položka 

zásob, která z nulového stavu v roce 2007 vzrostla na 43,3% podíl na celkovém 

majetku.  

 

Graf 3: Struktura aktiv firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 
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Co se týče krátkodobého finančního majetku, jeho podíl na celkových aktivech 

se zdá poměrně vysoký. Ovšem při porovnání s krátkodobými závazky firmy je po 

většinu období z hlediska okamžité likvidity nedostačující. Výraznější výkyv nastal 

v roce 2006, kdy krátkodobý finanční majetek dosáhl až 25,6% podílu na celkových 

aktivech. Toho bylo dosaženo splacením části krátkodobých pohledávek. Z hlediska 

okamžité likvidity dosahoval tento rok velmi dobrých výsledků. 

3.1.4 Vertikální analýza pasiv 

Vertikální analýza pasiv – JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

 Poloţky pasiv 
podíl na bilanční sumě v % 

2004 2005 2006 2007 2008 

PASIVA CELKEM 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 

VLASTNÍ KAPITÁL -6,9 -48,1 -47,3 -40,0 -48,3 

Základní kapitál 10,6 15,8 14,9 16,3 10,5  

VH minulých let 0,0 -26,0 -60,5 -67,8 -36,2  

VH běţného účetního období -17,5 -38,0 -1,7 11,6 -22,6  

CIZÍ ZDROJE 106,9 148,1 147,3 140,0 148,3  

Dlouhodobé závazky 40,4 60,0 61,6 87,5 112,2  

Krátkodobé závazky 66,5 88,2 85,7 52,5 36,1 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tabulka 11: Vertikální analýza pasiv firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

Vzhledem k záporným hodnotám vlastního kapitálu i jeho podíl na celkových 

pasivech firmy se musí pohybovat v mínusu. Kromě roku 2004 se jeho hodnoty blíží až 

k -50% podílu na celkovém kapitálu. Tento negativní stav byl způsoben tím, že firma za 

analyzované období vykazuje ztrátu. Pouze v roce 2007 se firma dostala z červených 

čísel a její výsledek hospodaření za běžnou činnost dosáhl 11,6% podílu. Ani toto však 

nedokázalo přivést podíl vlastního kapitálu do kladných hodnot. 

Záporné hodnoty vlastního kapitálu musí vyvažovat cizí zdroje, které dosahují 

více než stoprocentního podílu na celkových pasivech. V posledních letech firma ve své 

struktuře dává přednost dlouhodobým závazkům, které výrazně převyšují závazky 

krátkodobé. Přestože jsou dlouhodobé závazky poněkud dražší, přinášejí nižší riziko pro 

případ, kdy by se firma dostala do větších finančních problémů. Nutnost splácení 

krátkodobých závazků by pak tuto firmu mohla značně ohrozit. 
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Převis dlouhodobých závazků nad krátkodobými však zaznamenáváme až 

v posledních letech. Z předešlé tabulky je patrný klesající trend podílu krátkodobých 

závazků za postupného vzestupu podílu závazků dlouhodobých. I podle následujícího 

grafu je zřetelně vidět změna strategie financování. 

 

Graf 4: Struktura pasiv firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

3.1.5 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

Horizontální analýza VZZ – JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

 Poloţky VZZ 
2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

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

Výkony -75 -1,4 2 946 54,6 861 10,3 -2 529  -27,5 

Tržby za prodej vl. výrobků a služeb -160 -2,9 2 836 53,4 1 056 13,0 -3 353  -36,4 

Změna stavu zásob vlastní výroby 85 -  110 129,4 -195 -100,0 824 -  

Výkonová spotřeba -155 -4,0 2 020 54,2 841 14,6  -2 225 -33,8  

Spotřeba materiálu a energie -367 -20,2 1 758 121,1 1 083 33,7 -1 780  -41,5 

Služby 212 10,3 262 11,5 -242 -9,6 -445  -19,4 

PŘIDANÁ HODNOTA 80 5,0 926 55,4 20 0,8 -304  -11,6 

Osobní náklady 213 11,5 513 24,9 -152 -5,9 416  17,2 

Mzdové náklady 137 10,2 380 25,6 -107 -5,7 302 17,2 

Ostatní provozní výnosy -31 -73,8 39 354,5 8 16,0 162 279,3  

Ostatní provozní náklady -2 -2,7 -16 -22,5 6 10,9 6  9,8  

PROVOZNÍ VH -166 „53,5“ 469 -98,5 174 -24,8x -565  -338,3  

FINANČNÍ VH 3 -37,5 -5 „100,0“ -14 „140,0“ -7  „29,2“  

VH ZA BĚŢNOU ČINNOST -163 „51,3“ 464 -96,5 160 -941,2 -572  -400,0  

MIMOŘÁDNÝ VH 11 -100,0 -6 -  6 -100,0 0  0  

VH za účetní období  -152 „46,2“ 458 -95,2 166 -721,7 -572  -400,0  

Tabulka 12: Horizontální analýza VZZ firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o 
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V této kapitole jsou podrobeny analýze veličiny tokové, tedy položky z výkazu 

zisku a ztrát. 

Při pohledu na výkaz zisku a ztrát je zřejmé, že se nejedná o obchodní 

společnost. Do výše uvedené tabulky jsem tedy nezahrnovala položky podílející se na 

obchodní marži, které jsou v našem případě nulové. Analyzovaná firma poskytuje 

stavební služby, zaměřím se proto nejdříve na vývoj výkonů zahrnujících především 

tržby za prodej služeb. 

 

Graf 5: Vývoj vybraných položek pasiv firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o 

Tržby za prodej služeb představují nejpodstatnější položku výnosů a je tedy 

vhodné, aby tato položka vykazovala rostoucí trend. Analyzovaná firma každoročně 

svoje výkony zvyšovala kromě roku 2008, ve kterém došlo k téměř 30% poklesu. Tento 

pokles byl ale částečně ovlivněn již zmíněnou nevyfakturovanou zakázkou. Naopak 

nejúspěšnějším rokem z hlediska nárůstu tržeb byl rok 2006, kdy výkony vzrostly téměř 

o 55 %. 

Při samotném sledování tržeb však nelze určit úspěšnost podnikání. Vždy je 

třeba vývoj výkonů poměřovat s vývojem výkonové spotřeby. Z Grafu 5 je patrné, že 

obě položky se vyvíjely s podobnou dynamikou. Zaměříme-li se na rok 2008, ve kterém 

dochází již ke zmíněnému propadu tržeb, za pozitivní lze považovat skutečnost, že tento 

pokles tržeb má nižší dynamiku než pokles výkonové spotřeby. Z toho vyplývá, že 

jednu korunu tržeb firma vyprodukovala s nižšími náklady než v roce předchozím. 
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Výkony 5470 5395 8341 9202 6673

Výkonová spotřeba 3879 3724 5744 6585 4360

Pridaná hodnota 1591 1671 2597 2617 2313

Provozní VH -310 -476 -7 167 -398

VH za účetní období -329 -481 -23 143 -429
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Rozdíl mezi výkony a výkonovou spotřebou vyjadřuje přidaná hodnota, která 

vyjma roku 2008 vykazuje rostoucí trend. Jak je z Grafu 6 zjevné, nejlepších hodnot 

dosahuje v letech 2006 a 2007. Z tohoto pohledu lze opět vyzdvihnout rok 2006, kdy 

došlo k 55% nárůstu přidané hodnoty, které v absolutním vyjádření znamenalo nárůst o 

téměř 1 mil. Kč. 

 

Graf 6: Vývoj přidané hodnoty firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

Z hlediska oborového zaměření této firmy je nutné sledovat položku osobních 

nákladů, neboť personální složka podniku je hlavní hnací silou stavební firmy. Proto při 

bližším seznámením se s výsledovkou lze sledovat poměrně vysoký podíl osobních 

nákladů na tržbách společnosti. Přestože stav zaměstnanců se za sledované období příliš 

nezměnil, osobní náklady rostly vlivem zvyšování mezd zaměstnanců. Pouze v roce 

2007 se tato položka snížila, a to o 6 %. I takto zdánlivě nepatrný pokles ve mzdových 

nákladech se však jistou měrou podílel na kladném výsledku hospodaření, jehož bylo 

dosaženo pouze v tomto roce. 

Po odečtení osobních nákladů od přidané hodnoty se téměř ve všech letech 

dostáváme do minusových položek. Provozní výsledek hospodaření vykazuje poměrně 

kolísavý trend. Nic však nenaznačuje, že by se situace měla zlepšovat, bereme-li v potaz 

i skutečnost, že ekonomika je od roku 2007 pod tíhou hospodářské krize. 

Vývoj výsledku hospodaření za běžné období už jen s nepatrnými nuancemi 

kopíruje vývoj provozního výsledku hospodaření. 

V neposlední řadě je nutné zmínit, že vhledem ke ztrátovým výsledkům 

hospodaření, není firma zatížena daní z příjmu právnických osob. 
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3.2 ANALÝZA ROZDÍLOVÝCH UKAZATELŮ 

Analýza rozdílových ukazatelů v tis. Kč – JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

Rozdílové ukazatele Výpočet 2004 2005 2006 2007 2008 

ČPK - Čistý pracovní kapitál Vzorec 1 -54 -539 -497 -117 516 

ČPP - Čisté pohotové prostředky Vzorec 2 -1248 -930 -804 -550 -420 

Tabulka 13: Analýza rozdílových ukazatelů firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál je relativně volný kapitál, který je využíván k zajištění 

hladkého průběhu hospodářské činnosti podniku. Vypočtené hodnoty dosahují vyjma 

roku 2008 záporných hodnot, což značí, že podnik nemá „finanční polštář“ pro 

financování případných nečekaných výkyvů nebo problémů. Lze tedy usuzovat i na 

problémy s likviditou. Za pozitivní lze považovat postupný růst tohoto ukazatele. 

