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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na zjištění stavu a vývoje firmy Liolios 

Christos – Rychlostav. Za pomoci různých analýz popisuje prostředí, ve kterém působí, 

a odhaluje nedostatky, které významně ovlivňují firemní činnost. Na základě výsledků 

jednotlivých ukazatelů poukazuje na silné a slabé stránky podniku. Na závěr obsahuje 

návrhy přípustných řešení, které vedou k odstranění nebo zmírnění zjištěných 

nedostatků a ke zlepšení celkové situace. 

 

Abstract 

This bachelor thesis focuses on findings regarding the status and development of 

the firm Liolios Christos – Rychlostav. Using different analyses, this work describes the 

environment in which it operates and reveals deficiencies that significantly influence 

businesses activity. Based on the results of individual indicators, this thesis points to 

strengths and weaknesses. The conclusion includes proposals of acceptable solutions, 

which lead to the removal or mitigation of identified deficiencies to improve the overall 

situation.  
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Úvod 

Kaţdý člověk má právo na svobodnou volbu povolání, jakoţto i moţnost 

podnikat je jedním ze základních práv kaţdého z nás a tato jeho podstata je zakotvena 

v jednom z našich právních dokumentů, jímţ je Listina základních práv a svobod. 

Avšak stát se dobrým podnikatelem není aţ tak jednoduché, jak se na první pohled 

můţe zdát. Podnik, jehoţ záměrem je realizovat se určitým způsobem na trhu musí 

splňovat několik obecných zásad trhu, které přinášejí celou řadu úskalí. Asi 

nejzávaţnější z nich je zajištění finančních prostředků potřebných k bezproblémovému 

fungování firmy, dále dobré reakce na vnější podněty ze strany konkurence, zákazníků, 

dodavatelů a ze strany podnikatelského prostředí jsou zaručeně polovinou úspěchu. 

Vytvoření si pevného zázemí, dobrého jména a následné nabytí zkušenosti vrhá na 

firmu dobré světlo a vypovídá mnohé jak o ní, tak o jejích veškerých zaměstnancích. 

Dříve neţ však začne člověk vůbec podnikat, musí zváţit několik závaţných 

věcí a udělat důleţitá rozhodnutí. Jedním ze základních je vymezení předmětu 

podnikání, uváţit, zda trh není přesycen nabídkou sluţeb, které se chystáme poskytovat, 

dále pak vypracovat strategický plán v oblasti financí, tedy jaké zdroje pouţit a jak se 

k nim dostat a v neposlední řadě dosáhnout vysoké informovanosti v dané oblasti, 

abychom předešli případným neţádoucím překvapením. Nezbytnou věcí je také zváţit 

jaká právní forma společnosti bude pro nás nejvýhodnější. Kritéria tohoto rozhodnutí 

jsou předem daná. Jsou jimi: počet zakladatelů, způsob a rozsah ručení, míra 

podnikatelského rizika, oprávnění k řízení, daňové zatíţení, účast na riziku, a spousta 

dalších. 

Pokud jsme tedy vyřešili výše potřebné náleţitosti, je na čase zaměřit se na 

prezentaci firmy pro vnější subjekty za pouţití konkrétnějších nástrojů. Z vnějšího 

pohledu podniku je nezbytným nástrojem finančního řízení firem v trţních 

ekonomikách finanční analýza.  V odborné literatuře existuje celá řada definic finanční 

analýzy, které jsou od sebe rozdílné jen nepatrně a to z hlediska analyzovaného 

podniku. Vybral jsem proto jednu z nich, která se mi zdála nejvýstiţnější a to, ţe: 

„Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, které jsou obsaženy 
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především v účetních výkazech“
1
. Slouţí především pro ekonomické rozhodování  

a posouzení úrovně hospodaření podniku a k posouzení jeho finanční situace. Firmy 

tyto hodnotící nástroje velmi často vyuţívají a díky jejich výsledkům mohou 

odběratelům a investorům poskytnout informace, které si ţádají. Dobře zvolená firemní 

strategie je pro firmu jedním z nejdůleţitějších cílů jak uspět v konkurenčním boji, 

vykazovat zisk a jak uspokojit závazky vůči dodavatelům. Hlavním úkolem je 

poskytovat informace o finanční síle společnosti. Hlavní zdroj informací o podniku 

nalezneme samozřejmě v účetních knihách, které uţ samy o sobě podávají určitý obraz 

o firmě. Za účetním zpracováním by měla následovat analýza výsledků z něj 

plynoucích. Proto vidím úkol bakalářské práce ve zhodnocení stávající finanční situace 

podniku a navrhnutí způsobů na její zlepšení. Cíle práce pak budou spjaty s výsledky 

této analýzy. Můţeme tedy předběţně říci, ţe se budeme snaţit o zlepšení a odstranění 

problémů souvisejících s chodem společnosti, přispět ke zvyšování trţní hodnoty 

podniku a odstranění nedostatků z hlediska finančního řízení. 

Zkoumat jen finanční stránku podniku by však nebylo stoprocentně účinné. 

Existuje celá řada dalších analýz, které nám pomohou udělat si další obrazy  

o společnosti. Tyto nástroje jsou základními kameny marketingové strategie  

a podnikatelského plánu, bez kterého se ţádný prosperující podnik neobejde. Zaměřím 

se především na Analýzu SWOT a Porterovu analýzu konkurenčních sil. Podle 

výsledků těchto ukazatelů můţeme posoudit konkurenční podmínky odvětví, na kterém 

se firma pohybuje, a odhalit silné a slabé stránky, které firma má. 

 

 

 

 

  

                                                

1
 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2010. s. 9. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 

V této kapitole se zaměřím především na cíle mé práce, obecnou charakteristiku 

firmy, výrobní sortiment a personalistiku. Informace zde zveřejněné jsem čerpal 

převáţně z odborných publikací a skript týkajících se finanční analýzy, z aktuálně 

příslušných právních předpisů a účetních dokumentů firmy Liolios Christos – 

Rychlostav. 

 

1.1 Cíle práce 

Ve své bakalářské práci na téma „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy 

na její zlepšení“ vyuţiji své znalosti z oblasti finanční analýzy a jejich ukazatelů  

a z oblasti marketingových nástrojů k zhodnocení finanční situace vybraného podniku. 

Primárním cílem je zvýšení efektivnosti při zacházení s finančními zdroji, se 

kterými podnik disponuje na základě finanční analýzy, dále pak zlepšení celkového 

postavení na trhu za podpory výsledků jak z finančních, tak z marketingových 

ukazatelů. Tím bychom měli dospět ke zvýšení úspěšnosti podniku na trhu při boji 

s konkurencí a ke sníţení nechtěných nedostatků. 

Dalším cílem je dosáhnout optimálního řešení z hlediska finančního  

a provozního. Tím by mělo dojít ke sníţení provozních nákladů a celkově k zlepšení 

zhodnocování vlastního kapitálu. 

 Informace k tomu potřebné, budu čerpat převáţně z informačních zdrojů 

poskytnutých firmou Liolios Christos - Rychlostav. Dále pouţiji odborné publikace  

a skripta týkající se problematiky finanční analýzy, finančního řízení a tvorby 

podnikatelského plánu, aktuálně příslušné právní předpisy a účetní dokumentaci. 

V závěru mé práce se pokusím, na základě výsledku analýz, zhodnotit současný 

stav firmy a popřípadě navrhnout vhodná řešení pro podnik a jeho budoucí vývoj. 
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1.2 Charakteristika firmy 

Název firmy: Christos LIOLIOS 

Sídlo firmy (místo podnikání): Holčovice č. 244, HOLČOVICE 793 71 

Kancelář (provozovna) firmy: Hašlerova č. 26, Město Albrechtice 793 95 

IČO: 12669750 

DIČ: CZ6006121330 

Vznik firmy: 1992 

V roce 2003 firma zaţádala o certifikaci systému jakosti ISO 9001:2000 a dále ISO 

14001:2004. 

Vznik první ţivnosti: 1. 1. 1993 

Počet aktivních ţivností: 5 

Evidující úřad: Městský úřad v Krnově 

Podnikatel: Liolios Christos 

 

Firma Liolios Christos – Rychlostav vznikla v roce 1992. Jako fyzická osoba je 

uvedena v registru plátců DPH. Datum účinnosti registrace k DPH je od 01. 03. 1993. 

Jako plátce daně z přidané hodnoty je evidován na Finančním úřadě v městě Krnově. 

Liolios Christos působí jako Fyzická osoba – podnikatel na území České republiky. 

Podniká samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosaţení 

zisku a za podmínek stanovených zákonem. 

Provozuje svou firmu na základě ţivnostenských oprávnění vydaných Městským 

úřadem v Krnově nezapsán v obchodním rejstříku. Základní údaje o provozovaných 

ţivnostech tohoto podniku nalezneme v ţivnostenském rejstříku. K řízení první ţivnosti 

Zednictví došlo k datu 01. 01. 1993. Podnikání je k dnešnímu dni tvořeno pěti 

ţivnostmi. Jsou jimi Zednictví, Silniční motorová doprava, Provádění staveb, jejich 

změn a odstraňování, Opravy silničních vozidel a Výroba, obchod a sluţby uvedené 

v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona. 
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1.3 Předmět podnikání 

Předmětem podnikání firmy Liolios Christos – Rychlostav je provádění 

stavebních prací v oboru pozemních a vodohospodářských sluţeb, demolice objektů a 

jejich odstraňování, úpravy a regulace vodotečí, horských bystřin, potoků a opravy cest, 

propustů, mostků, čištění silničních příkopů, melioračních kanálů a odvodňovacích 

příkopů. Firma také zajišťuje stavbu rodinných domů na zakázku. Dále se zabývá 

vnitrostátní nákladní dopravou, poskytuje sluţby autojeřábem, nákladních a nakládacích 

strojů. Do vnitrostátní dopravy můţeme zařadit nákladní vnitrostátní provozovanou 

vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní vnitrostátní 

provozovanou vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, nákladní 

mezinárodní provozovanou vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, 

nákladní mezinárodní provozovanou vozidly o největší povolené hmotnosti nad 

3,5 tuny.  

Ke své činnosti firma zakoupila do osobního vlastnictví sklady, garáţe, dílny, 

naftový benkalor, administrativní budovy a pozemky v areálu na Hašlerově ulici č. p. 26 

v Městě Albrechticích. 

Primární činností podniku je provádění úprav vodních toků v Moravskoslezském 

kraji, při kterých se firma účastní výběrových řízení a boje s konkurencí. Zakázky jsou 

většinou placeny státními institucemi, kterým vodní toky na území České republiky 

patří. Délka takových prací je v rozmezí několika let a cena se pohybuje řádově 

v milionech českých korun. To tvoří asi největší část příjmů firmy a na druhé stráně 

také nevětší nákladovou poloţku v podobě odpisů výkopových a nákladních strojů  

a s tím spojené náklady na jejich údrţbu a modernizaci. 

Ve svém areálu provozuje betonárnu, jakoţto další způsob příjmů. Díky vlastní 

výrobě betonových směsí a prodeji stavebního materiálu sníţila jednu z nákladových 

poloţek orientovanou na nákup a také z velké části zamezila zpoţďování dokončení 

zakázek z důvodu někdy nespolehlivých dodavatelů. 
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1.4 Personalistika 

Získávání kvalitní pracovní síly je dalším z důleţitých bodů, které by podnik 

neměl přehlíţet. Správný výběr pracovníků zajistí firmě zkvalitnění jejích sluţeb. Je to 

také jedna z  nejdůleţitějších nákladových poloţek. Pokud se jedná o personální 

zastoupení v námi hodnocené firmě, tak je její poptávka po práci zaměřena převáţně na 

lidi manuálně orientované. Firma se nebrání najímat i absolventy technicky zaměřených 

škol, čímţ podporuje jejích rychlejší vývoj a získání zkušeností ve svém oboru. 

V neposlední řadě také těmito kroky zabraňuje neustále se prohlubující nezaměstnaností 

mladých lidí, která je v některých regionech České republiky dosti kritická. 

Trh práce v této oblasti eviduje řidiče nákladních automobilů s platným 

řidičským průkazem na všechny potřebné kategorie automobilu, strojníky na obsluhu 

stavebních a výkopových strojů a stavební dělníky – malíře, zedníky, tesaře, pokrývače. 

Kvalifikační poţadavky na zaměstnance nejsou nikterak specifické. Nejdůleţitějším 

předpokladem je dobrá orientace ve svém oboru a také manuální zručnost pracovníka. 

Pracovníci jsou do firmy posíláni na základě svých poţadavků, které uvedli na 

Úřadě práce. Následuje pohovor ve firmě, a pokud účastník splňuje poţadavky na 

danou pozici, je přijat. 

Tak jako v ostatních podnicích, zaměstnanci naší firmy musí ke své práci 

pouţívat ochranné pomůcky, které jsou jim poskytnuty zaměstnavatelem. Jedná se 

především o ochranný oděv, přilby, rukavice, pracovní boty a jiné. 

Zaměstnanci pracují při hodinově placené pracovní době a je jim měsíčně 

vyplácen příslušný plat podle odpracovaných hodin. K platu se jim připočítávají různé 

finanční odměny (bonusy) například za práci o víkendech, svátcích, nebo při 

přesčasech.  
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1.5 Významné aspekty podnikání 

Pokud se jedná o významné aspekty podnikání, tak je firma pod pravidelnou 

kaţdoroční kontrolou auditu na pozemní a vodohospodářské stavby a výrobu 

betonových směsí. Firma vlastní tři certifikáty. Jsou to certifikát systému managementu 

kvality, certifikát EMS (systém environmentálního managementu) a certifikát systému 

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

1.5.1 Environmentální politika 

Z ekologického hlediska se dá říci, ţe kaţdá zakázka podléhá kontrole auditorů, 

kteří zjišťují, zda nedochází k hrubému porušování postupů v jednotlivých procesech 

práce. Auditoři kontrolují a ověřují dodrţování stanovených postupů a přístupů 

k ţivotnímu prostředí, pouţívání ekologických olejů do strojů, dodrţování metodických 

pokynů pro nakládání s nebezpečnými odpady, atd. Po provedené kontrole rozhodne 

auditor o ponechání nebo odebrání certifikátů. 

V rámci neustálého zlepšování environmentálního profilu a prevence 

znečišťování se firma zavázala uplatňovat následující zásady: 

1. Důsledné dodrţování právních předpisů v oblasti ochrany ţivotního prostředí. 

2. Efektivní vyuţívání přírodních zdrojů, minimalizace vzniku odpadů a míry 

negativních vlivů na pracovní a ţivotní prostředí. 

3. Provoz veškerých technických a technologických zařízení s ohledem na ţivotní 

prostředí. 

4. Předcházení negativních dopadů na ţivotní prostředí a vzniku nebezpečných 

havarijních situací. 

5. Upřednostňování preventivních opatření před případným odstraňováním následků, 

dodrţování zásad bezpečného pouţívání přepravy a skladování svých  

i dodávaných výrobků. 

6. Poskytnutí informací o přijaté environmentální politice a jejím plnění všem 

zainteresovaným stranám a obchodním partnerům. 

7. Trvale zvyšovat povědomí o oblasti environmentálního managementu u svých 

zaměstnanců a partnerů. 
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8. Vytváření podmínek pro zlepšování systému EMS. 

1.5.2 Obchodní etika 

Firma, její zaměstnanci a dodavatelé respektují morální zásady, které nedovolují 

uzavřít a realizovat jakýkoli obchod, který porušuje zákony, pravidla volné soutěţe 

nebo čestného a poctivého jednání. Za nejvyšší hodnoty povaţuje poctivost, otevřenost 

a profesionální přístup ke svým zákazníkům. Klientům jsou vţdy poskytovány veškeré 

informace o produktech, sluţbách, smlouvách a cenách. Dodrţováním těchto hodnot se 

brání legalizaci výnosů z trestné činnosti. 

Christos Liolios je také členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České 

republice, coţ je zájmové sdruţení podnikatelských subjektů z oblasti stavebnictví. Jeho 

členy jsou především dodavatelé staveb, dále pak výrobci stavebních směsí a výrobků 

pro stavbu, inţenýrské a poradenské organizace a řada dalších výrobních a obchodních 

firem, které se podílejí na investiční výstavbě. 

