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Abstrakt 

Diplomová práce analyzuje finanční situaci společnosti IMOS Brno, a.s. v letech 2014 až 

2018 za využití ukazatelů finanční analýzy. Výstupem teoretické a analytické části 

diplomové práce jsou návrhy zlepšení problematických oblastí, které povedou ke zlepšení 

dosavadního finančního stavu vybrané společnosti. 

 

 

Abstract 

In this diploma thesis the financial situation of IMOS Brno, a.s. from 2014 to 2018 is 

assessed by using indicators of the financial analysis. The results of the theoretical and 

analytical part of the thesis represent a basis for proposals for improvement of 

weaknesses; the application of proposals aim at improving the current financial status of 

the selected company. 
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ÚVOD 

V dnešní době dynamicky se měnícího ekonomického prostředí se konkurenceschopný 

podnik bez pravidelného zhodnocování finanční situace již neobejde. Nástroje finanční 

analýzy se tak stávají neoddělitelnou součástí finančního řízení podniku. Využívají se ke 

komplexnímu zhodnocení finančního zdraví podniku za využití datové základny 

v podobě účetních výkazů a jejím hlavním cílem je připravit podklady pro budoucí 

rozhodování o fungování podniku. Společně např. se strategickou analýzou tvoří 

integrální část ekonomického řízení podniku. 

Obsahem diplomové práce je zhodnocení finanční situace vybraného podniku a navržení 

řešení na její zlepšení v problémových oblastech. Diplomová práce je rozdělena do tří 

hlavních kapitol, kterými jsou teoretické, analytické a návrhové.  

V teoretické části práce jsou na základě odborné literatury podrobně charakterizovány 

základní pojmy a metody strategické a finanční analýzy včetně jednotlivých ukazatelů a 

faktorů ovlivňující vnitřní a vnější prostředí podniku.  

Praktická část obsahuje obecné informace vybraného podniku IMOS Brno a.s., jeho 

organizační strukturu a vymezení předmětu podnikání. Na základě teoretických znalostí 

získaných z předchozí kapitoly je aplikována strategická analýza, jejíž výstupem je 

identifikace silných a slabých stránek společně s příležitostmi a hrozbami podniku 

pomocí mj. SWOT analýzy. Následně je realizována finanční analýza s použitím 

absolutních, poměrových a rozdílových ukazatelů. Veškeré výsledky dosažené 

v analytické části práce jsou patřičně okomentovány a zasazeny do kontextu. 

Nejdůležitější složkou diplomové práce je závěrečná návrhová část, která vyhodnocuje 

získané informace z teoretické a praktické části práce. Na základě těchto znalostí jsou 

navržena opatření, která povedou k odstranění eventuálních nedostatků, a především ke 

zlepšení finanční situace vybraného podniku.  

Na závěr jsou získané výsledky stručně shrnuty se zdůraznění implikací pro podnikovou 

praxi.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUP ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem diplomové práce je zhodnotit finanční situaci vybraného podniku a 

následně navrhnout opatření, která povedou ke zlepšení současného stavu. Ke splnění 

hlavního cíle je zapotřebí definovat a naplnit cíle dílčí. 

Prvním a nejdůležitějším dílčím cílem pro zpracování závěrečné práce je výběr vhodného 

podniku, který disponuje kvalitně zpracovanými účetními výkazy a projevuje dostatečný 

zájem o spolupráci v rámci řešení diplomové práce. Takovým podnikem je stavební 

společnost IMOS Brno a.s., jelikož splňuje definované požadavky a díky osobní 

zkušenosti lze případné nesrovnalosti konzultovat s vedením podniku.  

Druhým dílčím cílem je na základě odborné literatury definovat teoretický rámec na téma 

finanční a strategická analýza. V případě strategické analýzy je na základě literárního 

přehledu definován postup zpracování analýzy vnitřního a vnějšího prostředí vybraného 

podniku a následná syntéza výsledků v rámci metody SWOT. Teoretická základna 

finanční analýzy se opírá zejména o definici jednotlivých indikátorů, kterými jsou 

absolutní, poměrové, rozdílové a provozní ukazatele a v neposlední řadě tzv. soustavy 

ukazatelů. 