Čisté pohotové prostředky 

Objektivnější posouzení likvidity poskytuje ukazatel čistých pohotových 

prostředků, který extrahuje od vlivů nelikvidních nebo méně likvidních částí oběžných 

aktiv. V návaznosti na předešlý ukazatel je zřejmé, že tento ukazatel bude dosahovat 

ještě vyšších záporných hodnot. I zde vidíme postupný narůstající trend, který je 

způsoben především snižováním stavu krátkodobých závazků. 

 

Graf 7: Vývoj čistého pracovního kapitálu a čistých pohotových prostředků firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

2004 2005 2006 2007 2008

OBĚŽNÁ AKTIVA 1 198 578 650 528 1 204

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 1 252 1 117 1 147 645 688

FINANČNÍ MAJETEK 4 187 343 95 268

ČPK -54 -539 -497 -117 516

ČPP -1 248 -930 -804 -550 -420
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3.3 ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ 

3.3.1 Ukazatele aktivity 

Analýza aktivity – JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

Ukazatele aktivity Výpočet 2004 2005 2006 2007 2008 

Obrat celkových aktiv Vzorec 4 2,90 4,19 6,09 7,49 3,07  

Obrat stálých aktiv Vzorec 5 8,08 7,84 12,03 13,59 8,64  

DO zásob Vzorec 7 0,00 13,69 8,62 0,00 50,72  

DO krátkodobých obchodních pohledávek Vzorec 8 0,00 3,39 4,02 10,76  5,42 

DO krátkodobých obchodních závazků Vzorec 9 66,60 48,14 39,69 16,59 21,67  

Tabulka 14: Analýza aktivity firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

Obrat celkových aktiv 

Pro tento ukazatel jsou doporučovány hodnoty v rozmezí od 1,6 až 3. Kromě 

roku 2004 se tento ukazatel pohybuje nad hranicí doporučených hodnot. Tyto vysoké 

hodnoty firmě signalizují, že disponuje nedostatečným množstvím majetku, které brání 

možným podnikatelským příležitostem. V rámci tohoto ukazatele se situace vylepšila až 

v posledním analyzovaném roce, kdy se dosažená hodnota dotkla horní doporučené 

hranice. Tento pozitivní skok ovšem nezpůsobil pouze nárůst majetku, ale také výrazný 

pokles tržeb. 

Obrat stálých aktiv 

Hodnoty ukazatele obratu stálých aktiv ve všech sledovaných letech převyšují 

oborový průměr. Tato skutečnost signalizuje, že firma může pořizovat nový produkční 

majetek. 

Doba obratu zásob 

V rámci tohoto ukazatele je nutné připomenout, že firma neskladuje materiál. 

Nákup materiálu probíhá vždy s omezením na určitou zakázku, na které je následně 

spotřebován. Hodnotu zásob tedy tvoří (vyjma roku 2005) pouze nedokončená výroba, 

která představuje nevyfakturovanou část zakázky. Hodnoty tohoto ukazatele jsou proto 

závislé pouze na tom, v jaké fázi byla k 31. 12. toho roku rozpracovanost zakázek 

v návaznosti na jejich vyfakturování. 

Vysoká hodnota ukazatele v roce 2008 je tedy opět ovlivněna stavem 

nedokončené výroby, podle níž se zásoby ve firmě otočí průměrně za necelých 51 dnů. 
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Doba obratu závazků a pohledávek 

Jak ukazuje následující graf, ve všech analyzovaných letech doba obratu 

krátkodobých obchodních závazků převyšuje dobu obratu krátkodobých obchodních 

pohledávek. Tato skutečnost je velice pozitivní, jelikož firma může takto využívat 

výhodného provozního úvěru. 

Vidíme zde ale výrazné snižování doby obratu závazků při stagnaci doby obratu 

pohledávek, z čehož vyplývá omezování rozsahu tohoto provozního úvěru. 

 

Graf 8: Vývoj doby obratu závazků a pohledávek firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

3.3.2 Ukazatele likvidity 

Analýza likvidity – JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

Ukazatele likvidity Výpočet 2004 2005 2006 2007 2008 
doporučené 

hodnoty 

Běţná likvidita Vzorec 10 0,957 0,517 0,567 0,819  1,750 1,5 - 2,5 

Pohotová likvidita Vzorec 11 0,957 0,337 0,397 0,819  0,552 > 1 

Okamţitá likvidita Vzorec 12 0,003 0,167 0,299 0,147  0,390 0,2 - 0,5 

Tabulka 15: Analýza likvidity firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

Běţná likvidita 

Při pohledu na Tabulku 15 vidíme, že kromě roku 2008 běžná likvidita 

společnosti nedosahuje doporučených hodnot. Oběžná aktiva podniku nedokážou ani 

pokrýt hodnotu krátkodobých závazků, což signalizuje, že se firma může snadno 

ocitnout v obtížné finanční situaci. Poměrně vysoká hodnota dosažená v roce 2008 byla 

způsobena již několikrát zmiňovaným vysokým stavem nedokončené výroby. 
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Pohotová likvidita 

Vzhledem k tomu, že firma nedisponuje velkým množstvím zásob (v letech 

2004 a 2007 dokonce zaznamenala ke konci roku nulový stav), nebudou se hodnoty 

pohotové likvidity tolik lišit od likvidity běžné. Z toho vyplývá, že i v rámci tohoto 

ukazatele lze posuzovat likvidit společnosti za problematickou. Zde vidíme po očistění 

vlivu zásob, že i rok 2008 dosahuje poměrně špatných hodnot. 

Okamţitá likvidita 

Jak naznačuje následující graf, stav okamžité likvidity, kromě výkyvu v roce 

2007, vykazuje pozitivní rostoucí trend. Krátkodobý výkyv byl způsoben tím, že velké 

množství finančních prostředků bylo vázáno v krátkodobých pohledávkách. Z hlediska 

okamžité likvidity lze tedy říci, že společnost je schopna hradit okamžitě splatné dluhy. 

 

Graf 9: Vývoj ukazatelů likvidity firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

3.3.3 Ukazatele zadluţenosti 

Analýza zadluţenosti – JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

Ukazatele zadluţenosti Výpočet 2004 2005 2006 2007 2008 

Celková zadluţenost Vzorec 13 106,85% 148,15% 147,31% 139,98% 148,32% 

Koeficient samofinancování  Vzorec 14 -6,85% -48,15% -47,31% -39,98% -48,32% 

Tabulka 16: Analýza zadluženosti firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

Provedená analýzy pasiv společnosti upozornila na záporný stav vlastního 

kapitálu způsobený zápornými výsledky hospodaření běžného účetního období a 

zároveň načítající se neuhrazenou ztrátou minulých let. Tyto hodnoty vlastního kapitálu 

ovlivňují celou analýzu zadluženosti. Koeficient samofinancování je tedy pochopitelně 

ve všech analyzovaných letech záporný. 
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Celková zadluţenost firmy je tedy více než stoprocentní. Vyjma roku 2004 cizí 

zdroje převyšuje kapitál firmy téměř 1,5krát. Z této analýzy vyplývá, že firma je 

finančně značně závislá na cizích zdrojích. 

 

Graf 10: Vývoj ukazatelů zadluženosti firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

3.3.4 Ukazatele rentability 

Analýza rentability – JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

Ukazatele 
rentability 

Výpočet 2004 2005 2006 2007 2008 
doporučené 

hodnoty 

ROI  Vzorec 17 -16,46% -37,57% -0,52% 13,60% -20,90% 12 - 15% 

ROA Vzorec 18 -17,47% -37,96% -1,72% 11,64% -22,53% > 10% 

ROE Vzorec 19 255,04% 78,85% 3,63% -29,12% 46,63% > 4,55% 

ROS Vzorec 20 -6,01% -9,06% -0,28% 1,55% -7,33% > 6% 
Tabulka 17: Analýza rentability firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

Při analýze rentability firmy jsou poměřovány různé veličiny se ziskem 

společnosti. Kromě roku 2007 však firma dosahovala vždy záporného výsledku 

hospodaření, proto i výsledky rentability dosahují neuspokojivých hodnost. Problémy, 

které souvisely se záporným výsledkem hospodaření, byly popsány v předchozích 

kapitolách, proto se nebudu analýzou rentability hlouběji zabývat. 