 

1.6 Tržní subjekty – odběratelé a dodavatelé 

 Zakázky typu oprav a kosmetických úprav vodních toků výrazně ovlivnili 

povodně v roce 1997, 2002 a 2006, kdy došlo ke zvýšení hladin vodních toků a 

následnému vylití řek z provizorních koryt. Proto se vláda rozhodla, poskytnou dotace 

postiţeným obcím na znovuobnovení vodních toků ve svém okolí, aby se podobná 

situace uţ neopakovala. V této době přibylo naší firmě poţadavků od odběratelů na její 

sluţby, jako třeba na úpravy a zpevnění vodních břehů a prohloubení koryt. Opravy 

probíhaly v obcích Osoblaha, Dívčí Hrad, Hynčice a v mnoha dalších. Další 

odběratelskou skupinou lidí jsou domácnosti, kterým firma zprostředkovává stavby 

rodinných domů, prodej topný paliv a autodopravu a jiné firmy, kterým podnik prodává 

stavební hmoty a poskytuje sluţby autojeřábem. 
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1.7 Financování podniku 

Pro zajištění majetku a výrobních zdrojů potřebných k provozu se tato firma, 

uchyluje k uzavírání úvěrů. Těchto peněz vyuţívá na financování nákupu strojů, 

materiálu a dalších komponentů potřebných k podnikání. Nákup strojů a nákladních 

automobilů je zprostředkován většinou ve formě leasingu – nejčastěji ČSOB leasing, 

a.s. Jiné zdroje financování firma nemá. Její zdroje plynou zejména z  poskytování 

sluţeb ve formě výkopových a kosmetických prací na vodních tocích, staveb rodinných 

domů, prodeje surovin, atd. Délka zpracování těchto zakázek se pohybuje v rozmezí 

několika měsíců aţ let a finanční ohodnocení je na této době úzce závislé. Je totiţ 

zřejmé, ţe několikaleté zakázky budou spojeny s vysokými nároky, náklady na 

uskutečnění a s větším rozsahem. 
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2 Teoretická východiska práce 

V této kapitole se zaměřím na teoretickou část, kterou si dovolím pouţít ve své 

bakalářské práci. 

2.1 Typy analýz 

Popíšu zde základní typy analýz, které mi pomohou definovat současnou situaci 

firmy na trhu a konkurenci, se kterou se podnik potýká. Zaměřím se na finanční 

analýzu, u níţ popíšu její pojetí, historii a její uţivatelé. Z hlediska národo-

hospodářských analýz zde popíšu metodu „Top to down“, jejíţ postup spočívá v analýze 

od největší části k nejmenší, tedy postup shora dolů. 

 

1) Mezinárodní analýza, která je zaměřena především na aspekty nadnárodního 

charakteru. Nevýhodou této analýzy je zpoţdění pohybující se v rozmezí několika 

let za firemními situacemi a také to, ţe jsou informace propočítávány zpravidla pro 

firmy většího rozsahu a jsou nepouţitelné při srovnání malých firem. Metoda je 

zpracovávána specializovanými institucemi, které se zaměřují na zkoumání 

jednotlivých částí ekonomiky a firem. 

 

2) Analýza národního hospodářství, která je rovněţ prováděna specializovanými 

institucemi nebo organizačními sloţkami společnosti. Její výsledky jsou zdrojem 

pro lepší pochopení vnějšího prostředí firmy. K poznatkům národohospodářské 

analýzy patří např. míra inflace, míra ekonomického růstu, míra nezaměstnanosti, 

úroková míra atd. Jedná se také o analýzu vývoje cen a úrokových měr, vývoje 

devizových kurzů a měnové politiky Centrální banky (ČNB). Výhodou této metody 

je, ţe většina makroekonomických ukazatelů společně s daty jsou veřejné dostupné. 

 

3) Analýzy odvětví, kdy odvětvím je skupina objektů, které jsou si z určitého 

hlediska podobné, přičemţ tato podobnost vyplývá z provozovaných činností 

z hlediska technologických postupů nebo z hlediska poskytovaných sluţeb atd. 

Důleţitými charakteristikami analýzy jsou citlivost na technologické změny, 

koncentrace kapitálu uvnitř odvětví a investiční náročnost. V rámci odvětvové 
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analýzy jsou zkoumány především stav nasycenosti domácího i zahraničního trhu, 

importní náročnost a odbytové moţnosti. Nevýhodou této analýzy je především to, 

ţe informace v ní obsaţené jsou zpravidla podávány s časovým zpoţděním aţ 

jednoho roku. 

 

4) Analýza podniků a společností, je prováděna s ohledem na otázky, které mají 

být s její pomocí zodpovězeny. Tato analýza zohledňuje především postavení 

společnosti v rámci příslušného odvětví a národního hospodářství. V rámci jedné 

společnosti lze provést pouze časová srovnání, u kterých je nutno sledovat, zda 

nedošlo k zásadním změnám u daného subjektu, které by mohly sledované časové 

srovnání ovlivnit. Analýza společnosti se zaměřuje na stav společnosti a na její 

budoucí vývoj. Provádí se jak analýza kvalitativní, která nevychází primárně 

z finanční situace podniku, tak analýza kvantitativní, která vychází z účetních 

výkazů podniku a je hlavním zdrojem bakalářské práce (10). 

 

2.2 Finanční analýza 

V mnoha literaturách se můţeme setkat s několika variantami definice finanční 

analýzy, které se liší jen z hlediska zkoumaného subjektu. Je to postup hodnocení 

podniku a jeho hospodaření s finančními prostředky, které mají svůj význam 

v přítomnosti, ale značnou mírou ovlivňují i budoucnost firmy, tedy její finanční zdraví. 

  V literatuře se také můţeme setkat s rozdíly definic z hledisek časových, 

obsahových a uţivatelských. Podle času se finanční analýza zabývá zkoumáním 

současné situace, současné a minulé situace (analýza ex post) a zkoumáním současné, 

minulé a odhadu budoucí situace (analýza ex ante). 

Z obsahového hlediska se dá říct, ţe nejuţší pojetí povaţuje finanční analýzu za 

pouhý rozbor finančních výkazů z účetnictví, širší hledisko vychází z rozboru údajů  

z účetnictví, ke kterým přidává hodnotící proces, coţ slouţí k finančnímu rozhodování 

podniku a nejširší pojetí vyuţívá nejen údajů z účetních výkazů, ale i z dalších zdrojů 

vně podniku i mimo něj. Slouţí nejen k finančnímu ale i dalším typům rozhodování, 

které je závislé na cílové skupině uţivatelů. 
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2.2.1 Historie vzniku a vývoje finanční analýzy 

Původ finanční analýzy je starý jako peníze, kterých se to týká nejvíce. Je 

zřejmé, ţe v dřívějších dobách nebyly analýzy tak přesně propracované jako dnes, za 

pomocí nejvýkonnějších počítačů. 

Můţeme s  jistotou tvrdit, ţe kolébkou vzniku finanční analýzy jsou Spojené 

státy americké, kde vzniklo nejvíce teoretických prací a kde došla praktická aplikace 

jednotlivých metod nejdále. Pojem finanční analýza pochází tedy z anglického 

Financial analysis, ovšem v kontinentální Evropě se setkáme, především v německy 

mluvících zemích, s pojmem bilanční analýza – Bilanzanalyze. 

V české odborné literatuře byl zpočátku uţíván název přejatý z němčiny. V době 

první republiky to byl například Bilance akciových společností. Pojem finanční analýza 

byl přejat aţ v období po II. světové válce. 

Vývoj finančních analýzy byl přímo úměrný době, ve které byla pouţívána. 

Struktura zaznamenala největší změnu aţ s příchodem informačních technologií. Došlo 

tedy především ke změně matematických postupů, podle kterých se analýzy sestavovaly 

(11). 
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2.2.2 Uživatelé finanční analýzy 

Výsledky hospodaření podniku jsou předmětem zájmu mnoha subjektů, které 

jsou nějakým způsobem s podnikem v kontaktu. Jsou jimi především tyto subjekty: 

1) Současní investoři (vlastníci, akcionáři) 

2) Potencionální investoři 

3) Management 

4) Banky a jiní věřitelé 

5) Obchodní partneři (odběratelé, dodavatelé) 

6) Zaměstnanci 

7) Stát a jeho orgány 

8) Konkurence 

9) Ostatní uţivatelé a veřejnost 

 

Současní investoři 

Tato skupina je tvořena dvěma zástupci uţivatelů, kteří jsou zainteresováni svým 

majetkem. Jsou jimi vlastnící a akcionáři podniku. Vyuţívají zjištěné informace ze dvou 

hledisek, a to z hlediska kontrolního a investičního. Kontrolní hledisko je směřováno 

k manaţerům firmy, k jejich kontrole, zda nedochází k destabilitě postavení, zda je 

podnik likvidní a jestli vývoj podniku směřuje kupředu. Z investičního hlediska se jedná 

především o vyuţití informací pro rozhodování o budoucím investování prostředku do 

podniku. Investoři soustřeďují svou pozornost zvláště na rizikovost investice, kapitálové 

zhodnocení, dividendovou výnosnost a likviditu. Vše je v závislosti na tom, ţe vloţili 

do podniku svůj majetek, při jehoţ dobrém zhodnocení ovlivní výši jejich dividend. 

Potencionální investoři 

Zaměřují se převáţně na celkové hodnocení podniku, kdy se na základě 

výsledku analýz rozhodují, zda budou investovat své peníze nebo ne.  

Management 

Manaţeři vyuţívají zjištěné informace zvláště k efektivnímu řízení podniku. 

Výsledky finanční analýzy jim pomáhají lépe plánovat dlouhodobou strategii podniku, 
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která je zaloţena na správném rozloţení (alokaci) finančních prostředků, na zjištění 

optimální majetkové struktury, na správně zvoleném podnikatelském plánu, coţ 

napomáhá ke stabilizaci firmy. 

Banky a jiní věřitelé 

Celková finanční situace podniku zajímá banky zejména v momentech, kdy 

rozhodují o poskytnutí či neposkytnutí úvěru. Je to logické, protoţe si banky potřebují 

být jisty, ţe se jim jejich finanční prostředky vrátí. Finanční zdravost podniku je také 

velmi důleţitá v celkovém procesu vyjednávání podmínek pro dlouhodobé či 

krátkodobé formy úvěrů. 

Hledisek, podle kterých banka rozhoduje o finančním zdraví podniku, můţe být 

vícero. Například Raiffeisen bank čerpá údaje o finančních prostředcích firmy jen  

z automatického počítání peněţních toků na účtu (účtech), coţ můţe vést ve společnosti 

k tzv. umělému navyšování finančního majetku. 

Obchodní partneři 

Tato skupina lidí vstupuje do hry, jakmile se začne jednat o společné zájmy, 

v podobě společných zakázek, dodávek atd. Dodavatelé se nejvíce zajímají, zda bude 

podnik schopen platit své závazky dlouhodobě. Sledují solventnost a likviditu firmy, se 

kterou hodlají obchodovat a poskytovat ji své prostředky na provoz. Odběratelé sledují 

finanční situaci zvláště z hlediska dlouhodobého, kdy jsou závislí na pravidelných 

dodávkách firemních zdrojů, které by v případě nespolehlivosti dodavatelské firmy 

mohli vést k ohroţení výroby na straně odběratele. 

Zaměstnanci 

Jednou z největších nákladových poloţek firmy jsou mzdy zaměstnanců. 

V případech finanční krize, jako je např. v současné době, bývá nejčastější obranou 

firem redukce zaměstnaneckých míst a sniţování platů. Zaměstnanci mají své důvody, 

proč se zajímat o momentální situaci v podniku a to, z hlediska jistoty zaměstnání, růstu 

platu a sociálních výhod. 

Stát a jeho orgány 

Prostřednictvím státních zakázek se do pozice uţivatelů dostává i stát. Stát zde 

vystupuje v mnoha podobách. Prostřednictvím svých organu zjišťuje kvalitu  
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a spolehlivost firmy, poskytuje dotace na rozvoj, vystupuje zde z pozice kontrolora za 

účasti úřadů a ověřuje správně vedené účetnictví, odvod daňové povinnosti atd. 

Konkurence 

Konkurenční subjekty vycházejí především z porovnávání vlastní situace se situacemi 

ostatních firem. Zajímají se zejména o podrobný popis trţního podílu, trţeb, rentability 

a obratu zásob. 

Ostatní uživatelé a veřejnost 

Do této skupiny spadají auditoři, daňový poradci, analytici, kteří jsou, 

s nadsázkou řečeno, externími zaměstnanci firmy. 

Z hlediska veškerých uţivatelů můţeme s jistotou tvrdit, ţe finanční analýza, 

jako nástroj pro identifikaci firmy, je velice důleţitý a nemůţeme jej jen tak přehlíţet  

a podceňovat. 

 

2.2.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Celková kvalita a hodnověrnost výsledků finanční analýzy závisí velkou měrou 

na pouţitých vstupních zdrojích. Základním zdrojem těchto dat je účetní závěrka, 

upravovaná zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a dále souborem opatření, kterými se 

stanoví účetní osnova a postupy účtování. Účetní závěrku dělíme na řádnou, 

mimořádnou a mezitímní. Pro účely finanční analýzy bývá uţívána řádná účetní 

závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisků a ztrát a přehled o peněţních tocích. Ve 

srovnání s rozvahou a výkazem zisku a ztráty, nemá výkaz o tvorbě a pouţití peněţních 

prostředku standardní podobu, coţ však nesniţuje jeho vypovídací hodnotu oproti 

předchozím dvěma výkazům. 

Zpravidla větší podniky mají povinnost zveřejňovat tzv. výroční zprávu, která 

informuje majitele, obchodní partnery, potenciální investory, finanční ústavy  

a zákazníky o majetkové, finanční a důchodové situací. Obsah zprávy je striktně daný. 

Musí obsahovat zveřejňované údaje účetní závěrky, výrok auditora týkající se účetní 

závěrky, údaje o důleţitých skutečnostech vztahujících se k účetní závěrce, a také 

výklad o uplynulém a předpokládaném vývoji podnikáni firmy a její finanční situaci. 
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Podnikatelé sestavují rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu v plném nebo 

zjednodušeném rozsahu v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Vyjdeme-li z podstaty finanční analýzy, jejímţ úkolem je ověření majetkové  

a finanční situace podniku je zřejmé, ţe musíme vycházet zejména z účetních výkazů – 

Rozvahy, Výkazu zisku a ztrát a Výkazu o tvorbě a pouţití peněţních toků. 

Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty jsou výkazy, jejichţ struktura je závazně 

stanovena Ministerstvem financí a jsou součástí účetní závěrky (10). 

 

Rozvaha 

Rozvaha je účetním výkazem, který zachycuje bilanční formou stav 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a zdrojů jejich financování vţdy  

k určitému datu. Rozvaha vychází ze základního pravidla o zachování bilanční rovnosti. 

Firma nemůţe vlastnit více majetku, neţ má zdrojů. Rozvaha je rozdělena na aktiva  

a pasiva a ty jsou dále členěny do skupin a podskupin. Jednotlivé skupiny jsou označeny 

velkým písmenem latinské abecedy a v rámci těchto skupin je podrobnější rozdělení 

zajištěno pomocí podskupin označených římskými číslicemi. Aktivy v širším slova 

smyslu rozumíme celkovou výši ekonomických zdrojů, jimiţ podnik disponuje 

k určitému časovému okamţiku. Aktiva jsou výsledkem minulých investičních 

rozhodnutí a jsou v České republice členěna podle likvidity a to od poloţek nejméně 

likvidních aţ k poloţkám s největší likviditou. Základní sloţky aktiv tvoří dlouhodobý 

majetek a oběţná aktiva. Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma poloţkami je především 

v době pouţitelnosti, která je u dlouhodobých aktiv delší neţ jeden rok. 

Pasiva členíme stejně jako aktiva do dvou hlavních sloţek a sice vlastní kapitál  

a cizí zdroje. Toto členění je, jak uţ vyplývá z názvu, z hlediska vlastnictví zdrojů 

financování. Vlastní kapitál obsahuje převáţně základní kapitál, který zastupuje souhrn 

peněţních a nepeněţitých vkladů společníku do společnosti, a dále pak výsledek 

hospodaření běţného a minulého účetního období a fondy. Cizí zdroje představují 

kapitál, který podnik obdrţel od jiných právnických nebo fyzických osob a který mu byl 

poskytnut na určitou dobu. Jedná se tedy o dluh společnosti, který musí být uhrazen. Jak 

vlastní kapitál, tak cizí zdroje, nesou na sobě i nákladové zastoupení. U vlastního 
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kapitálu jsou to především dividenda placená společníkům firmy a u cizích zdrojů jsou 

to úroky, které si věřitelé stanovili. 