Třetím dílčím cílem je charakterizovat vybraný podnik, vymezit jeho podnikatelskou 

činnost, rozsah podnikání a vymezit podobu jeho organizační struktury. 

Čtvrtým dílčím cílem diplomové práce je zpracování strategické analýzy na základě 

vybraných metod a aplikace metod finanční analýzy, které slouží jako podklad 

pro zhodnocení současné finanční situace podniku. Výsledky finanční analýzy jsou 

konfrontovány s doporučovanými a případně oborovými hodnotami. 

Posledním dílčím cílem je zasazení získaných informací do souvislostí k vytvoření 

komplexního obrazu současného fungování podniku. Stěžejní je v tomto kontextu 

formulace návrhů na zlepšení finanční situace podniku IMOS Brno a.s.  

Vstupní data pro jsou čerpána z výročních zpráv poskytnutými společností IMOS Brno, 

a.s.   
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V následující kapitole jsou definovány teoretické pojmy, které tvoří podklad pro 

praktickou část diplomové práce. Zmíněné teoretické znalosti jsou čerpány z odborné 

literatury, která se zaměřuje především na strategickou a finanční analýzu.   

1.1 Charakteristika strategické analýzy 

Strategická analýza je proces, který zahrnuje zkoumání podnikatelského prostředí, ve 

kterém podnik působí. Je nezbytná k vytvoření strategického plánování pro rozhodování 

a hladké fungování podniku. Pomocí strategického plánování lze dosáhnout cílů, které 

jsou stanoveny podnikem (8, s. 392-393). 

Strategická analýza je nezbytnou součástí podnikového řízení. Strategické plánování je 

dlouhodobý úkol zahrnující nepřetržité a systematické plánování a investice do zdrojů. 

Jednou z nejdůležitějších funkcí strategického plánování je předpovídat budoucí události 

a přizpůsobovat jim podnikovou strategii (9, s. 38). 

Podnik ve snaze o nepřetržité zlepšování usiluje o pravidelné analyzování podnikové 

strategie, pomocí které identifikuje silné a slabé oblasti podnikové činnosti. Aby podnik 

fungoval efektivně, je důležité neustále uvažovat o tom, jaké změny k dosažení 

podnikových cílů je zapotřebí realizovat (8, s. 398). 

Odborná literatura rozlišuje strategickou analýzu na vnitřní a vnější. Kombinací interního 

a externího skenování prostředí poskytuje přehled podnikovém prostředí a vývoji 

strategie podniku (8, s. 398).  

1.1.1 Analýza vnějšího prostředí 

Předpokladem analýzy externího prostředí je vymezení relevantního prostředí a faktorů, 

které mohou podnik ovlivňovat. Znalost faktorů umožňuje podnikům efektivně využít 

příležitostí a vyhýbat se potenciálním ohrožením. Pokud chce podnik z těchto faktorů 

těžit, musí efektivně využívat příležitosti. Hrozby představují překážky, které podniku 

brání v dosažení požadovaných cílů. (8, s. 398). 

Mezi základní nástroje sloužící k efektivnímu zhodnocení vlivu faktorů externího 

prostředí na podnik patří Porterův model pěti sil a SLEPTE analýza a (8, s. 399). 
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SLEPTE analýza 

Umožňuje identifikovat faktory ovlivňující podnik, jejich možné účinky, a které z nich 

jsou pro podnik nejvýznamnější. V rámci analýzy je věnována pozornost budoucímu 

vývoji podnikatelského prostředí a jaké změny je možno předpokládat. Zkratka SLEPTE 

je akronym počátečních písmen jednotlivých vnějších faktorů (8, s. 399). 

 

Obrázek 1: SLEPTE analýza 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 8, s. 399) 

Sociální faktory 

Sociální faktory zkoumají vliv sociálních a kulturních změn na podnik. Jedná se například 

o demografický vývoj, životní styl nebo úroveň vzdělání. Zkoumáním těchto faktorů lze 

zjistit, do jaké míry mohou ovlivňovat fungování podniku. (8, s. 398). 