3.3.5 Ukazatele provozní činnosti 

Z provedené analýzy výkazu zisku a ztrát vyplynuly nedostatky v řízení 

provozní činnosti podniku. Za všechny analyzované roky (vyjma roku 2007) firma 

vykazovala záporný výsledek hospodaření z provozní činnosti. Proto považuji za 

nutnost podrobit ukazatele provozní činnosti bližšímu zkoumání. 
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Analýza provozní činnosti – JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

Ukazatele provozní činnosti Výpočet 2004 2005 2006 2007 2008 

Nákladovost výnosů Vzorec 21 1,06 1,09 1,003 0,98 1,06 

Materiálová náročnost výnosů Vzorec 22 0,33 0,27 0,38 0,46 0,36 

Osobní náklady k výnosům Vzorec 23 0,34 0,38 0,31 0,26 0,41 

Produktivita práce z přid. hodnoty [tis. Kč] Vzorec 24 144,64 167,10 236,09 237,91 210,27 

Průměrná mzda [tis. Kč] Vzorec 25 168,18 206,30 234,18 220,36 258,18 

Tabulka 18: Analýza provozní činnosti firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

Vývoj zaměstnanců – JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

    2004 2005 2006 2007 2008 

Počet zaměstnanců 11 10 11 11 11 

Tabulka 19: Vývoj zaměstnanců firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

Nákladovost výnosů 

Tento ukazatel vyjadřuje, do jaké míry jsou výnosy podniku zatíženy celkovými 

náklady. Z Tabulky 18 vidíme, že kromě roku 2007 hodnota ukazatele převyšuje ve 

všech analyzovaných letech číslo 1, což značí, že výnosy firmy nedokážou pokrýt ani 

její náklady. Je proto třeba hledat příčiny v jednotlivých nákladových položkách. 

Materiálová náročnost výnosů 

Materiálová náročnost výnosů se v průběhu let pohybovala od 27 % do 46 %. 

V rámci tohoto ukazatele je však nutné zohlednit skutečnost, že firma využívá také 

služeb subdodavatelů, což v důsledku zkresluje vypočtené výsledky. Tyto výsledky je 

tedy nutné porovnávat i s poměrem služeb k výnosům. 

Jak naznačuje Graf 11, poměřujeme-li hodnotu výkonové spotřeby s výnosy, 

vidíme zde poměrně stagnující vývoj. Jakýkoliv pokles materiálové náročnosti je tedy 

převážně způsoben četnějším využíváním služeb subdodavatelů a naopak. Pouze v roce 

2008 došlo k výraznějšímu poklesu materiálové náročnosti výnosů za nepatrného 

zvýšení poměru služeb k výnosům. Tento pokles lze přisuzovat propadu cen stavebních 

materiálů v druhé polovině roku 2008 způsobený vlnou hospodářské krize. 

Osobní náklady k výnosům 

Tento ukazatel udává, jak velká část výnosů je pohlcena náklady vynaloženými 

za zaměstnance. Z Grafu 11 je patrné, že vývoj tohoto ukazatele kopíruje vývojový 

trend ukazatele nákladovosti výnosů. Z tohoto lze tedy odvodit, že provozní výsledek 

hospodaření je ovlivňován především vývojem osobních nákladů.  
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Neúměrně vysoká hodnota osobních nákladů brzdí rozvoj této společnosti, proto 

ve své návrhové části se budu snažit nabídnout určitá opatření k optimalizaci stavu 

osobních nákladů. 

 

Graf 11: Vývoj ukazatelů nákladovosti firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

Produktivita práce z přidané hodnoty 

Tento ukazatel sleduje, jaká část z přidané hodnoty připadá na jednoho 

zaměstnance. Dle Grafu 12 lze pozorovat pozitivní rostoucí trend, který vyjadřuje 

zvyšování efektu plynoucího ze zaměstnanců. Pouze v roce 2008 došlo k výkyvu 

směrem dolů. Výsledek byl ale opět ovlivněn nevyfakturovanou zakázkou. 

Průměrná mzda na pracovníka 

Pro zvýšení vypovídací schopnosti předešlého ukazatele je nutné provést 

srovnání s průměrnou roční mzdou na jednoho pracovníka. Z grafu lze vyčíst, že pouze 

ve dvou z pěti analyzovaných let dokázala hodnota produktivity práce z přidané 

hodnoty převýšit průměrnou mzdu. V ostatních letech převis průměrné mzdy nad 

produktivitou práce z přidané hodnoty zapříčiňuje, že podnik negeneruje provozní zisk. 

 

  Graf 12: Vývoj produktivity zaměstnance a jeho mzdy firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o.
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3.4 ANALÝZA SOUSTAV UKAZATELŮ 

3.4.1 Kralickův rychlý test 

Kralickův rychlý test - JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

Poměrové ukazatele Výpočet 2004 2005 2006 2007 2008 

Kvóta vlastního kapitálu Vzorec 26 -6,9% 5 -48,2% 5 -47,3% 5 -40,0% 5 -48,3% 5 

Doba splácení dluhu z CF Vzorec 27 -6,1 5 -3,5 5 -70,8 5 11,4 3 -6,0 5 

Cash flow v % trţeb Vzorec 28 -6,0% 5 -9,1% 5 -0,3% 5 1,6% 4 -7,3% 5 

Rentabilita celk. kapitálu Vzorec 29 -17,5% 5 -38,0% 5 -1,7% 5 11,6% 3 -22,5% 5 

                        

Dosaţená známka  
z Quick testu 

Tabulka 4 

5  5  5  3,75  5 

ohrožení ohrožení ohrožení 
dobře/ 
špatně 

ohrožení 

Tabulka 20: Kralickův rychlý test firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

Kralickův rychlý test je poměrně rychlá a jednoduchá metoda, jak efektivně 

ohodnotit celkovou finanční situaci podniku. Obsahuje 4 poměrové ukazatele, které 

postihují problematiku výnosnosti a finanční stability. 

Výsledky tohoto testu už pouze shrnují a potvrzují výsledky předešlých analýz. 

Vidíme zde, že pouze v roce 2007 byl podnik ohodnocen známkou 3,75, což značí 

uspokojivou finanční situaci. V ostatních letech byl podnik shledán jako špatně 

prosperující podnik, který může být ohrožen bankrotem. 

3.4.2 Index IN05 

Index IN05 - JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

Poměrové ukazatele 
Váhy 

ukazatelů 
2004 2005 2006 2007 2008 

x1 = aktiva/cizí kapitál 0,13 0,94 0,68 0,68 0,71 0,67 

x2 = EBIT/nákladové úroky 0,04 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

x3 = EBIT/aktiva 3,97 -0,16 -0,38 -0,01 0,14 -0,21 

x4 = celkové výnosy/ aktiva 0,21 2,93 4,27 6,27 7,54 3,62 

x5 = OA/kr. závazky a úvěry 0,09 0,96 0,52 0,57 0,82 1,75 

              

INDEX IN05 

Vzorec 30  0,53 -0,10 1,80 2,65 0,54 

Tabulka 5 
ohrožení 

bankrotem 
ohrožení 

bankrotem 
uspokojivá 

situace 
uspokojivá 

situace 
ohrožení 

bankrotem 

Tabulka 21: Index IN05 firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 
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Indexy IN byly sestaveny pro posouzení finančního zdraví českých podniků. 

Jsou tedy více přiblíženy podmínkám české ekonomiky. 

Tento test se jeví z hlediska dosažených výsledků jako mírnější. Dle hodnot 

IN05 můžeme vyzvednout dva roky, a to 2006 a 2007, ve kterých lze podle dosažených 

hodnot předvídat uspokojivou finanční situaci. 

 

Graf 13: Vývoj hodnoty Indexu IN 05 firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 
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3.5 SOUHRNNÉ ZHODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU 

V analytické části této práce byla zkoumána finanční situace podniku pomocí 

různých metod finanční analýzy. Finanční zdraví firmy bylo prověřováno z hlediska 

aktivity, rentability, likvidity a finanční stability. 

Již při prvních provedených analýzách rozvahy a výkazů zisků a ztrát byly 

objeveny závažné problémy. Firma ve většině zkoumaných let vedla ztrátové 

hospodaření, které se pak odráží i v dalších provedených testech. 

Celková finanční analýza potvrdila skutečnost, že k dosažení dobrých výsledků 

podniku a k jeho dalšímu rozvoji brání především problémy v provozním hospodaření.  

Velká pozornost byla tedy věnována poměrovým ukazatelům provozní činnosti. Tyto 

ukazatele upozornily na neúměrně vysoké mzdové náklady, které ve většině let 

zapříčinily, že firma nebyla schopna generovat zisk. V návrhové části se tedy zaměřím 

právě na problematiku mzdové politiky a navrhnu firmě jistá opatření, jež by vedla 

k optimalizaci mzdových nákladů. 

Ve výnosových položkách v provozní části je třeba se zaměřit na tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb. Přestože hodnoty tržeb meziročně rostly, stejně tak rostly i 

náklady, jež byly na tyto tržby vynaloženy. Docházelo zde tedy pouze k nevýraznému 

nárůstu přidané hodnoty. V současné době je na trhu menších stavebních firem poměrně 

vysoký konkurenční boj, kdy se firmy předhánějí s nabídkami co nejnižších cen. Není 

tedy neobvyklé, že analyzovaný podnik je nucen realizovat zakázku i s vidinou 

nulového zisku či dokonce ztráty, aby byl schopen pokrýt alespoň fixní a mzdové 

náklady. Další můj návrh na zlepšení finanční situace bude proto zaměřen na oblast 

marketingu. Zviditelněním a propagací firmy se budu snažit oslovit více 

potencionálních zákazníků. Navýšení tržeb spatřuji v tom, že vzroste-li zájem investorů 

o služby této společnosti, firma nebude tolik nucena kalkulovat nabídky na hranici 

svých možností a tím bude moci dosahovat vyšších tržeb a tedy i zisků z jednotlivých 

zakázek. 