 

Výkaz zisku a ztráty 

 Výkaz zisku a ztráty je písemný přehled o výnosech, nákladech a výsledku 

hospodaření za určité období. Zachycuje tedy pohyb výnosů a nákladů. Výkaz zisku  

a ztráty se od rozvahy liší tím, ţe v rozvaze byla aktiva a pasiva oddělena, ale ve výkazu 

zisku a ztrát se výnosy s náklady prolínají, coţ je dáno potřebou zjistit výsledek 

hospodaření v předepsaném členění. Dalším rozdílem je časový horizont jednotlivých 

poloţek. Rozvaha zachycuje stav k určitému časovému okamţiku, avšak výkaz se 

vztahuje vţdy k určitému časovému intervalu. 

Výnosy jsou ve výkazu označeny římskou číslicí, náklady velkým písmenem 

latinské abecedy. Podrobnější členění je u nákladů i výnosů zajištěno arabskými 

číslicemi, toto členění je pouţito pouze ve výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu. 

Informace z výkazu zisku a ztráty jsou tedy významným podkladem pro hodnocení 

firemní ziskovostí. Ve struktuře výkazu zisku a ztráty můţeme nalézt několik stupňů 

výsledku hospodaření. Výsledky hospodaření se od sebe liší tím, jaké náklady a výnosy 

do jeho struktury vstupují. Výkaz je uspořádán stupňovitě tak, aby umoţnil vyčíslit 

provozní výsledek hospodaření- rozdíl mezi provozními výnosy a náklady, představuje 

zisk před zdaněním navýšeny o úroky.  Finanční výsledek hospodaření je rozdíl mezi 

finančními výnosy a náklady. Výsledek hospodaření za běţnou činnost je součet 

provozního a finančního výsledku hospodaření upravený o splatnou a případně  

i odloţenou daň z příjmů za běţnou činnost. Mimořádný výsledek hospodaření, rozdíl 

mezi mimořádnými výnosy a náklady upravený o splatnou a případně i odloţenou daň  

z příjmů z mimořádné činnosti. Výsledek hospodaření za účetní období je součet 

hospodářského výsledku za běţnou a mimořádnou činnost, vyjadřuje tzv. disponibilní 

zisk, tj. zisk po zdanění. 
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Výkaz peněžních toků 

 Moderní a tedy i poměrně mladou metodou finanční analýzy je sledování 

peněţních toků. Pochází z USA a výrazně se do ekonomik různých zemí rozšířila  

v 70. letech minulého století. V podmínkách České republiky je tento výkaz označován 

jako výkaz o tvorbě a pouţití peněţních prostředků nebo jako výkaz cash flow.  

V ostatních ekonomikách se nejčastěji setkáváme s výkazem o změnách ve finanční 

situaci. Výkaz cash flow tvoří bilanční strukturu příjmů a výdajů za určité období. 

Informuje nás o průběhu peněţních prostředků a peněţních ekvivalentů účetního 

období. Za peněţní prostředky se povaţují peníze v hotovosti včetně cenin, peněţní 

prostředky na účtu včetně případného pasivního zůstatku běţného účtu a peníze na 

cestě. Peněţními ekvivalenty jsou krátkodobý likvidní majetek, který je moţno  

s nízkými dodatečnými transakčními náklady přeměnit v peněţní částku a u tohoto 

majetku se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase (10). 

 

2.2.4 Metody finanční analýzy 

Před výčtem metod finanční analýzy je dobré poznamenat, ţe systém těchto 

metod není v ţádném případě kodifikován, coţ činí značné potíţe při provádění analýzy 

některého z podniku, způsobuje nejednoznačnost výkladů a komplikuje interpretaci 

výsledku. Přestoţe však neexistuje nějaká oficiální metodika finanční analýzy, vyvinuly 

se určité obecně přijímané přístupy a techniky, které si kladou za cíl podat stejně jako 

účetnictví důvěryhodný obraz o finanční a majetkové situaci jak pro externí uţivatele, 

tak pro firemní management. 

Základní rozborové techniky uvádějí metody zaloţené především na práci se 

zjištěnými údaji, které jsou obsaţené v účetních výkazech a s údaji z nich odvozenými. 

Podle toho se dělí ukazatele na dvě skupiny, analyzujeme – li přímo poloţky účetních 

výkazu, hovoříme o metodě absolutní a v případě jejich poměru hovoříme o metodě 

relativní (1). 
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2.2.4.1 Absolutní ukazatele 

Uplatnění absolutních ukazatelů najdeme především při horizontální a vertikální 

analýze, kdy zdrojová data k těmto analýzám hledáme v reálných hodnotách rozvahy, 

výkazu zisku a ztráty a cash flow. Hlavním úkolem analýzy absolutních ukazatelů je 

seznámení se s majetkovou a kapitálovou strukturou firmy. 

Horizontální analýza 

Cílem horizontální analýzy je porovnat změny zkoumaných poloţek v čase, kdy 

analyzujeme klíčové poloţky účetních výkazů za delší období. Podmínka delšího 

časového horizontu je nutná z toho důvodu, ţe svědomitě vedené časové řady znamenají 

ve výsledku méně nepřesností z hlediska interpretace výsledku analýzy. 

Vertikální analýza 

V průběhu vertikální analýzy se posuzuje vztah jednotlivých komponentů 

majetku a kapitálu. Z výsledku analýzy struktury aktiv a pasiv můţeme potom vyčíst, 

jaké je sloţení hospodářských prostředku pro výrobní a obchodní činnost podniku, do 

čeho firma investovala svůj kapitál, nebo z jakých zdrojů byl majetek pořízen. 

 

2.2.4.2 Rozdílové ukazatele 

Jako další důleţité ukazatele při rozboru účetních výkazů si uvedeme ukazatele 

rozdílové. Slouţí především k analýze a řízení likvidity podniku. Ukazují nám rozdíl 

mezi souhrnem určitých poloţek aktiv a souhrnem určitých poloţek pasiv. 

Pravděpodobně nejdůleţitějším a nejznámějším z těchto ukazatelů je čistý pracovní 

kapitál. Čistý pracovní kapitál je ukazatel vyjádřený jako rozdíl oběţných aktiv  

a celkových krátkodobých dluhů. Existují dva pohledy jak se dívat na čistý pracovní 

kapitál. Z pohledu manaţerského je cílem disponovat co nejvyšším pracovním 

kapitálem, protoţe tento kapitál umoţňuje firmě pokračovat ve své činnosti i v případě, 

ţe bude nucena dostát veškerým svým závazkům. Vlastníci firmy na druhou stranu 

upřednostňují, aby byl oběţný majetek financován z krátkodobých zdrojů a pouze stálá 

aktiva ze zdrojů dlouhodobých, které jsou obecně draţší. Z toho plyne fakt, ţe  

z hlediska vlastníka bude jeho zájmem čistý pracovní kapitál co nejvíce minimalizovat 

(10).
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Manažerský pohled 

ČPK = Oběžná aktiva – CKkr 

 

CKkr – Celkové krátkodobé dluhy 

 

Pohled vlastníka (investora) 

ČPK = DP – SA 

 

DP – Dlouhodobá pasiva 

SA – Stálá aktiva 

 

2.2.4.3 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele jsou jedny z nejčastěji pouţívaných ukazatelů vůbec. 

Vyuţívají veřejně dostupné informace, a proto jsou vyuţívány i externími analytiky. 

Poměrový ukazatel se vypočítá jako poměr jedné nebo několika účetních poloţek k jiné 

poloţce. Poměrové ukazatele můţeme rozdělit podle dvou kritérií na podílové, kdy 

poměřují část celku a celek, nebo na vztahové, kdy poměřují dvě individuální veličiny. 

Jako příklad podílových ukazatelů uvádíme poměr cizího kapitálu k celkovým pasivům 

a příkladem vztahových ukazatelů je poměr zisku k celkovým aktivům. 

 

Ukazatele likvidity 

Ukazatele tedy vyjadřují schopnost podniku dostát svým závazkům. Zobrazují 

krytí krátkodobých závazků oběţnými aktivy, coţ vytváří ochranný polštář pro případ 

ztrát, které by mohl podnik utrpět. Ukazatele likvidity poměřují to, čím je moţno platit, 

tím, co je nutno platit. Omezení ukazatelů spočívá v tom, ţe při běţném fungování 

podniku závisí na zůstatku finančního majetku, ale daleko větší měrou závisí na 

budoucích peněţních tocích. 

Ukazatele likvidity se dělí na tři úrovně. První úroveň tvoří Okamţitá likvidita, 

druhou úroveň tvoří Pohotová likvidita a třetí úroveň je tvořena Běţnou likviditou. 

Běţná likvidita ukazuje, kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé závazky. Ukazatel 

je měřítkem budoucí solventnosti podniku a je postačující pro doporučenou hodnotu 
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vyšší neţ 1,5. Pohotová likvidita odstraňuje nevýhody předchozího ukazatele, vylučuje 

z oběţných aktiv zásoby a ponechává v čitateli jen peněţní prostředky. V literatuře je 

uváděna hranice pro zachování likvidity podniku jako hodnota vyšší neţ 1. Okamţitá 

likvidita měří schopnost podniku hradit aktuálně splatné závazky. Do čitatele se 

dosazují peníze v hotovosti a na běţných účtech a jejich ekvivalenty. Likvidita je 

zajištěna při hodnotě ukazatele alespoň 0,2. 

 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
(𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦)

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

 

Ukazatele rentability 

Tento ukazatel bývá často označován jako ukazatel ziskovosti nebo výnosnosti. 

Vyjadřuje vztah mezi ziskem, získaným z podnikatelské činnosti, a výši zdrojů, které 

byly pouţity pro jeho dosaţení. Ukazatel vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový 

kapitál vloţený do podniku, nezávisle na zdroji financování a slouţí k hodnocení 

celkové efektivnosti podnikání. 

 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu 

𝑅𝑂𝐼 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝑙𝑒𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

 

Ukazatel rentability celkových aktiv 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐴𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
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Ukazatel rentability tržeb 

𝑅𝑂𝑆 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

 

Finanční páka 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝á𝑘𝑎 =  
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

 

EBIT – Earning before interest and tax (zisk před zdaněním a úroky) 

EAT – Earning after tax (zisk po zdanění) 

 

Ukazatel aktivity 

Tento ukazatel měří, jak efektivní podnik hospodaří se svými aktivy.  Poukazuje 

na schopnost společnosti vyuţívat investované finanční prostředky a zobrazuje vázanost 

jednotlivých sloţek kapitálu ve vybraných poloţkách aktiv a pasiv. Podle výsledku 

určíme, zda má podnik více majetku neţ je účelné a vznikají mu zbytečné náklady a tím 

i nízký zisk, nebo zda má majetku nedostatek a pak se musí vzdát mnoha potenciálně 

výhodných podnikatelských příleţitostí a přichází o výnosy, které by mohl získat. 

Je vyjádřen poměrem trţeb k celkovému vloţenému kapitálu, přičemţ za kapitál 

nepovaţujeme zdrojovou část bilance, ale aktiva podniku v různých formách, 

krátkodobá i dlouhodobá. Lze pracovat se dvěma typy ukazatelů vyjadřujících dobu 

obratu a počet obratů. 

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑆𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í𝑐ℎ 𝑣𝑧𝑡𝑎ℎů

𝐷𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
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𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í𝑐ℎ 𝑣𝑧𝑡𝑎ℎů

𝐷𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐷𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluţenosti nám udávají vztah mezi cizími zdroji a vlastním 

kapitálem. Růst ukazatele můţe mít pozitivní vliv na vývoj rentability, avšak s rostoucí 

zadluţeností roste i riziko finanční nestability. Poměr cizího a vlastního kapitálu nám 

vytváří majetkovou strukturu ve společnosti. Celková zadluţenost je vyjádřena jako 

poměr cizích zdrojů a celkových aktiv. Doporučená hodnota tohoto poměru se pohybuje 

kolem 50%. Větší hodnoty jsou věřitelům méně sympatické a zpravidla poţadují za 

poskytnutí svých peněţních prostředků větší úrok. Oproti celkové zadluţenosti firma 

sleduje i vývoj koeficientu samofinancování, který udává poměr vlastního kapitálu  

a celkových aktiv. Koeficient vyjadřuje finanční nezávislost firmy. 

Úrokové krytí, jako další ukazatel zadluţenosti, nás informuje o tom, kolikrát 

převyšuje zisk placené úroky. V praxi by měl tento ukazatel znamenat, ţe dosaţený zisk 

by měl pokrýt náklady na vypůjčený kapitál. 

Doba splácení dluhu je ukazatel vyjadřující za jakou dobu je podnik schopen 

splatit svůj dluh. 

 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑢 =  
(𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑜𝑗𝑒 − 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘)

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
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2.2.4.4 Souhrnné ukazatele 

Souhrnné ukazatele slouţí jako orientační podklad pro další hodnocení. Jejich 

výhodou je rychlost a globální srovnání vybraných poměrových ukazatelů. Souhrnné 

ukazatele mají za cíl vyjádřit souhrnnou charakteristiku finanční situace podniku a jeho 

výkonnosti pomocí jednoho čísla. 

Podle účelu pouţití členíme ukazatelové systémy na Bonitní (diagnostické) 

modely a Bankrotní (predikční) modely. My se však budeme zabývat pouze modely 

bankrotními. 

Nejznámějším bankrotním model je Altmanův index (Z – score). Vyjadřuje 

finanční situaci firmy a muţe být povaţován za doplňující sloţku finanční analýzy. Je 

stanoven jako součet hodnot pěti poměrových ukazatelů s různou vahou, z nichţ 

největší váhu má rentabilita celkového kapitálu. 

Výsledky Altmanova indexu se posuzují s ohledem na předem stanovený 

interval, tzv. Šedou zónu. Hodnoty pod hranicí intervalu signalizují bankrotní vývoj. 

Hodnoty intervalu pro Z-score jsou < 1,6 – 2,9 >. 

 

𝑍 = 0,717 ∗
Č𝑃𝐾

𝐶𝐴
+ 0,847 ∗

𝑉𝐻 𝑧 𝑚𝑖𝑛. 𝑙𝑒𝑡

𝐶𝐴
+ 3,107 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝐴
+ 0,42 ∗

𝑍𝐾

𝐶𝑍
+ 0,998 ∗

𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐶𝐴
 

 

Dalším z řady bankrotních modelů je Index důvěryhodnosti českého podniku. 

Tento model vznikl jako odezva Altmanova indexu pro Českou republiku, kde 

kapitálový trh není aţ tak rozvinutý. Skládá se opět z pěti poměrových ukazatelů, kde 

největší zastoupení tvoří provozní hospodářský výsledek. Hodnoty šedé zóny spadají do 

intervalu < 0,9 – 1,6 >. Jak Altmanův index, tak Index IN05 jsou vhodné především pro 

větší podniky. 

 

𝐼𝑁05 = 0,13 ∗
𝐶𝐴

𝐶𝑍
+ 0,04 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑁Ú
+ 3,97 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝐴
+ 0,21

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝐶𝐴
+ 0,09 ∗

𝑂𝐴

𝐾𝑟𝑍 + 𝐾𝐵Ú
 

           (10) 
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3 Analýza současného stavu firmy 

Tato kapitola je zaměřena na analýzu současné situace, ve které se podnik 

nachází. K zjištění tohoto stavu pouţiji SWOT analýzu, která monitoruje silné a slabé 

stránky, příleţitosti a hrozby. Dále se zaměřím na konkurenční zatíţení segmentu trhu, 

kde působí naše firma. K tomu nám pomůţe Porterova analýza konkurenčních sil. 

 

3.1 SWOT Analýza 

Ţádná firma neexistuje izolovaně od zbytku světa. Z kaţdého směru na ni 

doléhají jiné skupiny osob, které výrazně ovlivňují její zdravý ţivot. Ţije uprostřed 

veškerého toho dění a působí na ni tedy spousta negativních i pozitivních vlivů. Ty, 

které nakonec převáţí, pak rozhodují o úspěšné, či neúspěšné budoucnosti firmy. Záleţí 

jen na tom, jak je na charakterově rozdílné vlivy firma připravená a jak se s nimi dokáţe 

vypořádat. Pomoci můţe SWOT analýza. 