Legislativní faktory 

Představují faktory charakterizující právní prostředí, jeho kvalitu a stabilitu. Právními 

prvky ovlivňující fungování podniku jsou zpravidla daňové zákony, legislativní omezení 

a ochrana životního prostředí (8, s. 400). 

Ekonomické faktory 

Ekonomická část analýzy vymezuje stav ekonomiky v daném prostředí. Mezi hlavní 

nejvýznamnější faktory patří zejména fáze hospodářského cyklu, trend rozvoje hrubého 

domácího produktu, míra inflace a úrokové sazby nebo cena práce (8, s. 400). 
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Politické faktory 

Politická oblast zkoumá politický systém státu, jeho stabilitu a stav. Pro podnik je 

zejména důležité analyzovat vládní změny vůči sektoru, ve kterém působí (8, s. 400). 

Technologické faktory 

Technologické faktory souvisejí s vývojem výrobních prostředků, materiálu, procesů a 

know-how. Mezi tyto faktory patří činnost v oblasti výzkumu a vývoje, automatizace, 

nebo míra technologických změn. Mohou určit překážky vstupu, minimální efektivní 

úroveň výroby a ovlivnit rozhodnutí o outsourcingu (8, s. 400). 

Ekologické faktory 

Faktory životního prostředí zahrnují ekologické a environmentální aspekty, jakými jsou 

například počasí nebo změna klimatu, které mohou ovlivnit zejména průmyslová odvětví.  

Rostoucí povědomí o možných dopadech změny klimatu dále ovlivňuje fungování 

podniku a produkty, které nabízí svým zákazníkům (8, s. 401). 

Porterův model 

Každé odvětví charakterizuje sada ekonomických a technických faktorů tvořící 

konkurenční síly. Stav konkurence v odvětví závisí na působení pěti základních sil, mezi 

které patří: konkurenční boj mezi stávajícími podniky, vyjednávací síla dodavatelů a 

odběratelů, hrozba vzniku produktového substitutu a nových konkurentů (8, s. 403). 

Porterův model znázorňuje působení a charakteristiky těchto základních sil. Výsledkem 

analýzy je odhalení rizika vyplývající z konkurence a stanovit současnou konkurenční 

pozici (8, s. 404). 
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Obrázek 2: Porterova analýza pěti sil 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 8, s. 404) 

Stávající konkurence 

Podniky ve většině průmyslových odvětví jsou úzce spojeny se zájmy svých konkurentů. 

Jejich cílem je v rámci své strategie dosáhnout větší konkurenceschopnosti, než jejich 

konkurenti. Podnik si musí být vědom marketingových strategií, cenové politiky nebo 

poprodejních služeb svých konkurentů a pružně reagovat na jakékoli provedené změny 

(8, s. 405). 

Potenciální konkurenti 

Tato síla zkoumá, jak snadné nebo obtížné je pro konkurenty vstoupit na trh. Čím snazší 

je vstup nového konkurenta na trh, tím větší je riziko ztráty tržního podílu zavedeného 

podniku. Překážky vstupu zahrnují například absolutní nákladové výhody, kapitálová 

náročnost vstupu, úspory z rozsahu nebo reakce zavedených podniků (8, s. 405-406). 

Dodavatelé 

Značná vyjednávací síla poskytuje dodavatelům kontrolu nad cenou, kvalitou a rozsahu 

produktů a služeb. Pokud vstupní prvky tvoří velkou část celkových nákladů na produkt, 

potenciální vyjednávací síla dodavatele se výrazně zvýší. Podniky naopak mají lepší 

pozici pro vyjednávání, pokud existuje velké množství dodavatelů (8, s. 406). 
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Odběratelé 

Podobně jako dodavatelé mohou odběratelé výrazným způsobem ovlivňovat ziskovost 

odvětví tlakem na cenu nebo kvalitu produkce odvětví. Vyjednávací síla odběratelů roste, 

jestliže je nakupovaný produkt standardizovány nebo nediferencovaný. To umožnuje 

snadnou změnu dodavatelů a zvyšuje konkurenci mezi odvětvovými podniky. Naopak 

síla odběratelů je nízká, v případě že spotřebitelé nakupují výrobky v malém množství a 

produkt prodávajícího se velmi liší od produktů jeho konkurentů. 