 

Z dalších oblastí finanční analýzy je také třeba upozornit na problematiku 

finančního řízení. Možné problémy signalizují hodnoty čistého pracovního kapitálu a 

ukazatelů likvidity. Nepříznivé hodnoty naznačují, že firma nemá finanční rezervy na 

financování případných nečekaných výkyvů a i v běžném hospodaření firmy se může 
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lehce dostat do závažnějších problémů. Firmě je tedy nutné doporučit obezřetné 

zacházení s finančními prostředky a rozvážnou finanční politiku. 

 

Z provedené analýzy je možné vyzdvihnout obchodně-úvěrovou politiku. Ve 

všech analyzovaných letech je dosažena vyšší hodnota doby obratu krátkodobých 

obchodních závazků než doby obratu krátkodobých obchodních pohledávek. Tato 

skutečnost je velice pozitivní, jelikož firma může takto využívat výhodného provozního 

úvěru. 

 

Celkově lze finanční situaci podniku hodnotit jako nepříznivou. Závěrečné 

komplexní testy dokonce označily firmu jako podnik ohrožený bankrotem. Rok 2007 se 

ovšem poměrně odchyluje od ostatních. V tomto roce bylo dosaženo kladného výsledku 

hospodaření a i z hlediska rentability firma dosahovala poměrně dobrých hodnot. 

Z tohoto lze usuzovat, že podnik je schopen produkovat zisk. Je třeba však kontrolovat 

položky, které se nejvýrazněji podílí na tvorbě zisku a efektivně reagovat na problémy 

zjištěné provedenou finanční analýzou. 
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4 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE 

V návrhové části jsem se zaměřila na dvě základní oblasti, kterým by měla firma 

věnovat zvýšenou pozornost. První z nich je mzdová politika, která podle zjištěných 

výsledků brání rozvoji podniku. Jako opatření ke zlepšení finanční situace budu 

navrhovat hledání úspor v oblasti personálního řízení, konkrétně snižováním mzdových 

nákladů nebo zvyšováním produktivity práce. 

Další neméně důležitou oblastí, na kterou se u této firmy zaměřím, je pole 

marketingu. Cestou zvýšení propagace firmy by společnost mohla oslovit více 

zákazníků a tím zvýšit i celkový obrat firmy. 

Navrhnutá opatření se tedy budou týkat jak snížení nákladů, tak i zvýšení tržeb, 

což by v konečném důsledku mělo přinést růst zisku společnosti a tím i posílení 

finančního zdraví podniku. 

4.1 MZDOVÁ POLITIKA – ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY PRÁCE 

Téměř všemi metodami finanční analýzy nás provázela skutečnost, že firma je 

zatížena relativně vysokými provozními náklady, konkrétně v oblasti nákladů osobních. 

Provedené analýzy ukázaly, že firma má problémy ze své provozní činnosti pokrýt 

mzdové náklady. Výsledkem toho je záporný provozní výsledek hospodaření ve většině 

z analyzovaných let. 

Bližší analýza provozní činnosti upozornila na problém v oblasti produktivity 

práce. Ve většině případů průměrná mzda na zaměstnance převyšovala produktivitu 

jeho práce, což signalizuje, že zaměstnanec pro firmu přináší záporný efekt. 

Specifičnost stavební výroby způsobuje, že produktivita práce se mimo jiné 

odvíjí od sezónnosti tohoto oboru podnikání. V zimních měsících je firma závislá na 

menších zakázkách realizovaných uvnitř objektů. Ne vždy je však schopna zajistit si 

zakázky v rámci celého zimního období. I přes sníženou stavební výrobu je však nucena 

platit mzdy všem svým zaměstnancům. Je proto nutné, aby se možné ztráty 

z produktivity práce v zimních měsících vynahradily zvýšenou produktivitou práce 

v ostatním období. 

Vzhledem ke konstrukci ukazatele produktivity práce, je zřejmé, že její hodnoty 

jsou závislé na dosažené přidané hodnotě a počtu zaměstnanců. Její nárůst je tedy 

možný ovlivnit tlakem na zvyšování výkonnosti zaměstnanců nebo snížením stavu 

nadbytečných zaměstnanců. 
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4.1.1 Řízení výkonu a odměňování zaměstnanců 

Prvním opatřením pro možné zlepšení finanční situace je zkvalitnění systému 

řízení výkonu, tedy zefektivnění kontroly dosahování pracovních výsledků a 

následného vyvozování nápravných zásahů. Nynější řízení výkonu analyzované firmy je 

z mého pohledu nedostačující, což zapříčiňuje neefektivnost a snižuje ekonomickou 

účinnost firmy. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební firmu, je složité hodnotit jednotlivé 

dělníky, neboť většina stavebních prací je realizována v rámci pracovního týmu. Majitel 

firmy, který činí kontrolu provedených stavebních prací, může tedy sledovat většinou 

pouze výsledky jednotlivých skupin dělníků a ne konkrétních zaměstnanců. V 

sledované firmě jsou dělníci rozděleni do dvou samostatně pracujících skupin, z nich 

každou vede jeden konkrétní stavební mistr. Proto navrhuji vytvoření jednoduchých 

formulářů pro pracovní hodnocení jednotlivých dělníků, jež by jednou měsíčně 

vyplňovali oba stavební mistři. 

Aby byla podpořena celková produktivita zaměstnanců, doporučovala bych 

určitá opatření, jež by motivovala stavební mistry ke zvyšování výkonnosti své 

podřízené skupiny dělníků. Už A. Smith upozorňoval na skutečnost, že maximální 

efektivity je možné docílit pouze sobeckým sledováním vlastních zájmů, proto k 

dosažení největšího účinku by každý stavební mistr měl být hodnocen podle výsledků 

jeho pracovní skupiny a zároveň i podle toho platově ohodnocen. Bylo by tedy ve 

vlastním zájmu obou mistrů, aby jeho dělníci pracovali co nejefektivněji. Pro hodnocení 

pracovních výsledků obou dělnických skupin bych navrhovala vytvoření podobného 

formuláře, jak již bylo zmíněno výše. Tento formulář by ovšem vyplňoval majitel firmy, 

který by vždy na konci týdne nebo měsíce zhodnotil provedené stavební práce a přidělil 

body jednotlivým skupinám. 

Formuláře by sloužily nejen jako nástroj pro monitorování situace ve firmě, ale 

hlavně jako nástroj pro využití pohyblivé složky mzdy měřené podle výkonu. 

Odměňování 

Zaměstnanci firmy jsou odměňování časovou mzdou. Konkrétně mzda pro 

dělníky je v pracovní smlouvě stanovena jako hodinová částka. Vzhledem k trendu 

zvyšování mezd došlo v rámci firmy k zvyšování hodinové mzdy jednotlivých 

zaměstnanců. Toto navýšení ovšem mělo formu ústní dohody mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnanci. 
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Pro zvyšování motivace zaměstnanců a tlaku na jejich vyšší výkonnost navrhuji 

vyplácet dělníkům původní hodinovou mzdu dle pracovní smlouvy a jako pohyblivou 

složku ke mzdě poskytovat individuální výkonností odměny. Výkonnost a zásluhovost 

jednotlivých zaměstnanců by byla posuzována podle výsledků hodnotících formulářů, 

jež jsou popsány výše. 

Aby nebyla tato mzdová změna pro zaměstnance demotivující, je nutné, aby 

horní strop celkového výdělku zaměstnance při plné spokojenosti zaměstnavatele (příp. 

nadřízeného) byl vyšší než jeho současná mzda. 

Dělníkovi by byla vyplácena časová pevná mzda a dodatečné odměny, které by 

byly závislé jak na individuálních výsledcích tak i výsledcích v rámci skupiny. Dělník 

by byl tedy zainteresovaný nejen na vlastní efektivitě, ale i na výkonech svých 

spolupracovníků. Jako názornou ukázku popíši zjednodušený příklad. Pracovní skupině 

by bylo na konci měsíce uděleno 0-100 možných bodů, které by pak byly v rámci 

skupiny vedoucím stavebním mistrem rozděleny mezi jednotlivé dělníky. Lze to brát 

pouze jako ilustrativní příklad, ve skutečnosti by takovýto systém vyžadoval alespoň 

zpracování určitého systému vzorců v programu MS Excel nebo podobném programu. 

Mzda stavebních mistrů by opět obsahovala pevnou složku založenou na 

hodinové mzdě a složku pohyblivou, která by odrážela dosažené výsledky pracovní 

skupiny. Takto konstruovaná dodatečná odměna k základní peněžní odměně by měla 

motivovat stavebního mistra k zájmu na dosažení úkolů a cílů firmy, na hledání faktorů, 

jak zvýšit výkon zaměstnanců a podobně. Tímto způsobem by se tedy měl přelít zájem 

vlastníka firmy o zvýšení efektivity podnikání i na jeho zaměstnance. 

Toto opatření by způsobilo, že by mzdové náklady v rámci roku byly 

v jednotlivých měsících proměnlivé podle hodnocené produktivity zaměstnanců. Je 

však nutné nastavit tento mzdový systém tak, aby působil pro zaměstnance jako 

příležitost a ne jako nástroj omezování jejich výdělků ve firmě. 

Úspěšná implementace takovéto mzdové politiky do firmy může podniku přinést 

zvýšení produktivity práce z přidané hodnoty nebo snížení mzdových nákladů v případě 

méně produktivních zaměstnanců. 

V Příloze 6 uvádím možné pojetí tohoto mzdového systému včetně návrhu 

hodnotících formulářů a způsobu výpočtu dodatečných výkonnostních odměn ke mzdě. 