Počátky SWOT analýzy sahají do šedesátých let 19. století, kdy Albert 

Humphrey, přední odborník v oblasti podnikového strategického plánování, se společně 

se svými kolegy začal věnovat první analýze. Pozadí tohoto má své základy zaloţené na 

potřebách zjistit, proč firemní plánování selhává. 

Kaţdý kdo si poloţí otázku: Co je to SWOT analýza?, nemůţe dostat 

jednoduchou a jednoznačnou odpověď. 

K posouzení charakteristických stránek naší firmy, kterými se můţe prezentovat, 

nebo které jí mohou oslabit, jsem vyuţil model SWOT Analýzy, která se tímto 

problémem přímo zabývá. 

Existuje mnoho způsobů jak SWOT analýzu definovat. V praxi je převáţně 

vyuţívána managementem firmy a manaţery zaměřenými na marketing. Je to z důvodů 

správného ohodnocení soudobé situace firmy a následně správného odhadu nedaleké 

budoucnosti. 
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„SWOT Analýza je technika strategické analýzy založená na zvažování vnitřních 

faktorů podniku (silné a slabé stránky) a vnějších faktorů prostředí (příležitosti  

a hrozby). SWOT analýza je nástroj používaný zejména při hodnotovém managementu  

a tvorbě podnikové strategie k identifikaci silných a slabých stránek podniku, 

příležitosti a ohrožení. Silné a slabé stránky podniku jsou faktory vytvářející nebo 

naopak snižující vnitřní hodnotu podniku (aktiva, dovednosti, podnikové zdroje atd.). 

Naproti tomu příležitosti a ohrožení jsou faktory vnějšími, které nemůže tak dobře 

kontrolovat. Může je ale identifikovat pomocí vhodné analýzy konkurence nebo pomocí 

analýzy demografických, ekonomických, politických, technických, sociálních, 

legislativních a kulturních faktorů působících v okolí podniku. Analýza SWOT je pro 

tvůrce strategických plánů užitečná v mnoha směrech. Poskytuje manažerům logický 

rámec dohodnocení současné a budoucí pozice a jejich podniků.“
2
 

Jinak řečeno, pomáhá manaţerům posoudit strategické moţnosti, které mohou být 

v jejich situaci efektivnější. 

 

Tabulka 1- SWOT Analýza v teorii 

 S – silné stránky W – slabé stránky 

O – příležitosti Strategie SO Strategie WO 

T - hrozby Strategie ST Strategie WT 

Zdroj: Základy marketingu, Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. 

„SWOT analýzu je možné využít jako silný nástroj pro stanovení a optimalizaci 

strategie společnosti, projektu nebo zlepšování stávajícího stavu či procesů. Při této 

možnosti je možné se rozhodovat, pro kterou strategii se management rozhodne. Nabízí 

se tyto možnosti: 

  

                                                
2 KAŇOVSKÁ, L. Základy marketingu. 2009. s. 24-25. 
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 MAX-MAX strategie – maximalizací silných stránek – maximalizovat 

příležitosti 

 MIN-MAX strategie – minimalizací slabých stránek – maximalizovat příležitosti 

 MAX-MIN strategie – maximalizací silných stránek – minimalizovat hrozby 

 MIN-MIN strategie – minimalizací slabých stránek – minimalizovat hrozby“
3
 

SWOT analýza je tedy metoda, pomoci které je moţno identifikovat silné 

(Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky, příleţitosti (Opportunities) a hrozby 

(Threats) určitého podniku, projektu nebo plánu. Zobrazení modelu SWOT je velice 

prosté. První rámeček znázorňuje kritéria silných stránek, které pomáhají chopit se 

příleţitosti, jinak řečeno - věci, které jsou vhodné pro rozvoj silných stránek společnosti 

a zajistit tak budoucí dynamický vývoj. Druhý rámeček nám ukazuje oblasti, které by 

měl podnik odstranit, a tak se zbavit svých slabostí pro vznik příleţitostí. Třetí rámeček 

znázorňuje moţné způsoby k zamezení potencionálních či existujících hrozeb a čtvrtý 

poukazuje na moţné hrozby, které mohou oslabit společnost. Mám-li porovnat silné  

a slabé stránky firmy, tak po dobu mého získávání informací o ekonomickém fungování 

firmy jsou následující. Podle mého názoru jednou ze silných stránek je skutečnost, ţe 

má firma vybudovanou silnou pozici na trhu, odbyt u partnerů, kteří jsou solventní  

a v rámci dobrých obchodních vztahů i spolehliví. Coţ se mi v dnešní situaci na trhu 

zdá být velice důleţité. Partneři, kteří jsou odběrateli a neplní si své povinnosti vůči 

věřitelům, jsou tak pro malou firmu, mnohdy i pro velkou firmu, obrovským 

problémem. Taková obchodní nekázeň můţe mnohdy mít závaţné následky. Další 

silnou stránkou společnosti je zkušený odborný, kvalifikovaný personál, dobré jméno 

podniku, kvalita poskytovaných sluţeb a široký sortiment. Mezi slabé stránky patří, dle 

mého názoru, propagace a reklama, která je někdy základním předpokladem k získávání 

zakázek. Proto bych firmě doporučoval vytvořit si firemní webové stránky, kde by 

patřičně prezentovala svou práci. Další oslabující prvek vidím ve světové krizi, kdy 

z nedostatku finančních prostředku ubývá zakázek, a která má tak velký dopad na malé 

a středně velké společnosti. Většina slabých stránek vznikla na úkor špatnému 

marketingu, který by mohl firmě zajistit rychlejší rozvoj. 

                                                
3 SWOT Analýza [online]. c2006-2009 [cit. 2009-11-04]. Čeština. Dostupný z WWW: 

<http://www.vlastnicesta.cz/akademie/marketing/marketing-metody/swot-analyza/>. 
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Tabulka 2 - SWOT Analýza v praxi 

SWOT analýza Interní analýza 
E

x
te

rn
í 

an
al

ý
za

 

 

 

 

Příleţitosti 

Silné stránky Slabé stránky 

 

1. dobrá pozice na místním trhu 

2. dobrá lokalita, poloha 

3. kvalifikovaní zaměstnanci 

4. spolehlivý dodavatelé 

5. zaručená kvalita servisu 

6. široký sortiment 

 

1. slabá propagace a 

reklama 

2. méně zakázek z důvodu 

nepolevující krize 

3. nízká finanční 

flexibilita 

4. malá agresivita na trhu 

5. slabá marketingová 

strategie 

 

 

Hrozby 

 

1. rozšíření zákaznické klientely 

2. spolupráce s jinými 

společnostmi 

3. export materiálu do zahraničí 

4. rozšiřování nabídkových 

sluţeb 

 

1. nedostatek financí 

2. přesycení trhu 

3. sílící konkurence 

4. pokles poptávky 

5. světová krize 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.2 Porterova analýza konkurenčních sil 

Jednou ze základních podmínek úspěchu při podnikání je dynamický růst. 

Předpokládáme tedy delší časový horizont řízen jakýmkoli směrem a jakýmikoli 

faktory. Bohuţel i dynamika podniku má nadřazené prvky, které jí v jistých směrech 

omezují. Její závislost spočívá především na velikosti trţního podílu, který se 

podnikateli podaří vytvořit na úkor ostatních subjektů trhu. Růst firmy na trzích, které 

sami o sobě uţ nerostou, je pak závislý dokonce pouze na ukrajování si z trţních podílů 

jiných konkurujících firem. To však vyţaduje důslednou analýzu přímých a nepřímých 

konkurentů, konkurentů stávajících, ale i těch, kteří by se mohli objevit v budoucnosti. 

Svým způsobem do této části marketingové analýzy patří i analýza substitutů,  

tj. výrobků odlišných od našich, ale takových, které dokáţou uspokojit zákazníkovy 

potřeby jiným způsobem. 

Porterova analýza je model, resp. rámec pro identifikaci konkurenční hrozby 

působící na náš podnik, ať uţ se jedná o potencionální nebo reálně existující 

konkurenty. Tento model nám poskytuje širokou škálu moţností a podob, jak s ním 

sofistikovaně pracovat, zkoumat a předpokládat moţné chování a síly konkurenčních 

subjektů nebo bariéry vstupu konkurenčního prostředí. 

Porter se tímto pokouší zkoumat chování konkurence prostřednictvím vývoje na 

trhu. Vysvětluje tedy to, jak chování a činnosti subjektů ovlivňuje jejich ziskovost. 

S rostoucí konkurencí se trţnímu subjektu zisky zmenšují a pří slábnoucí síle 

konkurence ziskovost naopak roste. Kaţdý zásah, který můţe v budoucnu ovlivnit 

postavení podniku a jeho rentabilitu chápe Michael Porter jako faktor konkurence. 

Pro potřebu naší analýzy nám postačí vymezit pět základních oblastí, v nichţ je 

třeba posoudit případné hrozby ze strany existujících a potencionálních konkurentů 

našeho podniku. 

V podstatě se jedná o: 

1) Vnitřní konkurenci, která charakterizuje konkurenty v tomtéţ typu či oblasti,  

v níţ naše firma podniká. Zjednodušeně řečeno: stavební firma konkuruje 

ostatním stavebním firmám, dopravci ostatním dopravcům, i kdyţ jejich 

specializace (stavebních, demoličních, výkopových, nebo co se týče typů 
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pouţívaných dopravních prostředků) můţe konkurenční subjekty, někdy aţ 

jednoznačně, diferencovat. 

2) Novou konkurenci, tedy takové subjekty, které vstupují na námi osídlený trh, 

nebo potencionálně uvaţují o vstupu. Zjišťovat míru rizika tohoto druhu 

konkurence není jednoduché, ve většině případů lze jen odhadovat na základě 

vyhodnocení charakteru trhu. Potencionální konkurenti tedy pokládají dvě 

otázky a to proč a jak? Odpověďmi na tyto otázky mohou být například: 

atraktivnost dosahovaného zisku, budoucí vývoj trhu, úroveň současné 

konkurence, určitá velikost bariér, tj. míra obtíţnosti vstupu na trh z hlediska 

zdrojů atd. 

3) Zpětnou integraci (dodavatelský řetězec), která vyplývá z moţnosti vzniku 

rizika při zvýšení konkurence, kdy se náš stávající nebo budoucí odběratel 

rozhodl zajišťovat si do budoucna námi doposud dodávané produkty vlastními 

silami. 

4) Dopřednou integraci (odběratelský řetězec), která je opačným případem rizika 

zpětné integrace, kdy se dodavatel rozhodne expandovat své podnikání do 

úrovně, která zasahuje do sféry podnikání svého původního odběratele a stane se 

tak jeho konkurentem. 

5) Riziko substitutů, které plyne z ohroţení našich výrobků na trhu jinými. 

Jednoduše řečeno si kaţdý obchodní klade otázku: „Jak snadno mohou být naše 

produkty a sluţby nahrazeny jinými?“(6). 
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Obrázek 1 - Porterův model konkurenčních sil 

          Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.2.1 Rivalita mezi stávající konkurencí 

První věcí, kterou musíme udělat, je posoudit, zda si firma můţe dovolit, na 

rozdíl od svých konkurentů, sníţit ceny, a zda si mohou dovolit zavést nové typy 

výstavby rodinných domů a úprav vodních toků. Pokud by se jim toto povedlo, zvýšili 

by svůj trţní podíl a konkurenceschopnost. 

Dále si musíme odpovědět na otázku: „ K jakým formám konkurence dochází na trhu se 

stavebnictvím?“ Jednou z nich je konkurence cenová, kdy se subjekty snaţí sniţováním 

cen výrobku ohrozit trţní pozice konkurentů, z nichţ někteří uţ nemusí být schopni při 

niţší ceně vyrábět, a přilákat tak koupěschopnou poptávku ke své produkci. 

 Firmy si konkurují také formami poskytovaných sluţeb, délkou dodacích lhůt 

hotových prací a v neposlední řadě také kvalitou servisu. 

Stávající 
konkurenti

Intenzita 
soupeření

Hrozba 
vstupu 
nových 

konkurentů

Vyjednávací 
síla 

kupujících

Hrozba 
substitutů

Vyjednávací 
síla 

dodavatelů
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 Konkurence v oboru stavebnictví je vysoká, avšak přetrvávající krize ve všech 

oblastech zatím nepolevuje, promítá se tímto do ziskovosti obecně i naši firmy. Podniky 

se tak musí uchylovat ke sniţování cen a tímto se udrţet na trhu. 

3.2.2 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Kaţdý nový podnik se snaţí získat určitou velikost trţního podílu na úkor 

ostatních. Svým vstupem do odvětví sniţuje stávajícím firmám ziskovost tím, ţe ubírá 

volných zakázek, přichází z jiných oblastí, kdy si souběţně s hlavní činností vytvářejí 

vedlejší, u kterých si mohou dovolit podprůměrné ceny a přebírat tak zákazníky 

ostatním. 

Realita je taková, ţe kaţdý vstup do segmentu trhu je podmíněn vstupními 

bariérami. Mezi základní bariéry vstupu patří zejména: 

1) Tradice a dobré jméno, kdy mají stávající firmy vybudovanou síť zákazníku, 

kteří preferují určitou kvalitu a servis. Obecným pravidlem také je, ţe zákazníci 

neradi něco mění, a proto je těţké přetáhnout je od konkurence. 

2) Nový výrobce musí vynaloţit při vstupu větší finanční náklady, aby se zařadil 

vedle ostatních firem. Výdaje jsou spojeny především s reklamou a propagací 

firmy. První dojem je velice důleţitý a na to sází mnoho podniků. 

3) Stát tvoří jednu velkou bariéru vstupu do odvětví. Svou činností ovlivňuje 

stabilitu na trzích tím, ţe podporuje vznik nových firem např. formou 

legislativních úprav, nebo reguluje daňové zatíţení. Avšak ani to není jeho 

povinností. Proto to mohou mít noví konkurenti, vůči existujícím, velice těţké. 

4) Mnoţstevní rabat (sráţka), který zvýhodňuje větší podniky, které nakupují ve 

velkém a tedy se slevou, a proto mohou pracovat levněji neţ ostatní. 

5) Nový podnik se vţdy musí dostat k odběratelským kanálům a to bývá bez 

jména, bez tradice a bez známostí dosti obtíţné a náročné na finanční zdroje. 

Platí zásada, kdyţ je růst odvětví pomalý, obecně je vstup nových konkurentů 

obtíţnější. V současné době nehrozí masivní růst počtu stavebních firem, a proto jsou 

obavy o vstup na trh zanedbatelné. Jedná se o dlouhodobý vývojový proces, kdy se 

domácnosti uchylují k šetření peněz, zvaţují důvody financování a půjčky se stávají 

méně lukrativní. 
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3.2.3 Vyjednávací síla dodavatelů 

Síla dodavatelů spočívá v jejich nenahraditelnosti a výjimečnosti. Ne kaţdý si 

můţe dovolit vyrábět a dodávat určitou kvalitu při určité ceně. Proto záleţí, jaké tituly 

přidělí náš podnik svým dodavatelům: „ Jsou kvalitní nebo ne? Jsou stabilní nebo 

nestabilní?“ V současnosti vytvářejí podniky různá sdruţení, jak zákonná, tak 

nezákonná, aby se ubránili vstupu dalších firem do odvětví. Při nezákonných praktikách 

zasahuje především Úřad na ochranu hospodářské soutěţe, který prostřednictvím svých 

nástrojů stabilizuje situaci na trhu. Nezákonnými dohodami mohou být např. Kartelová 

sdruţení. 

Vezmeme-li však v úvahu zaběhlé vztahy mezi odběrateli a dodavateli, nelze 

předpokládat nějaké výrazné změny. Tak jako ze strany nových konkurentů i tady se 

jedná o dlouhodobý horizont. 

 

3.2.4 Vyjednávací síla kupujících 

Snahou zákazníků je trvale tlačit na prodejní ceny a kvalitu výrobků. Zákazníci 

si nedokáţí vyrábět stavební hmoty sami, proto jsou velice citliví na změnu cen, protoţe 

to výrazně ovlivňuje cenu prováděných prací. 