Substituty 

Tato síla představuje hrozbu, jestliže je pro kupující snadné nahradit existující produkty 

jejich substituty. Jedná se o alternativní produkt, který je cenově atraktivnější, kvalitnější 

nebo také šetrnější k životnímu prostředí. Jinými slovy, substituty představující riziko 

nabízejí za menší náklady větší uspokojení potřeb (8, s. 407) 

1.1.2 Analýza vnitřního prostředí 

Pomocí analýzy vnitřního prostředí je možné identifikovat silné a slabé stránky podniku. 

Silné stránky umožňují využít dostupné příležitosti z hlediska kompetencí, zdrojů a 

konkurenční výhody. Slabé stránky naopak představují potenciální hrozby a omezují 

strategické plánování podniku (9, s. 39). 

Mezi nejpoužívanější metody interní strategické analýzy patří McKinseyho model 7S, 

v rámci kterého jsou kritické faktory podrobně rozebrány. Vnitřní faktory jsou obecně 

považovány za kontrolovatelné a podnik je může měnit nebo upravovat (9, s. 39). 

McKinseyho model 7S 

McKinseyho model 7S je analytická technika k posouzení kritických faktorů a sledování 

změn vnitřní situace podniku a je využívána jako nástroj pro rozhodování o budoucí 

podnikové strategii. Model lze aplikovat v celé řadě situací, kdy je zapotřebí přezkoumat, 

jak různé části organizace mezi sebou fungují.  

Model 7S rozdělen do dvou základních skupin. První skupinou jsou tzv. tvrdá S, mezi 

které patří strategie podniku, jeho struktura a systémy. Tvrdé faktory jsou snadno 

identifikovatelné a ovlivnitelné managmentem. Druhou skupina představují tzv. měkká 

S, do kterých řadíme styl podniku, spolupracovníky, schopnosti a sdílené hodnoty.  
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Na rozdíl od tvrdých faktorů se daleko hůře popisují a případné změny podniku v rámci 

těchto prvků nejsou příliš snadné. Mezi jednotlivými kritickými faktory existuje velmi 

silná vazba a navzájem se ovlivňují (9, s. 41). 

 

Obrázek 3: McKinseyho model 7S 

(Zdroj: 9, s. 40) 

 

Strategie 

Strategie je plán vyvinutý podnikem k dosažení konkurenční výhody a zajištění 

konkurenceschopnosti na trhu. Obecně platí, že strategie musí být jasně formulována, 

dlouhodobá a vycházet z podnikové vize, poslání a hodnot. Předpokladem k vytvoření 

takové strategie je propojenost s ostatními faktory a následná její realizace (9, s. 42). 

Struktura 

Tvoří organizační schéma podniku a představuje optimální rozdělení úkolů, kompetencí 

a pravomocí mezi pracovníky podniku. Struktura by měla být co nejsrozumitelnější, aby 

bylo jasně staveno, kdo zodpovídá za konkrétní výsledky (9, s. 43). 
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Organizační celky jsou rozděleny do pěti základních struktur: 

• liniová, 

• funkcionální, 

• liniově-štábní, 

• divizní, 

• maticová (9, s. 43). 

Liniovou strukturu tvoří jeden útvar, který je nadřazený ostatním. Jedná se o jedno ze 

základních organizačních uspořádání. Existují zde jednoznačné vazby mezi podřízenými 

a nadřízenými. Hlavními přednostmi liniové struktury jsou jasně definované kompetence, 

odpovědnosti a rychlé rozhodování. Nevýhodou této struktury jsou vysoké nároky na 

vedoucí jednotlivých oddělení (9, s. 43). 