Zmíněný příklad je pouze ilustrativní. Pokud by firma měla zájem o vytvoření 

podobného mzdového systému, byla by potřeba hlubší analýza pracovních výkonů ve 

firmě a strategické plánování maximální a minimální hranice dodatečných odměn. 
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4.1.2 Uvolňování zaměstnanců z firmy 

V současné době ve firmě pracuje 10 zaměstnanců, z toho 8 dělníků. Vzhledem 

k trvající ekonomické recesi a s tím spojeným útlumem poptávek po stavebních pracích, 

by bylo vhodné snížení stavu zaměstnanců. Dle vnitřních zdrojů by byla firma schopna 

zajistit stavební realizace i při počtu šesti dělníků. Pro firmu je výhodnější v případě 

potřeby najímat stavební práce formou subdodávek než platit nadbytečné pracovní síly 

při nedostatku zakázek. 

Problematika uvolňování zaměstnanců z firmy je však ošetřena zákonem, 

kterým se musí každý zaměstnavatel řídit. Propouštění zaměstnanců z důvodu 

nadbytečnosti je pro firmu příliš nákladné. Zaměstnavatel by musel propuštěnému 

dělníkovi zaplatit zákonné odstupné, jež se rovná nejméně trojnásobku jeho průměrného 

výdělku. V případě uvolnění dvou dělníků z firmy by tedy náklady na propuštění činily 

okolo 100 000 Kč. 

Při zavedení výše popsané mzdové politiky však lze předpokládat dobrovolný 

odchod některých zaměstnanců z firmy a tím i vyřešení problému nadbytečnosti 

zaměstnanců ve firmě. Vzhledem k tomu, že určitá část odměny zaměstnancům je 

ovlivněna jejich výkonem, lze předpokládat, že výplata nejméně efektivních 

zaměstnanců je přinutí k dobrovolnému odchodu a naopak stabilizuje zaměstnance 

výkonné. 
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4.2 MARKETING – ZVÝŠENÍ PROPAGACE FIRMY 

Z provedené analýzy trhu vyplynulo, že v sídle firmy se nachází poměrně mnoho 

menších stavebních podniků, které patří mezi přímé konkurenty analyzovaného 

podniku. Jak již bylo zmíněno, vzhledem k trvající hospodářské krizi a propadu 

poptávky po stavebních pracích, tyto podniky vedou silný cenový konkurenční boj. 

Leckdy pro získání důležité zakázky svoje cenové nabídky tlačí i za úroveň jejich 

nákladových možností. Dosahované tržby ze zakázky jsou tedy v mnohých případech 

pohlceny nebo dokonce převýšeny vynaloženými náklady. 

Cenová konkurence je zaměřena především na neustálé snižování nabízených 

cen, což je pro firmu značně neefektivní. Proto podniku navrhuji investovat své finanční 

prostředky v necenovou konkurenci, konkrétně do propagace firmy a jejich služeb. 

 

Aktuální situace firmy je taková, že je pro ni problematické zajistit si zakázky po 

celý rok. Pokud se tedy objeví možnost větší stavební realizace, firma se pro získání 

této zakázky snaží kalkulovat svoje náklady na hranici ziskovosti s rizikem ztráty při 

menších výkyvech cen materiálu, či dalších těžce předvídatelných vlivech. Efektivní 

propagace by měla zvednout povědomí o firmě a zároveň zvýšit zájem potencionálních 

investorů. Při dostatečném množství poptávaných zakázek nebude firma nucena tlačit 

ceny co nejníže a tím dosáhne vyšších tržeb. 

4.2.1 Segmentace a zacílení 

Aby firma mohla své služby efektivně propagovat, je třeba provést segmentaci 

trhů a zákazníků. Správná a adresná segmentace je základem pro určování vhodných 

marketingových strategií. 

Mezi nejčastější zakázky této firmy patří především výstavby rodinných domů. 

Proto mezi běžné zákazníky patří mladé páry nebo lidé v produktivním věku pocházejí 

převážně ze středních a vyšších sociálních vrstev. 

V nedávné době se firma proškolila a následně i získala zkušenosti ve výstavbě 

pasivních a nízkoenergetických domů. Problematika ekologického bydlení je velice 

specifickou oblastí, od které se očekává, že do budoucna by měla zaznamenat výrazné 

navyšování zájmu z řad potencionálních investorů. Proto toto know-how firmy může 

znamenat velkou konkurenční výhodu oproti stavebním podnikům v dané oblasti. Jako 
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potencionální zákazníky lze vymezit převážně ekologicky a zároveň ekonomicky 

smýšlející subjekty, převážně z vyšších sociálních vrstev. 

Vzhledem k probíhajícím státním dotacím v rámci programu Zelená úsporám se 

firma v posledních měsících začala zaměřovat i na tuto oblast stavební realizace. Zde je 

možné spatřovat vysoký potenciál, neboť tyto dotace dosahují často i velice vysokých 

hodnot, což je pro zákazníky velice lákavé. Příjemcem těchto stavebních služeb může 

být téměř kdokoliv bez ohledu na věk, sociální vrstvu apod. Tyto zateplovací práce jsou 

nejvýhodnější pro majitele starších domů, u kterých provedená opatření znamenají 

výrazné eliminování tepelných úniků, a tedy i vysokou hodnotu poskytnuté dotace. 

V následující tabulce je zachyceno zacílení zákazníků na vybrané stavební 

realizace. Tabulka je sestavena z informací poskytnutých vedením firmy a z úvah 

autorky. 

 Rodinné domy Pasivní domy Zateplování 

Věk 20 - 40 30 - 45 20 - 70 

Sociální vrstva Střední a vyšší Vyšší Nerozhoduje 

Jiné 
Střední nebo 

vysokoškolské vzdělání 

Ekologicky a 

ekonomicky smýšlející 

lidé, vzdělaní, 

progresivní 

Ekonomicky smýšlející 

lidé, spořiví, majitelé 

starších domů 

    

Důraz na: 

 Nízká cena 

 Kvalitní materiál 

 Dodržení termínu 

 Kvalitní materiál 

 Kvalitní provedení 

 Funkčnost 

 Záruka 

 Nízká cena 

 Kvalitní provedení 

 Funkčnost 

Tabulka 22: Segmentace a zacílení zákazníků firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

 

Firma v rámci svého podnikání nabízí komplexní služby, které jsou přístupné 

široké veřejnosti. Je proto složité najít určitý segment trhu, na který by měla směřovat 

svůj marketingový program. Z hlediska geografického bude propagace zacílena na 

občany Litomyšle a jejího blízkého okolí. 

Ve svých návrzích se zaměřím na propagaci firmy jako takové a mimo to se 

budu orientovat směrem k propagaci zateplování se státní podporou a pasivních a 

nízkoenergetických domů, v čemž vidím vysoký potenciál a možnost navýšení zisku 

společnosti. 
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4.2.2 Komunikační mix 

Komunikační mix je jednou z nejdůležitějších součástí marketingového mixu. 

Prostřednictvím komunikace potencionálnímu zákazníkovi sdělujeme, že dokážeme 

uspokojit jeho očekávání, vyřešit jeho problém nebo mu nabídnout něco výhodného.
68

 

Do oblasti komunikačního mixu patří následující formy propagace: 

 Reklama 

 Osobní prodej 

 Podpora prodeje 

 Práce s veřejností 

 Přímý marketing 

 Sponzoring 

V rámci této práci se budu dále zabývat pouze oblastí reklamy, tedy placenou 

formou neosobní komunikace, jejímž cílem je informování spotřebitelů se záměrem 

ovlivnit jejich chování. 

4.2.2.1 Propagace firmy 

Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro dostatečné množství poptávek ze 

stran investorů je zviditelnění jména firmy. Většina z místních obyvatel si sama nejdříve 

vybere ji známé potencionální firmy ze svého okolí, o kterých si opatřuje další 

informace. Je tedy nutné, aby jméno JAN ŠMOLÍK, s.r.o. bylo spojeno se stavební 

firmou v Litomyšli. 

Banner na stavbě 

V současnosti firma realizuje velkou zakázku rekonstrukce historického domu 

na náměstí v Litomyšli. Tato skutečnost znamená velkou příležitost pro zviditelnění 

firmy. Denně přes náměstí projede až několik tisíc aut a projdou stovky lidí. Proto firmě 

navrhuji umístit reklamní banner na lešení této stavby. Tato forma reklamy má poměrně 

široký zásah a je tedy vhodná k oslovení různých cílových skupin. Banner by měl mít 

jednoduchý design bez zbytečných popisů činností a podobně. Cílem je dostat jméno 

firmy do podvědomí potencionálních investorů a ostatních občanů Litomyšle. 

Velkou výhodou této formy reklamy je skutečnost, že může být prezentována 

poměrně dlouhodobě a opakovaně. Tento banner lze po dokončení zakázky přemístit na 
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další realizovanou stavbu. Vzhledem k této „trvanlivosti“ reklamy a její nízké ceny ve 

srovnání s ostatními médii je tato forma propagace velice efektivní. 

Polep vozidla 

V dubnu tohoto roku nakoupila firma nové dopravní vozidlo na stavbu. Dalším 

způsobem, jak na sebe efektivně upozornit, je výrazný potisk tohoto automobilu 

reklamním motivem. Firma jako spojovací můstek ve svých dosavadních propagačních 

materiálech využívá motivu červených cihliček. Vzhledem k bílé barvě nového vozidla 

bude tento motiv více než efektní. 