Zákazníci přebírají mezi substituty výrobků a je jen na dodavatelích, jakým 

způsobem zajistí výhodu svému produktu. Díky ekonomicky špatné situaci se 

v současné době sniţuje kupní síla odběratelů, i kdyţ je všeobecně známo, ţe v oblasti 

stavebnictví je síla zákazníků vysoká. 

 

3.2.5 Hrozba substitutů 

Z hlediska našeho podniku bude zájem o moţné substituty zejména z hlediska 

staveb rodinných domů, dále jen RD, a úprav vodních toků. Substituty spočívají 

především v dalších způsobech bydlení neţli v RD. Jsou to např. bytové jednotky nebo 

dřevostavby, které jsou méně nákladné, ale nedokáţou poskytnout takové vlastnosti 

jako tepelná izolace a zdivo. 
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V této oblasti je míra substitutů středně vysoká, a tudíţ hlavním předmětem naší 

firmy není výstavba RD, nýbrţ pozemní a vodohospodářské sluţby. Zde se v rámci 

Severomoravského kraje nenachází příliš podniku poskytující stejné sluţby, proto 

můţeme předpokládat, ţe si stávající klientelu zachová a v lepším případě získá nové 

zákazníky. 
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3.3 Finanční analýza společnosti 

3.3.1 Analýza stavových veličin 

Analýza rozvahy 

Rozvaha je základní zdroj informací pro kaţdého analytika, protoţe obsahuje 

největší mnoţství informací. Při analýze zjišťujeme změny rozvahových poloţek  

v absolutních i v relativních hodnotách. 

Aktiva 

Tabulka 3 - Horizontální analýza aktiv 

Rok 
[tis. Kč] [%] 

2006 2007 2008 2008 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Celková aktiva 9630 14947 13114 16056 55,21 -12,26 22,43 

Stála aktiva 2632 1989 2015 2642 -24,43 1,31 31,12 

Oběžná aktiva 6887 12481 10500 12727 81,23 -15,87 21,21 

Kr. pohledávky z OV 6926 5806 4857 10531 -16,17 -16,35 116,82 

Kr. finanční majetek -378 6637 5643 2196 18,5x -14,98 -61,08 

Peníze 322 501 471 411 55,59 -5,99 -12,74 

Účty v bankách -700 6136 5172 1789 9,77x -15,71 -65,41 

Zdroj: Vlastní zpracování 

OV – obchodní vztahy  
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Tabulka 4 - Vertikální analýza aktiv 

Rok 

[%] 

2006 2007 2008 2009 

Celková aktiva 100 

Stála aktiva 27,33 13,31 15,37 16,45 

Oběžná aktiva 71,52 83,50 80,07 79,27 

Kr. pohledávky z obch. vztahů 71,92 38,84 37,04 65,59 

Kr. finanční majetek -3,93 44,40 43,03 13,68 

Peníze 3,34 3,35 3,59 2,56 

Účty v bankách -7,27 41,05 39,44 11,14 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Co se týče celkových aktiv, zaznamenali jsme v průběhu sledovaných let 

rostoucí tendenci. V období 2006-2007 vidíme nárůst o více neţ 50%. Je to způsobeno 

výkyvem hospodářských výsledků jednotlivých let. Menší pokles sledujeme pouze 

v roce 2008, kdy firma opět dosáhla ztráty. 

Stálá aktiva jsou tvořena pouze dlouhodobým hmotným majetkem, který firma 

eviduje. Podíl DHM na celkových aktivech nezaznamenal v průběhu zkoumaných let 

ţádný větší výkyv v hodnotách. Z výsledku horizontální analýzy můţeme říct, ţe 

podnik v období 2006-2007 odepsal část svého majetku. V ostatních obdobích spíše 

firma investovala do nákupu movitých věci, převáţně strojů potřebných pro činnost. 

Oběžná aktiva tvoří podle vertikální analýzy v průměru 80% z celkových aktiv. 

V roce 2007 došlo oproti předchozímu roku k nárůstu oběţných aktiv o 81,23%. Tento 

vysoký výkyv byl způsoben zvýšením objemu poloţky krátkodobého finančního 

majetku, který díky úspěšnému roku vrostl 18,5krát. V roce 2008 jsme zaznamenali 

menší pokles, který byl však v roce 2009 opět vykompenzován. 

Jak můţeme vyčíst z rozvahy, jsou Krátkodobé pohledávky tvořeny převáţně 

pohledávkami z obchodních vztahů. Podle výsledku horizontální analýzy těchto 

pohledávek můţeme říct, ţe ve třech sledovaných letech zaznamenal vývoj klesající 

tendenci, která byla ke spokojenosti vlastníků firmy. V roce 2009 firma zaznamenala 

opětovný nárůst pohledávek o 116,82% oproti roku 2008. Tento výsledek svědčí  
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o současné ekonomické krizi a o problémech, ve kterých se ocitají ostatní firmy. Stejná 

klesající tendence byla zjištěna z vertikální analýzy, kdy podíl pohledávek na celkových 

aktivech klesal, aţ v posledním roce rapidně vzrostl. 

Poloţka krátkodobého finančního majetku zaznamenala v roce 2006 záporný 

výsledek. Proto nebylo moţné pouţít metody horizontální ani vertikální analýzy. Rok 

2007 byl oproti tomu velice úspěšný. Zaznamenali jsme navýšení 18,5krát oproti roku 

2006. V ostatních letech klesaly sumárně peníze v pokladně a na bankovních účtech 

nejdříve o 14,98% (2007 – 2008) a v období 2008 – 2009 o 61,08%.  Podíl 

krátkodobého finančního majetku na celkových aktivech je aţ na první a poslední 

sledovaný rok hodnocen pozitivně. Jednotlivé sloţky finančního majetku mají rovněţ 

klesající charakter. Peníze, které tvoří průměrně 3% z celkových aktiv, vrostly v roce 

2007 o 55,59%. V následujících letech zaznamenaly pokles a to o 5,99% v roce 2008  

a o 12,74% v roce 2009. Pokud budeme hovořit o penězích držených na bankovních 

účtech a výsledcích vertikální analýzy dojdeme k závěru, ţe v roce 2006, díky 

zápornému saldu, netvoří ţádnou část celkových aktiv, v roce 2007 zastupují aţ 

41,05%, v roce 2008 39,44% a v roce 2009 11,14% celkových aktiv. V meziročním 

srovnání sledujeme zpočátku rapidní nárůst 9,77x s následnými poklesy o 15,71%  

a 65,41%. 

 

Graf 1 - Vývoj vybraných položek aktiv 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Pasiva 
 

Tabulka 5 - Horizontální analýza pasiv 

Rok 
[tis. Kč] [%] 

2006 2007 2008 2008 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Vlastní kapitál 5642 8604 7175 13137 52,50 -16,61 83,09 

Základní kapitál 11569 9856 8276 7094 -14,81 -16,03 -14,28 

Cizí kapitál 3988 6343 5939 2919 59,05 -6,37 -50,85 

Kr. Závazky 3199 6080 4939 1919 90,06 -18,77 -61,15 

Závazky k zaměst. 358 399 440 505 11,45 10,28 14,77 

Bankovní úvěry 789 263 1000 1000 -66,67 2,8x 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 6 - Vertikální analýza pasiv 

 Rok 

[%] 

2006 2007 2008 2009 

Celkový kapitál 100 

Vlastní kapitál 58,59 57,56 54,71 81,82 

Cizí kapitál 41,41 42,44 45,29 18,18 

Kr. Závazky 33,22 40,68 37,66 11,95 

Závazky k zaměstnancům 3,72 2,67 3,36 3,15 

Bankovní úvěry 19,78 4,15 16,84 34,26 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vlastní kapitál tvoří v letech 2006, 2007 a 2008 přibliţně 57% celkového 

kapitálu. V roce 2009 došlo k nárůstu podílu, díky kladnému výsledku hospodaření,  

o 26%.  Z horizontální analýzy pozorujeme kolísavý vývoj vlastního kapitálu. 

Základní kapitál podniku zaujal podle výsledku horizontální analýzy v průběhu 

sledovaných klesající trend. Pokles je v průměru o 15%. Příčinou toho je způsob 

účtování, který si firma zvolila. Pouţívá účet individuálního podnikatele (491), na který 

účtuje své výsledky hospodaření a ty pak převádí do základního kapitálu. 
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Co se týče cizích zdrojů, jiţ dříve byl zdůrazněn výrazný růst v roce 2007  

o 59,05%. Podíl na tomto růstu můţe mít nárůst krátkodobých závazků v tomtéţ roce. 

Podíl cizího kapitálu na celkových pasivech je v průběhu monitorování stabilní. Aţ 

v roce 2009 se podíl sníţil na 18,18%. Pokles můţe být zapříčiněn úhradou velké části 

závazků firmy. 

Krátkodobé závazky tvoří největší část cizích zdrojů a ovlivňují je tak přímo 

úměrně. Nejvyšší nárůst pozorujeme v období 2006-2007. V následných obdobích 

sledujeme, k radosti dodavatelů, pokles hodnot. Krátkodobé závazky jsou tvořeny 

velkou měrou závazkami z obchodních vztahů. Další část tvoří závazky 

k zaměstnancům, které se na velikosti celkových pasiv podílejí v průměru 3%. Jejich 

tendence je za sledované období rostoucí a to nejdříve o 11,45%, potom o 10,28%  

a v období 2008 – 2009 o 14,77%. Z rostoucího trendu můţeme vyčíst buď kaţdoročně 

se zvyšující počet zaměstnanců, anebo zvyšující se platy zaměstnanců. 

Zbylou část cizích zdrojů tvoří bankovní úvěry. Firma uzavírá převáţně 

dlouhodobé úvěry ve formě finančních leasingu nejčastěji u ČSOB leasing, a.s. na 

nákup drahých pracovních strojů. V letech 2008 a 2009 byly uzavřeny smlouvy na 

poskytnutí krátkodobých úvěrů ve stejné výši 1 mil. Kč. 

 

Graf 2 - Vývoj vybraných položek pasiv 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Tabulka 7 - Horizontální analýza výkazu Z/Z 

Rok 

[tis. Kč] [%] 

 

2006 2007 2008 2009 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Výkony 30495 42195 38958 44851 38,37 -7,67 15,13 

Výkonová spotřeba 30495 37681 41327 35446 23,56 9,68 -14,23 

Přidaná hodnota -3409 4514 -2370 9405 2,32x -152,50 4,97x 

Osobní náklady 6199 6881 8177 8326 11,00 18,83 1,82 

Odpisy DHM 2151 1237 751 550 -42,49 -39,29 -26,76 

Tržby z prodeje 

DM a materiálu 
9352 10455 10878 7184 11,79 4,05 -33,96 

Provozní hosp. 

výsledek 
-3206 5759 -1051 7079 2,8x -118,25 7,73x 

Finanční výsledek 

hospodaření 
-138 -122 -112 -59 11,59 8,20 47,32 

Výsledek hosp. za 

účetní období 
-3348 4945 -1101 6044 2,5x -122,26 6,5x 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při analýze výkazu zisku a ztráty si můţeme všimnout, ţe se společnost 

nevěnuje obchodní činnosti (trţby z prodeje zboţí jsou nulové), ale soustředí se pouze 

na výrobu. Celkové výkony jsou tvořeny pouze trţbami za prodej vlastních výrobků  

a sluţeb a trţbami z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu. U prvně jmenovaných 

trţeb je patrný výrazný pokles v roce 2008. Tento rok nemůţeme povaţovat za úspěšný. 

Firma musela kvůli sílící konkurenci na trhu výrazně sníţit poţadované ceny sluţeb tak, 

aby měla alespoň nějakou šanci realizovat se. 

Další částí výkazu je výkonová spotřeba. Z výkazu zisku a ztráty je na první 

pohled patrné, ţe v letech 2006 a 2008 výkonová spotřeba převýšila celkové výkony  

a firma dosáhla ztráty. Nejváţenější poloţkou je spotřeba materiálu a energie, která 

tvoří asi 2/3 celkové hodnoty. Zbylou 1/3 tvoří poskytnuté sluţby. 
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Přidaná hodnota je definována jako hodnota, kterou podnikatel přidá svým 

úsilím k hodnotě nakupovaných meziproduktů sluţeb a zásob. Jinými slovy můţeme 

říci, ţe se jedná o obchodní marţi (rozdíl výkonů a výkonové spotřeby). V letech 2006  

a 2008 zaznamenal podnik zápornou hodnotu v závislosti na celkové úspěšnosti 

podnikání v těchto obdobích. Tomu odpovídají i meziroční růsty a poklesy  

ve výsledcích horizontální analýzy. 

U osobních nákladů vidíme v průběhu sledovaného období růstovou tendenci. 

Tato poloţka je tvořena mzdovými náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění. 

Můţeme z toho tedy usuzovat, ţe firma kaţdým rokem zvyšuje počet svých 

zaměstnanců. 

Na základě evidence pouze dlouhodobého hmotného majetku jsou v tabulce 

uvedeny odpisy tohoto majetku. Zaznamenali jsme klesající tendenci této poloţky 

v kaţdém ze sledovaných období. 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku jsou ve firmě z 90% zastoupeny 

prodejem materiálu, především betonu, který si firma díky vlastní betonárce vyrábí 

sama, paliv a nafty. Dodáváním vlastního betonu na stavby sniţuje firmě nákladovou 

poloţku. 

Ve vývoji provozního HV došlo v období 2006-2007 a 2008-2009 k výraznému 

nárůstu (2,8krát a 7,73krát). Snadno se dá z takto vysokých výkyvů vyčíst, ţe firma 

dosáhla v letech 2006 a 2008 ztráty a v letech 2007 a 2009 zisku. 

Podle výsledků horizontální analýzy došlo k celkovému nárůstu finančního 

výsledku hospodaření, ale i přes to dosahuje stále záporných hodnot. 

Hospodářský výsledek za účetní období má podobný trend jako provozní HV 

(období 2006-2007 2,5krát a v letech 2008-2009 6,5krát). Tento kolísavý trend je 

způsoben problémy, se kterými se firma musela potýkat. Jsou jimi pronikání velkých 

konkurenčních firem na trhy naší firmy, dále dlouhé zimní období, kdy firma přijala 

nevýhodné zakázky a na výsledku činnosti se také podepsala ekonomická krize, která 

ovlivnila převáţně odběratele podniku. 
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Graf 3 - Vývoj vybraných položek výkazu Z/Z 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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pracovního kapitálu, který má největší vypovídací schopnost. Výpočet nejčastěji 

pouţívaného ukazatele vyjadřuje rozdíl mezi celkovým oběţným majetkem a celkovými 

krátkodobými dluhy. 

Rozdílové ukazatele jsou často označovány jako fondy finančních prostředků, 
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pasiv. Jako další méně známé ukazatele můţeme uvést čistý peněţně – pohledávkový 

finanční fond a čisté pohotové prostředky. 

Tabulka 8 - Čistý pracovní kapitál v [Kč] 

Rok 2006 2007 2008 2009 

ČPK 3688 6401 4561 9808 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Rozdíl mezi oběţnými aktivy a krátkodobými dluhy má významný vliv na 

solventnost firmy. Přebytek krátkodobých aktiv (vhodně strukturovaných a ve zdravé 

míře likvidních) nad krátkodobými dluhy opravňuje k úsudku, ţe firma má dobré 

finanční zázemí, ţe je likvidní. Čistý pracovní kapitál představuje finanční polštář, který 

firmě umoţní pokračovat ve svých aktivitách i v případě, ţe by ji potkala nějaká 

nepříznivá událost, jeţ by vyţadovala vysoký výdej peněţních prostředků. Velikost 

tohoto polštáře závisí na obratnosti krátkodobých aktiv firmy, ale i na vnějších 

okolnostech, jako jsou např. konkurence, stabilita trhu, daňová legislativa, celní 

předpisy apod. 

 

3.3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou základním metodickým nástrojem a tvoří jádro 

metodiky finanční analýzy. Běţně se vypočítají vydělením jedné poloţky (souhrnu 

poloţek) jinou poloţkou (souhrnem poloţek). Poměrových ukazatelů vznikla postupem 

času celá řada. Jako takové jsou klasifikovány do několika skupina v závislosti na 

vlastnosti, kterou dokumentují. Mezi takové patří rentabilita, likvidita, aktivita  

a finanční struktura. V některých případech je navrţeno i několik různých ukazatelů, 

které hodnotí stejné charakteristiky finanční situace. Vybrané ukazatele jsou schopny 

upozornit na problém, který potom vyţaduje další pátrání a následné vyřešení. Proto by 

finanční analýza neměla výpočtem a interpretací výsledků končit, ale začínat. 