Dobře polepené firemní auto upoutává pozornost, a tím se stává nápadnou a 

atraktivní reklamou. Hlavní výhodou této reklamy je, že se vůz pohybuje na silnicích a 

v ulicích, kde jej denně vidí spousta dalších řidičů nebo chodců. Další předností polepu 

vozidla je možnost zvýšení image firmy. 

Webové stránky 

S postupným rozvojem internetu se toto médium stává nezbytným 

marketingovým a pracovním nástrojem podniků všech velikostí. 

Zvláště u stavebních firem jsou webové stránky jedním z nejdůležitějších 

informačních prostředků.  Je méně obvyklé, že by potencionální zájemce zvolil jako 

první seznámení s nabídkou dané stavební firmy osobní či telefonickou kontakt před 

návštěvou firemní webové stránky. 

Klienti v dnešní době ovlivněné recesí zvýšili důraz na prověřování firem, ve 

kterých chtějí investovat své prostředky. Na webových stránkách tedy hledají nejen 

nabízené portfolio služeb, ale také dokumentaci výsledků předchozích realizací, 

dosažené certifikáty, reference klientů a podobně. 

Lze tedy tvrdit, že velká většina investorů a potencionálních zájemců o služby 

společnosti alespoň jedenkrát navštíví její webové stránky. Aby tyto stránky působily 

jako pozitivní reklama, měly by být dostatečně reprezentativní jak po stránce grafické, 

tak i po stránce obsahové. Kvalitní webové stránky zvyšují image firmy a lákají 

k opakovaným návštěvám. 

K tomu aby však stránky na investory mohly určitým způsobem působit, je 

třeba, aby byly snadno vyhledatelné. Pokud nebude internetová adresa patřičně 

propagována (registrace v katalozích a vyhledávačích, odkaz na banneru, v inzerátu 

apod.), i přes kvalitu zpracování stránek bude výsledkem nulová odezva. 
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Dosavadní internetové stránky firmy jsem shledala jako nedostačující vzhledem 

k dnešním požadavkům společnosti. Navrhuji tedy zásadní změnu jak z hlediska 

designu webových stránek, tak i rozšíření a zkvalitnění jejich obsahu. 

 

Abych zjistila dohledatelnost webových stránek společnosti, vžila jsem se do 

role zájemce o realizaci rodinného domu v Litomyšli. Nejnavštěvovanějším serverem 

v České republice je Seznam.cz, proto moje prvotní pozornost směřovala právě na tento 

portál. Do vyhledávacího pole v záložce firmy jsem zadala klíčové slovo „stavební 

firma“ a dále specifikovala Parbudický kraj a následně i okres Svitavy. Ze sedmdesáti 

nabídnutých odkazů však ani jeden neobsahoval firmu JAN ŠMOLÍK, s.r.o. Pokud 

zájemce blíže specifikuje svoje vyhledávání a jako klíčové slovo použije „stavební 

firma Litomyšl“, výčet se zredukuje na 10 odkazů, ve kterých ovšem opět nefiguruje 

jméno naší společnosti. Velký problém tedy vidím především v zařazení do nesprávné 

kategorie v rámci záložky Firmy.cz. Analyzovaná firma je umístěna pod kategorii 

stavebně-řemeslné práce, což je z hlediska vyhledávání běžných klientů značně 

neefektivní. V rámci tohoto zkoumání jsem tedy dospěla k závěru, že investor, který si 

vybírá stavební firmu pro svoji realizaci pouze prostřednictvím internetu, analyzovanou 

firmu JAN ŠMOLÍK, s.r.o. s největší pravděpodobností neosloví. 

 

Firmě tedy navrhuju, aby se zaregistrovala i do kategorie „stavební firmy“ a tím 

zvýšila návštěvnost svých stránek. Doporučované místo pro registraci je následující: 

http://www.firmy.cz/Remesla-a-sluzby/Stavebni-sluzby/Stavebni-firmy/reg/svitavy. 

 

K zefektivnění odkazu na serveru Firmy.cz doporučuji zakoupit program 

PRAKTIK. Největší výhodou tohoto programu je, že odkaz na firmu bude zobrazován 

výše než bezplatné zápisy, jež využívá většina stavebních firem v dané oblasti. Mimo 

jiné tento program umožňuje zobrazování loga společnosti, což je pro zákazníka 

lákavější, a proto s větší pravděpodobnosti otevře právě tento odkaz. Program 

PRAKTIK se platí jednou ročně a jeho cena je 7000 Kč bez DPH. Pokud by firma 

váhala s touto investicí, je umožněno klientům vyzkoušet tuto verzi za cenu 2500 Kč 

(bez DPH) na tři měsíce pod názvem START. 

 

 

 

http://www.firmy.cz/Remesla-a-sluzby/Stavebni-sluzby/Stavebni-firmy/reg/svitavy
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Pro co největší pokrytí na českých vyhledávacích serverech navrhuji také 

bezplatné umístění firmy na Atlasu.cz ve vyhledávací záložce Firmy v kategorii: 

 bydlení  stavba a rekonstrukce  stavební firmy 

o http://najisto.centrum.cz/bydleni/stavba-a-rekonstrukce/stavebni-

firmy/region/pardubicky/svitavy/ 

 bydlení  stavba a rekonstrukce  stavební firmy  pasivní a nízkoenerg. stavby 

o http://najisto.centrum.cz/bydleni/stavba-a-rekonstrukce/stavebni-

firmy/pasivni-a-nizkoenergeticke-stavby/region/pardubicky/ 

Návrh a tvorba loga 

Společnost si v dřívější době nechala navrhovat logo společnosti od reklamní 

agentury. Častým kopírováním však ztratilo na kvalitě a na stránkách firmy působí 

neprofesionálním dojmem. Protože firma nevlastní originál tohoto loga, nelze s ním 

disponovat na dalších propagačních materiálech a podobně. 

Navrhuji tedy firmě nechat si vytvořit logo nové, jež by ji mohlo podnik 

dostatečně reprezentovat. 

Dárky klientům 

Jako další možnost zvýšení zájmu o tuto firmu shledávám v péči o své stávající 

zákazníky. Jednou z nejefektivnějších a zároveň nejlevnějších forem reklamy je šíření 

kladných referencí spokojených zákazníků. 

Proto navrhuji firmě způsob, jak svého zákazníka příjemně překvapit. Při 

předání zakázky by podnik věnoval svému klientovi balíček reklamních dárků, jejichž 

hodnota by odpovídala velikosti dané zakázky. Tento princip pečování o zákazníka je 

vhodným způsobem jak budovat dlouhodobé vztahy se stávajícími i novými klienty. 

Pokud je navíc reklamní dárek předmětem dlouhodobé spotřeby, může se mimo jiné stát 

účinným reklamním nosičem. 

Všechny dárkové předměty by měly být označeny logem společnosti nebo 

názvem firmy. Reklamní agentury poskytují stále větší rozsah svých služeb, proto je 

v dnešní době možné označit logem společnosti téměř jakýkoliv předmět. Z hlediska 

nákladovosti doporučuji firmě objednávku drobnějších reklamních předmětů, jako je 

například propiska, přívěšek na klíče, držák žetonu, pouzdro na mobil a podobně. 

Návrhy jednotlivých dárkových předmětů jsou zobrazeny v Příloze 7. 

http://najisto.centrum.cz/bydleni/stavba-a-rekonstrukce/stavebni-firmy/region/pardubicky/svitavy/
http://najisto.centrum.cz/bydleni/stavba-a-rekonstrukce/stavebni-firmy/region/pardubicky/svitavy/
http://najisto.centrum.cz/bydleni/stavba-a-rekonstrukce/stavebni-firmy/pasivni-a-nizkoenergeticke-stavby/region/pardubicky/
http://najisto.centrum.cz/bydleni/stavba-a-rekonstrukce/stavebni-firmy/pasivni-a-nizkoenergeticke-stavby/region/pardubicky/
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Jako nejvýraznější předmět v balíčku bych navrhovala kvalitní víno označené 

speciální etiketou s logem firmy. Tento luxusní dárek by byl obsažen pouze v balíčku 

při předání nového rodinného domu nebo zásadně zrekonstruovaného objektu. Víno by 

zde mělo symbolizovat tradici oslavy kolaudačního rozhodnutí. Etiketa vína by tedy 

mohla obsahovat i takovéto nápisy: „Kouladační víno“, „… pro příležitost kolaudace“ 

a podobně. 

 

Předchozí návrhy byly zaměřeny na propagaci stavební firmy jako poskytovatele 

komplexních stavebních služeb. K získání konkurenční výhody oproti ostatním 

stavebním subjektům v dané oblasti je třeba také nabídnout specifické služby, které 

nejsou v běžných nabídkách stavebních společností. Následující reklamní prostředky 

budou zaměřeny na propagaci pasivních a nízkoenergetických staveb a na komplexní 

služby v rámci dotačního programu Zelená úsporám. 

Plakát 

Nové potencionální zákazníky by firma mohla oslovit propagací pasivních a 

nízkoenergetických staveb. Jak již bylo popsáno výše, tento způsob moderního 

ekologického bydlení se stává stále oblíbenějším a nese v sobě i velký potenciál do 

budoucna. 

Pro zviditelnění firmy jako realizátora výstavby pasivních domů doporučuji 

společnosti využít outdoorovou reklamu v městě sídla firmy a v okolních vesnicích. 

Konkrétně tedy vytvořit několik plakátů propagujících výstavbu pasivních a 

nízkoenergetických domů pod záštitou firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o.  

Navrhuji provést objednávku v nákladu deseti kusů plakátů. 3 plakáty bych 

rozmístila v Litomyšli na výlepových tabulích na frekventovaných místech (autobusové 

nádraží, pošta, náměstí) a dále po jednom plakátu ve větších okolních vesnicích Dolní 

Újezd, Morašice a Němčice. Zbylé čtyři plakáty by se ponechaly pro opakované 

umístění, případně rozšíření do dalších míst podle zjištěných reakcí potencionálních 

investorů. 

Inzerát do místních novin 

Velkému zájmu investorů se v poslední době těší realizace zateplování domů 

v rámci projektu Zelená úsporám. Je tedy velkou příležitostí pro tuto firmu, aby využila 

rostoucí poptávky po těchto stavebních pracích. 
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Pro propagaci těchto služeb firmě doporučuji inzerovat v městském zpravodaji 

Lilie. Tento zpravodaj je vydáván jednou měsíčně a je zdarma distribuován do všech 

domácností v Litomyšli a integrovaných obcí. 

Lilie má poměrně dlouhou tradici a je velmi oblíbeným a čteným tiskovým 

materiálem na Litomyšlsku. Inzerce v tomto zpravodaji proto znamená téměř 

stoprocentní pokrytí místního trhu. Prostřednictvím městského zpravodaje bude mít 

reklamu firmy každý občan Litomyšle u sebe doma, a může se k ní tedy kdykoliv 

vracet. Otištění inzerátu navrhuji v jarních a letních měsících, kdy je o tyto služby 

největší zájem a kdy je možné stavební práce realizovat. 

 

Co se týče posledních dvou reklamních opatření, firma by jich měla využívat 

především v době, kdy očekává snížený počet zakázek. 

4.2.2.2 Plánované náklady na realizaci reklamních opatření 

Reklamní opatření Náklady 

Banner 1 200 

Polep na auto 6 000 

Webové stránky 13 400 

- Program PRAKTIK 

- Návrh a tvorba stránek 

8 400 

5 000 

Plakáty 2 000 

Inzeráty do zpravodaje 3 000 

Dárkové předměty 7 000 

Přepracování loga 1 000 

Celkem 33 600 

Tabulka 23: Plánované náklady na reklamní opatření 

 

Graf 14: Náklady reklamních opatření vzhledem k jejich nákladům 
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V rámci své bakalářské práce jsem se do dnešní doby podílela na realizaci 

některých marketingových opatření, především grafických návrhů. V následující části 

tedy uvádím ukázku těchto prací: 

 přepracování loga firmy, 

  

 Obrázek 4: Logo firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

 tvorba návrhu reklamního banneru, vyřízení objednávky, umístění banneru, 

  

 Obrázek 5: Banner firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

 tvorba inzerátu do městského zpravodaje Lilie. 

  

 Obrázek 6: Výstřižek z městského zpravodaje – inzerát firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 
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ZÁVĚR 

V této práci byla hodnocena stavební firma JAN ŠMOLÍK, s.r.o. z hlediska 

jejího finančního zdraví a stability. Provedená finanční analýza potvrdila domněnky 

vedení firmy, že podnik má problémy v řízení nákladů a výnosů. Společnost ve většině 

z analyzovaných let negenerovala zisk, což samo o sobě nasvědčuje o závažných 

problémech uvnitř společnosti. 

Z ročních uzávěrek podniku a získaných informací od vedení firmy jsem pomocí 

jednotlivých metod finanční analýzy hledala možné příčiny tohoto nepříznivého stavu.  

Téměř všechny provedené testy dosahovaly nepříznivých výsledků, které byly 

způsobeny především ztrátovým hospodařením a špatným finančním řízení podniku. 

Jako nejproblematičtější část se ukázala oblast mzdových nákladů. Produktivita práce 

zaměstnanců byla na poměrně nízké úrovni vzhledem k jejich průměrným mzdám, což 

způsobilo, že firma nebyla schopna ze svých výnosů pokrýt platy zaměstnanců. 

Návrhová část mé práce tedy podává možná řešení pro optimalizaci osobních nákladů 

zaměstnanců vhledem k jejich produktivitě.   

Tento problém lze analyzovat i z opačně strany, a tedy že firma dosahovala příliš 

nízkých tržeb na to, aby dokázala pokrýt své výdaje. Firma v rámci svých kapacit by 

byla schopná navýšit své tržby, problém je ovšem v sezónnosti stavební výroby, kdy 

v zimních měsících stavební firmy trpí nedostatkem zakázek. Mohou tedy nastat 

období, kdy firma platí výdaje za zaměstnance nebo jiné fixní náklady přestože do firmy 

neplynou žádné příjmy. Další překážkou, která ovlivňuje dosahované tržby i celkový 

zisk společnosti, je současný konkurenční boj stavebních společností v dané oblasti. 

Výše zmíněné problémy jsem doporučila řešit cíleným použitím marketingové strategie, 

především tedy propagací firmy a jejich produktů. 

Vhledem k současné situaci podniku nelze předpokládat, že by se během 

jednoho či dvou let stal z firmy silný prosperující podnik. Je však možné průběžným 

sledováním nákladů a výnosů podniku a postupným zaváděním opatření podnik 

postupně stabilizovat, a nastavit tak cestu k jeho dalšímu možnému rozvoji. Je pouze na 

majiteli firmy, zda přijme méně či více riskantní opatření k budování lepší situace a 

pozice firmy nebo bude svůj podnik řídit dosavadním způsobem, který podle provedené 

finanční analýzy predikuje bankrot společnosti. 

Vzhledem k výše zmíněnému považuji cíl bakalářské práce za splněný a 

doufám, že tato práce přispěje ke zlepšení finanční situace firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

ČPP Čisté pohotové prostředky 

DO Doba obratu 

EAT Zisk po zdanění 

EBIT Zisk před úroky 

EBITD Zisk před úroky, odpisy a zdaněním 

EBT Zisk před zdaněním 

EVA Ekonomická přidaná hodnota 

MVA Tržní přidaná hodnota 

ROA Rentabilita celkových vložených aktiv 

ROE Rentabilita vlastního kapitálu 

ROI Rentabilita vloženého kapitálu 

ROS Rentabilita tržeb 

SWOT Metoda, pomocí které je možno identifikovat silné (Strengths) a slabé 

(Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), spojené s 

určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským záměrem, politikou 

apod. 

VH Výsledek hospodaření 

VZZ Výkaz zisku a ztrát 

ZK Základní kapitál 

ZTI Zdravotně technické instalace 
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Příloha 4: Rozvaha firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

AKTIVA - JAN ŠMOLÍK, s.r.o.  
[tis. Kč] 

2004 2005 2006 2007 2008 

  AKTIVA CELKEM 1883 1267 1338 1228  1 904 

A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál           

B.   Dlouhodobý majetek 677 677 677 677  677 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek           

B. I. 1 Zřizovací výdaje           

  

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje            

3 Software           

4 Ocenitelná práva           

5 Goodwill           

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek           

7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek           

8 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 

          

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 677 677 677 677  677 

B. II. 1 Pozemky           

  

2 Stavby           

3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 677 677 677 677  677 

4 Pěstitelské celky trvalých porostů           

5 Dospělá zvířata a jejich skupiny           

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek           

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek           

8 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 

          

9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku           

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek           

B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách           

  

2 
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem 

          

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly           

4 
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 
podstatný vliv 

          

5 Jiný dlouhodobý finanční majetek           

6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek           

7 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek 

          

C.   Oběţná aktiva 1198 578 650 528  1 204 

C. I.   Zásoby   202 195    824 

C. I. 1 Materiál   117       

  

2 Nedokončená výroba a polotovary   85 195    824 

3 Výrobky           

4 Zvířata           

5 Zboží           

6 Poskytnuté zálohy na zásoby           

C. II.   Dlouhodobé pohledávky 1194         



 

 

 

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 840         

  

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba           

3 Pohledávky - podstatný vliv           

4 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 

          

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 354         

6 Dohadné účty aktivní           

7 Jiné pohledávky           

8 Odložená daňová pohledávka           

C. III.   Krátkodobé pohledávky   189 112 433  112 

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů   50 91 275  88 

  

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba           

3 Pohledávky - podstatný vliv           

4 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 

          

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění           

6 Stát - daňové pohledávky       97   

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy   139 21 61  24 

8 Dohadné účty aktivní           

9 Jiné pohledávky           

C. IV.   Krátkodobý finanční majetek 4 187 343 95  268 

C. IV. 1 Peníze 4 120 48 62  9 

  

2 Účty v bankách   67 295 33  259 

3 Krátkodobý cenné papíry a podíly           

4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek           

D. I.   Časové rozlišení 8 12 11 23  23 

D. I. 1 Náklady příštích období  8 12 11 23  23 

  
2 Komplexní náklady příštích období           

3 Příjmy příštích období           

 

PASIVA - JAN ŠMOLÍK, s.r.o.  
[tis. Kč] 

2004 2005 2006 2007 2008 

  PASIVA CELKEM 1883 1267 1338 1228  1 904 

A.   Vlastní kapitál -129 -610 -633 -491  -920 

A. I.   Základní kapitál 200 200 200 200  200 

  

1 Základní kapitál 200 200 200 200  200 

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)           

3 Změny základního kapitálu           

A. II.   Kapitálové fondy           

A. II. 1 Emisní ážio           

  

2 Ostatní kapitálové fondy           

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závaz.           