 

Ukazatele rentability 

Měřením rentability resp. výnosnosti pozorujeme schopnost podniku vytvářet 

nové zdroje a dosahovat zisku. Je součástí mnoha rozhodovacích procesů. Jde 

především o rozhodování o tom, do kterých projektů investovat finanční prostředky, zda 

koupit či prodat, zda v činnosti pokračovat nebo činnost ukončit. Poměřuje zisk 

dosaţený podnikáním se zdroji podniku, jimiţ bylo zisku dosaţeno. 
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Tabulka 9 - Ukazatele rentability [%] 

Rok 2006 2007 2008 2009 

Rentabilita vloženého kapitálu -33,29 38,53 -8,01 44,09 

Rentabilita celkových aktiv -34,77 33,08 -8,40 37,64 

Rentabilita vlastního kapitálu -59,34 57,47 -15,34 46,01 

Rentabilita tržeb -8,40 9,39 -2,21 11,62 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rentabilita vloženého kapitálu (Return on Investments) odráţí výnosnost 

celkového kapitálu a jeho aktivit bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly financovány. 

Uvádí se jako výdělečná schopnost, resp. produkční síla. Nezohledňuje se zde síla 

daňového zatíţení a nákladové úroky placené z cizího kapitálu, proto se často uţívá ve 

srovnání s odvětvím. Jelikoţ jsou ukazatele rentability zaloţeny na zisku, ať uţ 

v jakékoli podobě, můţeme o naší firmě říci, ţe v letech 2006 a 2008 dosáhla záporného 

hospodářského výsledku, tudíţ o výnosnosti nelze v ţádném případě hovořit. Naopak 

v letech 2007 a 2009 firma dosáhla neobyčejně vysokých hodnot rentability vloţeného 

kapitálu. Ve srovnání s doporučenými hodnotami (12 – 15%) se pohybují vysoko nad 

nimi. Svedší to o nadměrném dosaţeném zisku oproti ztrátovým letům. 

Rentabilita celkových aktiv (Return on Assets) se liší od rentability vloţeného 

kapitálu pouze tím, ţe zisk obsaţený ve vzorci je očištěn o daň z příjmu a o nákladové 

úroky. Je to tzv. čistý zisk. Tak jako ROI můţeme i ROA srovnávat s firmami z odvětví. 

Jak lze vyčíst z tabulky interpretace výsledku bude stejná jako v předchozím případě. 

Firma dosáhla úspěšných let 2007 a 2009. 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (Return on Equity) vyjadřuje 

efektivnost reprodukce kapitálu vloţeného do podniku. Zajímá zejména vlastníky 

podniku z důvodu efektivního spravování jejich majetku. Z tabulky je zřejmé, ţe ve 

dvou letech kladných hospodářských výsledků je podíl účasti vlastního kapitálu na 

zvyšování zisku podniku průměrně 50%, coţ je vysoko nad oborovými průměry.  

Ukazatel zisku v poměru k tržbám (Return on Sales) vyjadřuje schopnost 

podniku dosahovat zisku při dané úrovni trţeb, udává, kolik dokáţe podnik 

vyprodukovat haléřů čistého zisku na 1 Kč trţeb. Pro ziskovost trţeb se často uţívá 
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označení zisková marže. Dosaţené hodnoty ve sledovaném období, aţ na ztrátové 

roky, můţeme hodnotit příznivě a celkové výsledky taktéţ. 

 

 

Ukazatele likvidity 

Neţ začneme popisovat ukazatele likvidity, nemůţeme opomenout vysvětlení 

základních pojmů, jako jsou likvidita a s ní související solventnost. Likvidita je 

schopnost majetku přeměnit se v krátkém časovém intervalu a s co nejmenšími náklady 

na finanční prostředky, s nimiţ firma můţe disponovat a hradit své závazky. 

Solventnost můţeme chápat jako schopnost podniku hradit v čas, v určité výši a na 

určitém místě své závazky. Velice laicky řečeno: „likvidita je podmínkou solventnosti“. 

Tyto ukazatele se zaměřují na nejlikvidnější část aktiv společnosti a rozdělují se 

podle likvidnosti poloţek aktiv dosazovaných do čitatele z rozvahy. Negativním jevem 

ukazatele je hodnotící kritérium podle zůstatku finančního majetku. Likvidita je ale  

v daleko větší míře závislá na budoucích cash flow. 

 

Tabulka 10 - Ukazatele likvidity 

 Rok 2006 2007 2008 2009 

Běžná likvidita 2,15 2,05 1,77 4,36 

Pohotová likvidita 2,15 2,05 1,77 4,36 

Okamžitá likvidita -0,12 1,09 0,95 0,75 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Běţná likvidita poukazuje na důleţitost oběţných aktiv. Vyjadřuje násobek 

oběţných (likvidních) aktiv k celkovým krátkodobým dluhům. Ukazatel běžné 

likvidity firmy se pohybuje nad doporučenou maximální hodnotou 1,5. To znamená, ţe 

pokud by podnik prodal veškerá svá oběţná aktiva, uspokojil by své věřitele v průměru 

2,47krát. Znamená to tedy, ţe společnost Liolios Christos můţe být povaţována za 

spolehlivého obchodního partnera. 

Další ukazatel likvidity vyjadřuje vztah oběţných aktiv očištěných od 

nelikvidních zásob v poměru s celkovými krátkodobými dluhy. Ukazatel pohotové 

likvidity je díky nulovým zásobám shodný s ukazatelem běţné likvidity. Firma působí 
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dojmem, ţe bude schopna splácet své závazky. Věřitelé naší firmy by hodnotili tuto 

situaci jako velice přijatelnou. 

Pokud se jedná o ukazatel okamžité likvidity, tak rok 2006 vykazuje zápornou 

hodnotu. Je to způsobeno tím, ţe firma dosáhla v tomto roce ztráty a tím pádem se na 

bankovních účtech neobjevilo dostatečné mnoţství finančních prostředků, coţ se 

odrazilo na celkové velikosti oběţných aktiv. Podobně slabých výsledku firma dosáhla 

ještě v roce 2008, kdy jsme také zaznamenali ztrátu. Slabé výsledky však nesmíme 

hodnotit z hlediska celkové situace příliš tragicky. Okamţitá likvidita, jak uţ z názvu 

vyplývá, vyjadřuje stav v malém časovém úseku, a proto nemá ve vyšších úrovních 

likvidity takovou váhu. V ostatních letech má podnik poměrně velký obnos finančních 

prostředků v pokladně a na bankovních účtech a proto jsou ukazatelé okamţité likvidity 

vyšší neţ doporučené hodnoty 0,2 – 0,5. Jak je vidět z výkazu zisku a ztrát, je Liolios 

Christos - Rychlostav výrobní společností, neboť trţby za prodej vlastních výrobků  

a sluţeb výrazně převyšují trţby za prodej zboţí, které jsou de facto nulové. Finanční 

situace je závislá především na odběratelích a jejich solventnosti. 

 

 

Graf 4 - Ukazatele likvidity 

 Zdroj: Vlastní zpracování 
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Ukazatele aktivity 

Úkolem ukazatelů aktivity je vyjádřit, kvantifikovat a analyzovat, jak účinně, 

rychle a intenzivně podnik vyuţívá svůj majetek. Z technického hlediska se tyto 

ukazatele vyskytuje ve dvou formách, a to jako rychlost obratu, který vyjadřuje počet 

obrátek, tj. kolikrát se určitá poloţka přemění do jiné poloţky za určité období (obvykle 

jeden rok) nebo jako doba obratu, která ukazuje délku období potřebné k uskutečnění 

jednoho obratu vyjádřenou v časové jednotce. 

 

Tabulka 11 - Ukazatele obratu 

Rok 2006 2007 2008 2009 

Obrat celkových aktiv 4,14 3,52 3,80 3,24 

Obrat stálých aktiv 15,14 26,47 24,73 19,70 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrat celkových aktiv je ukazatel, který nám udává počet obrátek celkových 

aktiv v trţbách za časový interval. Co se týče tohoto ukazatele, pohybuje se firma na 

průměrné hranici 3, coţ je hodnota na hranici intervalu (1,6 – 3). To naznačuje, ţe firma 

dosahuje velice příznivých hodnot. Pokud by však hodnoty poklesly pod hranici 1,6, 

trpěla by firma nadbytkem aktiv, které by pro větší efektivnost musela sniţovat. 

Ukazatel obratu stálých aktiv posuzuje vyuţití stálých aktiv v podniku. 

Hodnoty námi získané jsou v závislosti na předmětu podnikání příznivé. Podnik drţí 

dostatek stálého investičního majetku. 

 

Tabulka 12 - Ukazatele doby obratu [dny] 

 Rok 2006 2007 2008 2009 

Doba obratu pohledávek 62,57 39,70 35,09 72,86 

Doba obratu závazků 33,49 24,71 29,53 2,21 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Doba obratu pohledávek má, jak vidíme v tabulce 12. na předchozí straně, 

klesající charakter. Firma tento klesající trend hodnotí velice příznivě, protoţe je patrné 

z významu ukazatele, ţe se sniţuje doba inkasa pohledávek za poskytnuté sluţby, coţ 

vede k urychlení platebních operací od odběratelů. V roce 2006 byla doba obratu 

poměrně vysoká. Bylo to způsobeno nejspíše nesolventnosti odběratelů. Následné roky 

jsou poměrně příznivé. V roce 2009 však opět došlo k rapidnímu nárůstu ukazatele 

takřka  

o 50%. Dáváme to za vinu krizi, která postihla ekonomiku po celém světě a nevyhnula 

se bohuţel ani naší firmě. Pokud se jedná o rok 2010, tak vzhledem k těmto zjištěným 

hodnotám, budeme dosahovat velice zajímavých výsledků. 

Ukazatel doby obratu závazku kvantifikuje dobu trvání úhrady závazku od 

okamţiku jeho vzniku. Jak vyčteme z tabulky, firma má velice dobrou platební 

disciplínu. Z pohledu jejich dodavatelů jsou klesající hodnoty velice kladně hodnoceny. 

Rok 2009 byl pro firmu úspěšným a díky tomu splatila téměř veškeré své závazky 

z obchodních vztahů. Doba obratu závazků dosáhla hodnoty 2,21. Pokud bychom měli 

však porovnat platební disciplínu odběratelů a firemní, došli bychom k závěru, ţe doba 

obratu pohledávek vysoce převyšuje dobu obratu závazků. Tento stav však pro naši 

firmu není příliš příznivý. Jak vyplývá z obecné zásady, měl by stav být právě opačný, 

tj. doba obratu závazků by měla být o něco málo vyšší neţ doba obratu pohledávek tak, 

aby nedocházelo k zbytečnému zadrţování peněz v neproplacených fakturách. Firma 

tak musí situaci kompenzovat ziskovou marţí a v horším případě musí ţádat banku  

o poskytnutí úvěru na krytí svých závazků. 

Co se týká ukazatele doby obratu zásob, tak jsme do vzorečku za čitatele 

nemohli dosadit ţádné hodnoty. Je to způsobeno tím, ţe firma nemá povinnost provádět 

inventuru zásob. Stav zásob nakoupených firmou je, podle slov účetních, na konci roku 

nulový. Pro firmu tak nevznikají nechtěné náklady v podobě drţení přebytečných zásob. 
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Ukazatele zadluženosti 

Udávají nám vztah mezi cizími zdroji a vlastním kapitálem. Růst ukazatele můţe 

mít pozitivní vliv na vývoj rentability, avšak s rostoucí zadluţeností roste i riziko 

finanční nestability. Poměr cizího a vlastního kapitálu nám vytváří majetkovou 

strukturu ve společnosti. Celková zadluţenost je vyjádřena jako poměr cizích zdrojů  

a celkových aktiv. Doporučená hodnota tohoto poměru se pohybuje kolem 50%. 

Výsledky jsou interpretovány především představitelům bank a investorům. 

Tabulka 13 - Ukazatele zadluženosti 

Rok 2006 2007 2008 2009 

Celková zadluženost 0,41 0,42 0,45 0,18 

Koeficient samofinancování 0,59 0,58 0,55 0,82 

Úrokové krytí -22,58 68,56 -14,40 78,66 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ukazatel zadluženosti vyjadřuje finanční závislost firmy. Věřitelé firmy mají 

větší jistotu splacení svých pohledávek vůči firmě, které svěřili svůj majetek. Pokud je 

hodnota tohoto ukazatele nízká, další věřitelé nebudou mít problém poskytnout firmě 

další finanční prostředky, pokud by to potřebovala. Celková zadluţenost se pohybuje ve 

většině zkoumaných let na úrovni 40%. Z toho vyplývá, ţe firma dává přednost 

převáţně vlastním zdrojům. V roce 2009 vidíme hodnotu ukazatele na 18%, kterou si 

vysvětlujeme úhradou velké části svých dluhů a nárůstem vlastního kapitálu. 

Koeficient samofinancování můţeme chápat jako doplňující poloţku pro 

předchozí ukazatele celkové zadluţenosti. Vyjadřuje nám naopak finanční nezávislost 

firmy. Dosaţené hodnoty v průměru 60% jsou velice příznivé. Z výsledků celkové 

zadluţenosti a koeficientu samofinancování vyplývá, ţe společnost financuje výraznou 

většinu svých aktiv vlastními zdroji. Z uvedených hodnot vyplývá, ţe společnost je 

finančně nezávislá na vnějších prostředcích a případně by se nemusela potýkat 

s problémy při ţádostech o poskytnutí úvěru. 

Úrokové krytí vyjadřuje, kolikrát je zisk vyšší neţ placené úroky. Čím vyšší 

hodnota ukazatele, tím lépe. Za přijatelný výsledek povaţuje některá literatura hodnotu 

5. Jelikoţ firma dosáhla v letech 2006 a 2008 záporného hospodářského výsledku není 
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se čemu divit, ţe hodnoty ukazatele jsou taktéţ záporné. Ve zbývajících letech 

pozorujeme nadprůměrné výsledky. Pokud by se hodnota ukazatele rovnala 1, 

znamenalo by to, ţe veškerý vyprodukovaný zisk jde na úhradu nákladových úroku 

z cizího kapitálu. Tím pádem by nezůstala ţádná část zisku pro vlastníky. 

 

3.3.4 Analýza soustav ukazatelů 

Soustavy ukazatelů mají za cíl vyjádřit souhrnnou charakteristiku finanční 

situace podniku a jeho výkonnosti pomocí jednoho čísla. Jedná se tedy o zjednodušující 

prvek v oblasti finanční analýzy. Vypovídací schopnost ukazatelů však není příliš 

vysoká a některé výsledky mohou být občas zavádějící. Jsou ale vhodné pro rychlé 

srovnání podniků a mohou dále slouţit pro podrobnější analýzu. 

Největší váha ze soustav ukazatelů je přisuzována bankrotním modelům, a proto 

jsou v této práci pouţity. 

 

Tabulka 14 - Altmanův index 

Rok 2006 2007 2008 2009 

Z 4,36 5,34 4,7 6,0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Index byl vytvořen v roce 1968 profesorem Edwardem Altmanem, který stanovil 

diskriminační funkci slouţící k výpočtu Z-skóre odlišně pro firmy s akciemi veřejně 

obchodovatelnými na burze a zvlášť pro předvídání finančního vývoje ostatních firem. 

Tento model však nebyl moc vhodný pro tehdejší české firmy působící na ne tak 

rozvinutém trhu. Pro hodnocení Altmanova modelu pro naši firmu musíme pouţít 

upravenou verzi z roku 1983 pro firmy, jejichţ akcie nejsou pravidelně obchodovány. 

To znamená, ţe ve čtvrtém ukazateli pouţijeme místo trţní hodnoty vlastního kapitálu 

účetní hodnotu základního kapitálu a k tomu upravené váhové koeficienty pro 

jednotlivé ukazatele. 

Hodnoty indexu se ve sledovaných letech pohybují nad hranicí tzv. šedé zóny, 

která je od 1,6 do 2,9. Proto můţeme výsledky tohoto indexu interpretovat jako velice 

dobré. Neukazují na budoucí hrozbu bankrotu ani na ţádné budoucí problémy. 
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Tabulka 15 - Index důvěryhodnosti českého podniku 

Rok 2006 2007 2008 2009 

IN05 1,31 3,20 1,23 3,99 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V závislosti na hraničním pásmu, tzv. šedé zóně, do kterého spadají hodnoty od 

0,9 do 1,6, můţeme říci, ţe se firma v letech 2006 a 2008 dostala do menších potíţí. 

Ostatní roky jsou svými hodnotami nad hranicí šedé zóny a bankrot tímto vylučují 

úplně. S ohledem na sloţení celého indexu, který vychází de facto z velké části z hodnot 

hospodářského výsledku, jsme poupravili hodnoty druhého vzorce (EBIT/Nákladové 

úroky)
4
 na hodnotu 9 a vynásobili příslušným váhovým koeficientem. U ztrátových let 

jsme počítali s nulovou hodnotou této části indexu tak, aby nedocházelo k příliš 

velkému zkreslení výsledku. 

  

                                                
4 Pokud je hodnota zlomku EBIT/Nákladové úroky příliš vysoká, stanovíme ji na úrovni 9 a vynásobíme 

příslušným váhovým koeficientem. 
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4 Souhrnné hodnocení 

V průběhu sledovaných let můţeme pozorovat výkyvy v dosaţených výsledcích. 

Největší výkyv byl zjištěn u Hospodářského výsledku, kdy firma dosáhla v roce 2006 

ztráty 3 208 tis. Kč, v roce 2007 zisku 5 759 tis. Kč, v roce 2008 ztráty 1 051 tis. Kč  

a v roce 2009 zisku 7 079 tis. Kč. 

Tento kolísavý trend je způsobený převáţně tím, ţe se firma díky svému 

rozsáhlému sortimentu účastní výběrových řízení s firmami po celé České republice  

a v některých případech i o mnoho většími firmami. Takové firmy jsou díky svým 

strategickým plánům a dobře řízenými náklady schopny stanovit své ceny poměrně níţe 

neţ námi sledovaná firma. Z důvodu toho musí firma Lioliose Christose v některých 

případech sniţovat cenu svých sluţeb pod poţadovanou úroveň, aby byl schopen 

v případě zadání zakázky uhradit alespoň své fixní náklady. Tím pádem můţeme 

v letech 2006 a 2008 sledovat ztrátový hospodářský výsledek.  

Ovšem to je jen jeden z moţných důvod, proč firma dosáhla ztráty. 

Usměrňování nákladu je jedním z největších problému firmy. Jelikoţ se jedná  

o stavební firmu, je v průběhu roku závislá především na sezónním počasí, proto 

v zimním období je nucena uzavírat nevýhodné zakázky, jen aby nemusela sniţovat své 

náklady někde jinde např. na úkor zaměstnanců.  

Dalším důvodem ztrátových let můţe být nesolventnost odběratelů, kteří neplní 

podmínky smluv a snaţí se prodluţovat dobu splacení svých závazků vůči podniku. Jak 

lze vidět z vertikální analýzy aktiv, potýkala se firma v roce 2006 s velkým mnoţstvím 

nesplacených pohledávek a díky ekonomické krizi je tomu stejně i v roce 2009. Takto 

nestálý výsledek by se měl řešit.  

Z rozvahy můţeme také vyčíst, ţe se firma v průběhu let obešla bez uzavření 

krátkodobých úvěrů a aţ v roce 2008 a 2009 jí byl poskytnut úvěr 1 mil. Kč na pokrytí 

svých závazků. 

Oběţná aktiva tvoří největší poloţku celkových aktiv a jedná se tedy  

o kapitálově lehkou firmu. Kapitálově lehká firma se vyznačuje především tím, ţe 

oběţná aktiva výrazně převyšují stálá aktiva.  
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Základní kapitál společnosti je za rok 2009 ve výši 7 094 tis. Kč. Od roku 2006 

sledujeme u firmy klesavý trend základního kapitálu. Jelikoţ se jedná o fyzickou osobu, 

účtuje svůj hospodářský výsledek na účet Individuálního podnikatele. 

Ukazatele rentability jsou ovlivněny především kolísavým hospodářským 

výsledkem. 

Likvidita společnosti, dosahuje poměrně vysokých hodnot. Obzvláště běţná  

a pohotová likvidita, která tvoří do budoucna jistotu pro případ nečekaných problémů. 

Okamţitá likvidita dosahuje menších hodnot, coţ se z jedné strany nelíbí věřitelům 

firmy, ale z druhé strany je tato situace kladně hodnocena vlastníky z důvodu toho, ţe 

peníze na účtech nečinně neleţí, ale jsou součásti ekonomického cyklu a vydělávají. 

Ukazatel obratu celkových aktiv udává počet obrátek za časový interval, 

zpravidla za rok. V našem případě se získané hodnoty pohybují na horní hranici 3. 

Tento výsledek je pro firmu velmi příznivý. 

 Doba obratu pohledávek má klesající charakter, coţ je pro firmu velice dobré, 

protoţe tato hodnota udává počet dnů od vystavení faktury do jejího splacení. Aţ v roce 

2009 firma zaznamenala rapidní nárůst tohoto ukazatele. To však dáváme za vinu 

ekonomické krizi. Pokud bychom měli vycházet ze srovnání doby obratu pohledávek  

a doby obratu závazků, byl by závěr hodnocen negativně. Během sledovaného období 

dochází k výraznému převisu doby splácení pohledávek nad dobou splácení závazků. 

Řešením této situace můţe být stanovení přesné doby k uhrazení pohledávek odběrateli 

a případné sankce za nedodrţení. 

Hodnotíme – li výsledky ukazatelů zadluţenosti, dospějeme k závěru, ţe je firma 

v průměru financována 40% z cizích zdrojů a z 60% ze zdrojů vlastních. Z výsledků 

ukazatelů celkové zadluţenosti a koeficientu samofinancování vyplývá, ţe společnost 

financuje výraznou většinu svých aktiv z vlastních zdrojů. Stává se tak relativně 

finančně nezávislou a velice sympatickou pro investory a věřitele. 

Pro hodnocení výsledků souhrnných ukazatelů stojí za to, komentovat výsledky 

Altmanova indexu, kde firma dosáhla skvělých hodnost z hlediska tzv. šedé zóny. Jedná 

se tedy o finančně silnou a zdravou firmu. Oproti Altmanovu indexu jsou hodnoty Index 

IN05 niţší a mají pro podnik horší vypovídací schopnost z důvodu pouţitých ukazatelů 

závislých na hospodářském výsledku.  
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5 Návrhy na zlepšení 

Z provedené studie jsme dospěli k názoru, ţe se jedná o průměrnou společnost. 

Na základě standardní finanční analýzy byla na první pohled vyhodnocena jako nepříliš 

stabilní a to díky kolísavému hospodářskému výsledku, coţ mohlo vést k předčasným 

závěrům týkajících se problémů ve firmě a jejichţ příčiny byly vysvětleny během práce, 

ale díky příznivým hodnotám ostatních ukazatelů můţeme firmu povaţovat  

z dlouhodobého hlediska za stabilní. Co se týká začátku roku 2010, můţeme říci, ţe 

díky dlouhé zimě mohou nastat firmě nechtěné komplikace s dokončením zadaných 

prací, které přímou úměrou poškozují i renomé celého podniku. Není to však problém 

pouze námi sledované firmy, ale podle statistik se do problémů dostalo cele odvětví 

stavebnictví. 

„Propad stavební produkce ovlivnily nepříznivé klimatické podmínky a úbytek 

nových stavebních zakázek. V lednu 2010 spadlo o 20 procent více srážek než je 

dlouhodobý normál a průměrná teplota byla o 2,2 stupně Celsia nižší. Produkce  

v pozemním stavitelství klesla o 32,7 procenta a v inženýrském stavitelství se snížila  

o 0,2 procenta. 

Stavební produkce tak letos v lednu meziročně klesla ve stálých cenách o 25,6 

procenta, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů byla nižší o 24,6 procenta. Leden 

2010 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. 

Meziměsíčně očištěná od sezónních vlivů byla nižší o 22 procent.“
5
 

Problémy, se kterými se firma potýká, jsou převáţně nákladového charakteru, 

způsobené pozdní úhradou vydaných faktur, konkurencí větších firem a přijímáním 

nevýhodných zakázek přes zimní období.  

Při bliţším zkoumání je vidět, ţe nejvyšší nákladovou poloţkou je výkonová 

spotřeba. Většinu z tohoto vidíme v pronájmu těţké techniky na technické práce při 

úpravě vodních toků. Sníţení této poloţky by firma mohla dosáhnout výběrem 

levnějšího dodavatele. Dosáhli bychom ve výsledku vyšších zisků. Z širšího pohledu 

                                                
5 „Stavbaře čeká těţký rok“. Finanční noviny [online]. 2010, č. 1, [cit. 2010-04-02]. Dostupný z WWW: 

<http://www.financninoviny.cz/zpravy/stavbare-ceka-tezky-rok/445972>. ISSN 1213-4996. 
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však můţeme říci, ţe i kdyţ firma dosahuje kolísavého hospodářského výsledku mezi 

plusovou a minusovou hranící, ve výsledku zisky převyšují ztrátu. 

Obchodní situace firmy je dlouhodobě dobrá. Podnik si udrţuje stálou klientelu, 

a proto můţeme i do budoucna říci, ţe bude prosperovat. 

Snížení nákladů při nákupu stavebních hmot 

Při identifikaci nákladů na základě výsledovky, bylo zjištěno, ţe největší 

nákladovou poloţkou je účet 501001, coţ je spotřeba stavebního materiálu. Jelikoţ 

společnost sídlí v pohraniční oblasti, objevuje se otázka, zda by nebylo výhodnější 

nakupovat stavení hmoty v Polsku. Pro tuto příleţitost máme k dispozici srovnání cen 

Polské firmy Opolskie Kopalnie surowców mineralnych Sp. Z.o.o. a české společnosti 

Štěrkovny spol. s.r.o. 

Tabulka 16 - Přehled cen české firmy 

Hmota Frakce [mm] Cena [netto] Jedn. sazba 

[%] 

cena 

[brutto] 

Hrubé drcené kamenivo 

  

  

  

4/8 335,00 Kč/t 20% 402,00 

8/16 272,00 Kč/t 20% 326,00 

16/32 237,00 Kč/t 20% 284,00 

63/125 185,00 Kč/t 20% 222,00 

Drobné drcené kamenivo 

  

0/2 285,00 Kč/t 20% 339,00 

0/4 170,00 Kč/t 20% 204,00 

Písek 0/2 149,00 Kč/t 20% 177,00 

Zdroj: Ceník firmy Štěrkovny spol. s.r.o. 

Tabulka 17 - Přehled cen polské firmy 

Hmota Frakce 

[mm] 

Cena 

[netto] 

Jedn. Sazba [%] Cena 

[brutto] 

Cena v 

Kč 

Hrubé drcené 

kamenivo 

  

  

  

2/8 43,00 Zl/t 22% 52,46 345,87 

8/16 43,00 Zl/t 22% 52,46 345,87 

16/31,5 43,00 Zl/t 22% 52,46 345,87 

63/120 19,00 Zl/t 22% 23,18 152,83 

Drobné drcené 

kamenivo 
0/2 10,00 Zl/t 22% 12,20 80,43 

Písek 0/2 8,00 Zl/t 22% 9,76 64,35 

Zdroj: Ceník firmy Opolskie Kopalnie surowców mineralnych Sp. Z.o.o. 
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Pouţitý kurz ČNB 6,593 Kč/1 Zl. Jak lze vyčíst z tabulek, je na první pohled 

jasné, ţe materiál dodávaný polskou firmou je v mnoha frakcích o poznání levnější. 

Firma by tak mohla nakupovat písek a štěrk za výhodnější ceny, neţ jim mohou 

nabídnout české firmy. Jelikoţ se nákupy provádějí ve velkém mnoţství a rozdíl na 

jednu tunu je v kaţdém aspektu citelný, ušetřila by firma na nákladech spojených 

s výstavbou rodinných domů a se svou veškerou stavební činností.  

 Na druhé stráně by Liolios Christos mohl navázat nové kontakty v zahraničí  

a získat tak další zákazníky nebo dodavatele pro svůj podnik. 

Problémem však zůstává to, jak se bude vyvíjet do budoucna světová 

ekonomika. Dosavadní posilování české koruny oproti polské měně hodnotíme jako 

pozitivum pro podporu nákupu stavebních hmot v zahraničí. 

 Zdroj informací o cenách obsaţených v tabulkách pochází z ceníku obou 

společností. 

 

Stavba nové betonárky 

Na základě nedávno uskutečněné koupě bylo zjištěno, ţe má firma ve vlastnictví 

zatím nevyuţité prostory, které zakoupila od firmy CE Wood, a.s. Předmětem kupní 

smlouvy byl pozemek (zastavěna plocha a nádvoří) a budovy (garáţe, technické 

vybavení). Jednalo by se tak o rozšíření stávajícího areálu. 

 Jedním z moţných návrhů jak vyuţít tento pozemek je, postavit na něm novou 

betonárku. Tato investice by ovšem nebyla levná a bylo by nutné vytvořit investiční 

plán nákladů a případných výnosů, které by plynuly především z prodeje betonu. Dále 

by bylo nutné získat povolení ke stavbě, které by se zakládalo na průzkumu terénu 

v okolí areálu, aby popřípadě nedošlo k poškození ţivotního prostředí. Musíme však 

vzít také v úvahu vývoj cen betonových směsí a případnou konkurenci v regionu. 

Manipulace s betonovými směsmi tvoří nezanedbatelnou část firemních výnosů 

bez ohledu na to, zda se jedná o přímý prodej zákazníkům nebo o vlastní potřebu. Ceny 

betonu se odvíjí od několika zásadních aspektů. Prvním z nich jsou druhy betonu, které 

bychom mohli rozdělit do tzv. tříd betonových směsí. Cena betonu se dále odvíjí od 

dopravy, především tedy od vzdálenosti betonárky a místa, kam má být beton dovezen. 
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Dalším důleţitým aspektem je závislost na typu pouţitého pojiva, cementu a také na 

druhu a kvalitě kameniva pouţitého do betonové směsi. Draţší jsou samozřejmě betony 

vysokopevnostní a také betony zušlechtěné různými plastifikátory, voděodolné, které 

mají cenu několikanásobně vyšší. Ceny betonu se pohybují od jednoho tisíce aţ po dva 

a půl tisíce korun za m3 betonové směsi a to v závislosti na mnoţství, které si odběratel 

objedná nebo na smlouvě. 

Pokud se jedná o stanovení budoucích výnosu nově vybudované betonárky, 

vychází se ze stanovených cen betonových směsí a části výnosu na účtu 642 připadající 

na poloţku prodeje betonu za rok 2009. 

Tabulka 18 - Ceník betonových směsí 

Třída betonu Konzistence Cena Kč/m3 bez DPH Cena Kč/m3 vč. DPH 

B 10 S1, S2 1 650,- 1 980,- 

B 12,5 S1, S2 1 760,- 2 112,- 

C 12/15 S1, S2, S3 1 850,- 2 220,- 

C 16/20 S1, S2, S3 1 900,- 2 280,- 

C 20/25 S2, S3 2 000,- 2 400,- 

C 25/30 S2, S3 2 200,- 2 640,- 

C 16/20 vodotěsný S2, S3 2 000,- 2 400,- 

C 12/15 potěr S1, S2, S3 1 880,- 2 256,- 

C 16/20 potěr S1, S2, S3 2 150,- 2 580,- 

C 25/30 potěr S2, S3 2 350,- 2 820,- 

Zdroj: Ceník firmy Liolios Christos - Rychlostav 

Tabulka 19 - Ceník dopravy a nakládky 

Přeprava betonových směsí T 815 mix 48,- Kč/km 

Nakládka, vykládka 75,- Kč/15 min 

Přeprava betonových směsí MAN mix 72,- Kč/km 

Zdroj: Ceník firmy Liolios Christos - Rychlostav 

V tabulkách 17–18 můţeme vidět ceny betonových směsí a sluţeb souvisejících 

s přepravou betonu firmy Liolios Christos – Rychlostav. Výnosy z těchto aktivit činily 

v roce 2009 cca 324 000 Kč. 
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Co se týče konkurenčních firem v oboru výroby betonových směsí spadajících 

do stejného regionu, připadá v úvahu betonárka Kareta, s.r.o., která je svou polohou 

nejblíţe námi analyzované firmě. 