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách           

A. III.   
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku 

          

A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond           



 

 

 

  2 Statutární a ostatní fondy           

A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let   -329 -810 -833 -690 

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let            

  2 Neuhrazená ztráta minulých let   -329 -810 -833  -690 

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

-329 -481 -23 142  -430 

B.   Cizí zdroje 2012 1877 1971 1719  2 824 

B. I.   Rezervy           

B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů           

  

2 Rezerva na důchody a podobné závazky           

3 Rezerva na daň z příjmů           

4 Ostatní rezervy           

B. II.   Dlouhodobé závazky 760 760 824 1074  2 136 

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů           

  

2 Závazky - ovládající a řídící osoba           

3 Závazky - podstatný vliv           

4 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 

760 760 824 1074  2 136 

5 Dlouhodobé přijaté zálohy           

6 Vydané dluhopisy           

7 Dlouhodobé směnky k úhradě           

8 Dohadné účty pasívní           

9 Jiné závazky           

10 Odložený daňový závazek           

B. III.   Krátkodobé závazky 1252 1117 1147 645  688 

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 1012 710 898 424  352 

    2 Závazky - ovládající a řídící osoba           

    3 Závazky - podstatný vliv           

    4 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 

          

    5 Závazky k zaměstnancům 92 106 126 124  133 

    6 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 

55 64 73 73 84 

    7 Stát - daňové závazky a dotace 75 34 31 4  98 

    8 Krátkodobé přijaté zálohy   190       

    9 Vydané dluhopisy           

    10 Dohadné účty pasivní  18 13 19 20  21 

    11 Jiné závazky           

B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci           

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé           

    2 Bankovní úvěry krátkodobé           

    3 Krátkodobé finanční výpomoci           

C. I.   Časové rozlišení           

C. I. 1 Výdaje příštích období           

    2 Výnosy příštích období            



 

 

 

Příloha 5: Výkaz zisku a ztát firmy JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 

VZZ - JAN ŠMOLÍK, s.r.o. 
[tis. Kč] 

2004 2005 2006 2007 2008 

I. Tržby za prodej zboží            

A.   Náklady vynaložené na prodané zboží           

+ Obchodní marţe           

II. Výkony 5470 5393 8341 9202  6673 

  II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5470 5310 8146 9202  5849 

  
2 Změna stavu zásob vlastní činnosti   85 195    824 

3 Aktivace           

B.   Výkonová spotřeba 3879 3724 5744 6585  4360 

B. 
  

1 Spotřeba materiálu a energie 1819 1452 3210 4293  2513 

B. 2 Služby 2060 2272 2534 2292  1847 

+ Přidaná hodnota 1591 1671 2597 2617  2313 

C.   Osobní náklady 1850 2063 2576 2424  2840 

C. 

  

1 Mzdové náklady 1346 1483 1863 1756  2058 

C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva           

C. 3 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 

504 520 652 614  721 

C. 4 Sociální náklady   60 61 54  61 

D.   Daně a poplatky 20 24 23 23  24 

E.   
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 

          

III. 
Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 

          

  III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku            

    2 Tržby z prodeje materiálu           

F.   
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 

          

F.   1 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku 

          

F.   2 Prodaný materiál           

G.   

Změna stavu rezerv a opravných položek v 
provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 
období 

          

IV. Ostatní provozní výnosy 42 11 50 58  220 

H.   Ostatní provozní náklady 73 71 55 61  67 

V. Převod provozních výnosů           

I.   Převod provozních nákladů           

* Provozní výsledek hospodaření -310 -476 -7 167  -398 

VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů           

J.   Prodané cenné papíry a podíly           

  VII.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku           

  VII. 1 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených 
osobám a v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 

          

  VII. 2 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 
papírů a podílů 

          

  VII. 3 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku 

          



 

 

 

  VIII.   Výnosy z krátkodobého finančního majetku           

K.     Náklady z finančního majetku           

  IX.   Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů           

L.     Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů           

M.     
Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti 

          

X. Výnosové úroky           

N.     Nákladové úroky       20  16 

XI. Ostatní finanční výnosy   3       

O.   Ostatní finanční náklady 8 8 10 4  15 

XII. Převod finančních výnosů           

P.   Převod finančních nákladů           

* Finanční výsledek hospodaření -8 -5 -10 -24  -31 

Q.   Daň z příjmů za běţnou činnost           

Q. 
  

1      -splatná           

Q. 2      -odložená           

** Výsledek hospodaření za běţnou činnost -318 -481 -17 143  -429 

XIII. Mimořádné výnosy -11         

R.   Mimořádné náklady     6     

S.   Daň z příjmů z mimořádné činnosti           

S. 
  

1      -splatná           

S. 2      -odložená           

* Mimořádný výsledek hospodaření -11   -6     

T.   
Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům (+/-) 

          

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -329 -481 -23 143  -429 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) -329 -481 -23 143  -429 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha 6: Ilustrativní příklad hodnocení zaměstnanců a jejich odměňování 

  
       

  

  HODNOCENÍ PRACOVNÍ SKUPINY  

  

       

  

  Číslo pracovní skupiny 
 1 

    

  

  
 

Příslušný stavební mistr 
Svoboda, Petr 

    
  Datum 

 31. 4. 2010 

    
  

  

    

   

  

  

 

N
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nevyhovující neefektivní efektivní nadprůměrné vynikající   

  množství odvedené práce     X       

  kvalita odvedené práce       X     

  plnění termínů   X         

  hospodárnost     X       

  pracovní kázeň     X       

  ochota ke spolupráci       X     

  

 
 

 

  

   
   

  

Podpis hodnotitele:  

Jan Šmolík 

   

 
  

                    

 

Způsob výpočtu dodatečná odměny ke mzdě: 

  váha 

ukazatele 

VÁHA STUPNĚ POČET 

BODŮ   20 40 60 80 100 

množství odvedené práce 0,35 
  

21 
  

21 

kvalita odvedené práce 0,25 
   

20 
 

20 

plnění termínů 0,2 
 

8 
   

8 

hospodárnost 0,1 
  

6 
  

6 

pracovní kázeň 0,05 
  

3 
  

3 

ochota ke spolupráci 0,05 
   

4 
 

4 

            celkem 62 

 

Maximální možná dodatečná odměna ke mzdě by byla například 7 000 Kč. 

Při výsledku 62 bodů v hodnocení pracovní skupiny by tedy konkrétní stavební 

mistr dosáhl odměny 62% ze 7 000 Kč. Jeho mzda by byla složena z fixní časové mzdy 

a výkonové odměny v hodnotě 4 340 Kč. 

Pro zjištění výše odměny pro dělníky by se postupovalo podobným způsobem 

s tím, že jako maximální možná dodatečná odměna by byla považována výše vypočtená 

částka 4 340 Kč. 

 



 

 

 

                    

  HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH DĚLNÍKŮ 
  

       
 

 
  

  Příjmení, jméno Novák, Pavel 
   

 
 

  

  Osobní číslo 781214 

   
 

 
  

 

Příjmení příslušného stavebního mistra Svoboda, Petr 
   

 
  

 

Pracovní funkce zedník 

   
 

  
 

Datum 31. 4. 2010 

   
 

  
  

  

  

 

 

 

  

   
 

 
  

  

N
E

J
L

E
P

Š
Í 

BODOVÁNÍ 

N
E

J
H

O
R

Š
Í 

  

  nevyhovující neefektivní efektivní nadprůměrné vynikající   

  množství odvedené práce     X       

  kvalita odvedené práce       X     

  

hospodárnost, využití 

pracovní doby   X         

  samostatnost, spolehlivost       X     

  pracovní schopnosti     X       

  pracovní kázeň       X     

  bezpečnost při práci         X   

  docházka         X   

  

 

Podpis hodnotitele:  

Petr Svoboda 

             
  
   

 

Způsob výpočtu dodatečná odměny ke mzdě: 

  
  

váha 

ukazatele 

VÁHA STUPNĚ POČET 

BODŮ 20 40 60 80 100 

množství odvedené práce 0,35 
  

21 
  

21 

kvalita odvedené práce 0,2 
   

16 
 

16 

hospodárnost 0,15 
 

6 
   

6 

samostatnost, spolehlivost 0,1 
   

8 
 

8 

pracovní schopnosti 0,05 
  

3 
  

3 

pracovní kázeň 0,05 
   

4 
 

4 

bezpečnost při práci 0,05 
    

5 5 

docházka 0,05 
    

5 5 

celkem 68 
 

Při výsledku 68 bodů v hodnocení jednotlivých dělníků by tedy konkrétní dělník 

z výše popsané pracovní skupiny dosáhl odměny 68 % ze 4 340 Kč. Jeho mzda by byla 

složena z fixní časové mzdy a výkonové odměny v hodnotě 2 951,2 Kč. 

Rozsah odměn by byl při takovémto nastolení systému v rozhraní 280 Kč při 

zcela nevyhovujícím jednání a 7 000 Kč při vynikajících pracovních výsledcích. 



 

 

 

Příloha 7: Návrhy jednotlivých reklamních dárků (zpracováno autorkou) 

 