V závislosti na levněji nakoupených komponentech od polské firmy by se, dle 

mého názoru, citelně zvýšila zisková marţe. Na druhou stranu vyrábět levnější beton, 

s ohledem na niţší náklady při výrobě, by zlepšilo konkurenceschopnost podniku při 

výběrových řízeních na výstavbu inţenýrského stavitelství (vodní díla, vodní stupně), 

kde je spotřeba betonu značná. Dále by firma tímto způsobem ušetřila za nákup 

dodatečného betonu od jiného dodavatele. 

 

Reakce na světovou krizi 

S ohledem na světovou finanční krizi, která se k nám rozšířila z USA, je nutné, 

aby firma zaujala postoj k této situaci a vyhnula se tak případné recesi nebo hůř krachu. 

Jednou z prvních věcí, které firma podniká, je obstarávání si kvalitních  

a důvěryhodných ekonomických informačních zdrojů, podle nichţ je schopna dělat 

důleţitá rozhodnutí bez obav. 

Dalšími věcmi, kterými by společnost měla reagovat na krizi, jsou:   

 Přezkoumání rizik – je dobré včas svá rizika posoudit, neţ potom na poslední chvíli 

řešit uţ neřešitelné. Proto je nutné posuzovat s odstupem. K tomu nám poslouţí 

SWOT analýza nebo Porterova analýza. 

 Omezení nákladů na minimum – protřídění a zbavení se všech zbytečných 

nákladových poloţek usnadní vytvoření finančních rezerv pro případ nouze. 

 Snížení množství svých závazků – pečlivé kontrolování finančních toků zajistí, aby se 

společnost nedostávala zbytečně do dluhů a mohla tak s přehledem splácet své 

závazky. 

 Posilování vztahů se stávajícími klienty, dbát o jejich spokojenost, posílení 

marketingové činnosti. 
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Marketing – webový portál 

Dalším návrhem na zlepšení situace připadá v úvahu prezentace na trhu 

s následným zvýšením poptávky po sluţbách firmy. Jednou z teorií, jak tohoto 

dosáhnout, je rozšíření marketingové základny. Asi v posledních letech nejrozšířenější 

formou, která se na marketingovém poli nachází, jsou webové stránky. Prostřednictvím 

nich by se podnik mohl prezentovat veřejnosti a naklonit tak na svou stranu další 

zákazníky. 

Bylo by vhodné vytvořit moderní, profesionální a čistou internetovou prezentaci 

zaloţenou na dnešních technologiích, která bude důkladně a přehledně informovat 

návštěvníky o veškerých firemních elementech. Internetové stránky by měly obsahovat 

hlavně detailní sekci reference, přehled veškerých developerských projektů firmy – 

budoucích, minulých i stávajících, kompletní fotogalerii, velmi detailní a úplný výpis 

všech kontaktních moţností jak můţe potencionální klient firmu kontaktovat. A také 

případně poptávkový formulář pro jednoduchou komunikaci a „sběru“ poptávek od 

návštěvníků/klientů. 

Dále je nutné aplikovat na jiţ vytvořené internetové stránky konkrétní formy 

internetového marketingu, hlavně optimalizaci SEO pro vyhledávače, registrace do 

vyhledávacích katalogů, průzkum trhu, analýzu konkurenčního prostředí a také dbát na to, 

aby stránky byly ţivé a často se aktualizovaly. Velkým plusem také bude dlouhodobá 

starost o internetovou prezentaci ve spolupráci s marketingovou firmou, aby se postupně 

vyhodnocoval a analyzoval co moţná nejefektivnější postup pro získání prestiţních míst na 

internetovém poli.  

V případě, ţe bude mít firma Liolios Christos - Rychlostav dostatek finančních 

prostředků a zájem, bude vhodné uvaţovat i o placené internetové reklamě a to zejména na 

významných portálech jako Seznam.cz či třeba Idnes.cz atp. Doporučoval bych 

spolupracovat s vybranou marketingovou firmou a vyuţít prostředky jako placené pozice na 

Firmy.cz, Google.com a také Seznam.cz – pro pokrytí domácího i zahraničního trhu.  

V našem případě bychom se zaměřili spíše na tuzemský internetový prostor.  
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Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem hodnotil finanční situaci podniku Liolios Christos 

Rychlostav a navrhl opatření ke zlepšení dosavadní situace. 

Firmu pana Lioliose Christose jsem si zvolil na základě uţ dřívější praxe 

vykonané v tomto podniku. Rozsáhlá činnost firmy, která se dotkla, jak jsem později 

zjistil, i mého rodiště Osoblahy, byl dalším motivem, proč jsem si tuto firmu vybral. Za 

dobu mé dvoutýdenní praxe jsem měl moţnost podrobně se seznámit s činností 

podniku, coţ mi pomohlo při tvorbě této práce. 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo analyzovat současný vývoj firmy  

a zobrazit informace o moţnostech finanční analýzy a její aplikace v konkrétním 

podnikovém prostředí firmy. Jak jsme zjistili, finanční analýza nám můţe v mnohém 

vysvětlit pozici či chování společnosti, a proto je také hlavním nástrojem finančního 

řízení podniku. Na základě údajů, které mi daná firma poskytla, jsem zhodnotil 

současnou pozici v daném odvětví trhu.  

V teoretické části byla popsána stručná charakteristika firmy a byly zde 

zobrazeny kromě ukazatelů také jednotlivé modely tak, aby je bylo moţno vyuţít v části 

samotné analýzy. V praktické části pak bylo podrobně rozebráno několik druhů analýz, 

která nám dobře popsaly jak externí prostředí firmy, tak i její interní politiku. Ve 

finanční analýze bylo dokázáno, ţe jednotlivé modely nám mohou velice dobře zobrazit 

finanční situaci podniku tak, aby bylo jasné, jak podnik prosperoval, prosperuje  

a i náhled na to, jak se bude vyvíjet situace do budoucna. 

Při této analýze jsem si všiml, ţe existuje celá řada ukazatelů, které mají svůj 

specifický význam, a podrobně se s nimi seznámil. Určitě mezi nejdůleţitější patří 

ukazatele rentability, neboť pouze jejich kladné hodnoty v delším období mohou 

podniku zaručit přeţití. Samozřejmě se můţe stát, ţe v některých letech můţe podnik 

dospět ke ztrátám, ale v dlouhodobém horizontu musí firma dosahovat určité míry 

zisku. Dále bych zmínil především ukazatele likvidity, které mi poskytly obraz 

finančního zajištění podniku v případech nenadálých problémů, s jakými se můţeme 

setkat. Ekonomická krize, ve které se ocitl prakticky celý svět, se bohuţel nevyhnula ani 
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naší firmě. I přes to dosahuje malá firma Lioliose Christose relativně dobrých výsledku. 

Za sledované období dosáhla v součtu vyššího zisku neţ ztráty. 

Podle mého názoru jsem naplnil poţadovaný cíl této bakalářské práce. Mnou 

navrţená opatření by mohli odstranit zmíněné nedostatky ve firmě. Teď uţ záleţí pouze 

na majiteli firmy, zda vyuţije některá doporučení ke svému prospěchu a ku prospěchu 

svého okolí. 
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Příloha 3 - Certifikát systému managementu bezpečnosti 

 



 

Příloha 4 - Rozvaha - aktiva v plném rozsahu 

Označení 
 
 
a 

AKTIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Běžné účetní období 

2006 2007 2008 2009 

  AKTIVA CELKEM                        (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 9630 14947 13114 16056 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 
    

B. Dlouhodobý majetek                                   (ř. 04 + 13 + 23) 003 2632 1989 2015 2642 

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek                          (ř. 05 až 12) 004 
    

B. I.        1. Zřizovací výdaje 005 
    

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 
    

3. Software 007 
    

4. Ocenitelná práva 008 
    

5. Goodwill  009 
    

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 
    

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 
    

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 
    

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek                             (ř. 14 až 22) 013 2632 1989 2015 2642 

B. II.       1. Pozemky 014 58 58 58 58 

2. Stavby 015 678 621 567 515 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 1746 980 1390 984 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 
    

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 
    

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 
    

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 150 330 
 

1085 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 
    

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  022 
    

B. III. Dlouhodobý finanční majetek                            (ř. 24 až 30) 023 
    

B. III.      1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 
    

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem  025 
    

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 
    

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027 
    

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 
    

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 
    

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 
    

  



 

Označení 
 
 
a 

AKTIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Běžné účetní období 

2006 2007 2008 2009 

C. Oběžná aktiva                                   (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 6887 12481 10500 12727 

C.  I. Zásoby                                                         (ř. 33 až 38) 032 
    

C.  I.       1. Materiál 033 
    

2. Nedokončená výroba a polotovary 034 
    

3. Výrobky 035 
    

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 
    

5. Zboží 037 
    

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 
    

C.  II. Dlouhodobé pohledávky                                   (ř. 40 až 47) 039 
    

C.  II.      1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 
    

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 
    

3. Pohledávky - podstatný vliv 042 
    

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043 
    

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 
    

6. Dohadné účty aktivní 045 
    

7. Jiné pohledávky 046 
    

8. Odložená daňová pohledávka 047 
    

C.  III. Krátkodobé pohledávky                                   (ř. 49 až 57) 048 7265 5843 4857 10531 

C.  III.      1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 6926 5806 4857 10531 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 
    

3. Pohledávky - podstatný vliv 051 
    

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052 
    

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 
    

6. Stát - daňové pohledávky 054 
    

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 339 37 
  

8. Dohadné účty aktivní 056 
    

9. Jiné pohledávky 057 
    

C.  IV. Krátkodobý finanční majetek                            (ř. 59 až 62) 058 -378 6637 5643 2196 

C.  IV.     1. Peníze 059 322 501 471 411 

2. Účty v bankách 060 -700 6136 5172 1785 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 
    

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 
    

 



 

D.  I. Časové rozlišení                                             (ř. 64 až 66) 063 112 477 600 687 

D.  I.       1. Náklady příštích období 064 112 477 600 687 

2. Komplexní náklady příštích období 065 
    

3. Příjmy příštích období 066 
    

 

  



 

Příloha 5 - Rozvaha - pasiva v plném rozsahu 

Označení 
 
 
a 

PASIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

 

Běžné  
účetní období 

 

2006 2007 2008 2009 

  PASIVA CELKEM                          (ř. 68 + 86 + 119) 067 9630 14947 13114 16056 

A. Vlastní kapitál                              (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 068 5642 8604 7175 13137 

A.  I. Základní kapitál                                               (ř. 70 až 72) 069 11569 9586 8276 7094 

A.  I.       1. Základní kapitál 070 11569 9586 8276 7094 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 
    

3. Změny základního kapitálu  072 
    

A.  II. Kapitálové fondy                                             (ř. 74 až 78) 073 
    

A.  II.      1. Emisní ážio 074 
    

2. Ostatní kapitálové fondy 075 
    

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  076 
    

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 077 
            

5. Rozdíly z přeměn společností 078 
    

A.  III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku  
                                                                      (ř. 80 + 81) 

079 
    

A.  III.      1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 080 
    

2. Statutární a ostatní fondy 081 
    

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let                      (ř. 83 + 84) 082 -2581 -5927 4945 -1101 

A.  IV.    1. Nerozdělený zisk minulých let 083 
  

4945 
 

2. Neuhrazená ztráta minulých let 084 -2581 -5927 
 

-1101 

A.  V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 085 -3346 4945 -1101 6044 

B. Cizí zdroje                                       (ř. 87 + 92 + 103 + 115) 086 3988 6343 5939 2919 

B.  I. Rezervy                                                         (ř. 88 až 91) 087 
    

B.  I.       1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088 
    

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 089 
    

3. Rezerva na daň z příjmů 090 
    

4. Ostatní rezervy 091 
    

B.  II. Dlouhodobé závazky                                      (ř. 93 až 102) 092 
    

B.  II.       1. Závazky z obchodních vztahů 093 
    

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 094 
    

3. Závazky - podstatný vliv 095 
    

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 

096 
    



 

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 097 
    

6. Vydané dluhopisy 098 
    

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 099 
    

8. Dohadné účty pasivní 100         

9. Jiné závazky 101         

10. Odložený daňový závazek 102         

 

 

Označení 
 
 
a 

PASIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

 

Běžné  
účetní období 

 

2006 2007 2008 2009 

B.  III. Krátkodobé závazky                                     (ř. 104 až 114) 103 3198 6080 4939 1919 

B.  III.      1. Závazky z obchodních vztahů 104 3707 3614 4088 320 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 105 
    

3. Závazky - podstatný vliv 106 
    

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 

107 
    

5. Závazky k zaměstnancům 108 358 399 440 505 

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109 342 193 210 216 

7. Stát - daňové závazky a dotace 110 -1210 1874 201 878 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 111 
    

9. Vydané dluhopisy 112 
    

10. Dohadné účty pasivní 113 
    

11. Jiné závazky 114 
    

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci                         (ř. 116 až 118) 115 789 263 1000 1000 

B.  IV.     1. Bankovní úvěry dlouhodobé 116 789 263 
  

2. Krátkodobé bankovní úvěry 117 
  

1000 1000 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 118 
    

C.  I. Časové rozlišení                                           (ř. 120 + 121) 119 
    

C.  I.       1. Výdaje příštích období 120 
    

2. Výnosy příštích období 121 
    

 

  



 

Příloha 6 - Výkaz Z/Z ve zjednodušeném rozsahu 

Označení 
 

 
a 

TEXT             
 

 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Skutečnost v účetním období 

2006 2007 2008 2009 

     I. Tržby za prodej zboží 1 
    

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 
    

    + Obchodní marže                                                    (ř. 01 - 02) 3 
    

    II. Výkony 4 30495 42195 38958 44851 

B. Výkonová spotřeba 5 33904 37681 41327 35446 

    + Přidaná hodnota                                            (ř. 03 + 04 - 05) 6 -3409 4514 -2370 9405 

C. Osobní náklady 7 6199 6881 8177 8326 

D. Daně a poplatky 8 685 758 497 468 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 9 2151 1237 751 550 

    III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 10 9352 10450 10878 7184 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu 

11 
  

24 
 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti  
a komplexních nákladů příštích období 

12 
    

    IV. Ostatní provozní výnosy 13 18 53 81 50 

H. Ostatní provozní náklady 14 134 386 191 217 

    V. Převod provozních výnosů 15 
    

I. Převod provozních nákladů 16 
    

    * 
Provozní výsledek hospodaření 
[ř. 06 - 07 - 08 - 09 + 10 - 11 - 12 + 13 - 14 + (-15) - (-16)] 

17 -3208 5759 -1051 7079 

    VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 18 
    

J. Prodané cenné papíry a podíly 19 
    

    VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 20 
    

    VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 21 
    

 

  



 

Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Skutečnost v účetním období 

2006 2007 2008 2009 

K. Náklady z finančního majetku 22 
    

     IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 23 
    

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 24 
    

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 25 
    

     X. Výnosové úroky 26 
   

60 

N. Nákladové úroky 27 142 84 73 90 

     XI. Ostatní finanční výnosy 28 45 
   

O. Ostatní finanční náklady 29 41 38 39 29 

     XII. Převod finančních výnosů 30 
    

P. Převod finančních nákladů 31 
    

     * 
Finanční výsledek hospodaření 
[ř. 18 - 19 + 20 + 21 - 22 + 23 - 24 - 25 + 26 - 27 + 28 - 29 +   
(-30) - (-31)] 

32 -138 -122 -112 -59 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 33 
 

566 
 

987 

     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost       (ř. 17 + 32 - 33) 34 -3346 5071 -1063 6033 

     XIII. Mimořádné výnosy 35 
  

74 11 

R. Mimořádné náklady 36 
 

126 12 
 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 37 
    

     * Mimořádný výsledek hospodaření                  (ř. 35 - 36 - 37) 38 
 

-126 62 11 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 39 
    

     *** 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                            
(ř. 34 + 38 - 39) 

40 -3346 4945 -1101 6044 

    **** 
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                            
(ř. 17 + 32 + 35 - 36) 

41 -3346 5511 -1101 7030 

 

 