Funkcionální struktura se snaží eliminovat nedostatek liniové struktury nahrazením 

jednoho vedoucího několika specializovanými vedoucími pro různé oblasti fungování 

podniku. Výhodou je možnost další specializace vedoucích a jasně definované 

odpovědnosti. Komplikací ale může být situace takzvaného „mučednického kůlu“, kdy 

pracovník dostává od různých nadřízených vzájemně odlišné úkoly. (9, s. 44). 

Liniově-štábní struktura je rozšířením liniové struktury o takzvané štáby, které zajišťují 

podporu řídících činností pro různé hierarchické úrovně a oblasti,  fungování podniku. 

V praxi je toto uspořádání velmi často využíváno, jelikož shrnuje klady obou předchozích 

struktur (9, s, 45). 

Divizní struktura je využívána, jestliže jsou v podniku vytvářeny menší organizační 

jednotky, takzvané divize. Jsou to relativně samostatné útvary, které jsou rozděleny podle 

geografického umístění, typů zákazníků nebo dle výroby či prodeje. Hlavním cílem 

divizní struktury je snížit zátěž vrcholového managementu podniku a decentralizovat 

rozhodování (8, s. 358). 

Kombinací funkcionálního a divizního uspořádání vzniká maticová organizační struktura. 

Jedná se o nejběžnější uspořádání ve většině podniků. Výhodou maticového uspořádání 

je možnost utvářet uvnitř podniku dokáže trvalé nebo dočasné operativní týmy složené 

z odborníků na jednotlivé oblasti, kteří pocházejí z různých oddělení podniku (8, s. 359). 
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Systémy 

Systémy zahrnují činnosti, které jsou součástí každodenního fungování společnosti. 

Zahrnují základní procedury, jakými jsou například informační systémy, výrobní procesy, 

rozpočtování nebo kontrolní procesy (9, s. 47). 

Styl 

Představuje styl vedení a řízení. Definuje, jakým způsobem manažeři komunikují se 

svými podřízenými, zákazníky a spolupracovníky. Rozdělujeme tři typy stylů: 

• autoritativní, 

• demokratický, 

• laissez-faire (9, s. 45). 

Autoritativní styl řízení je založen na rozkazech a příkazech, které manažer deleguje na 

své podřízené. Efektivita tohoto stylu závisí na schopnostech vedoucího pracovníka, který 

má absolutní kontrolu. Zaměstnanci se tak na řízení podniku neúčastní a podávají pouze 

informace svým nadřízeným, kteří z nich vyvozují konečná rozhodnutí (9, s. 45). 

Demokratický styl řízení se odlišuje od autoritativního přístupu zejména větší mírou 

participace zaměstnanců, kteří mají možnost se vyjadřovat k podnikovému rozhodování. 

Vedoucí dává svým podřízeným méně příkazů, snaží se podporovat jejich iniciativu a 

akceptuje jejich návrhy. Konečná rozhodnutí ale stále provádí samostatně (9, s. 45). 

Laissez-faire je liberálním stylem řízení vyznačující se značnou volností pracovníků. 

Vedoucí zde působí jako expertní rádce a své názory poskytuje podřízeným pouze na 

dotázání. Často je ale tento styl pracovníky zneužíván (9, s. 48). 

Spolupracovníci 

Dalším kritickým faktorem jsou spolupracovníci. Formuluje informace ohledně 

kvalifikace a specializace zaměstnanců. Velká pozornost je věnována zejména 

možnostem osobního rozvoje, motivace nebo způsobu odměňování. Lidské zdroje 

představují na jednu stranu nejdůležitější zdroj zvyšování výkonnosti podniku, na druhé 

straně však představují významné provozní riziko (9, s. 48-49). 
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Schopnosti 

Charakterizují kompetentnost a schopnosti pracovníků podniku. Odpovídající dovednosti 

jsou zásadní pro realizaci strategie a případné nedostatky mohou představovat riziko pro 

dosažení cílů. Z toho důvodu by měl být vedoucím vyvíjen neustály tlak, který povede ke 

zvýšení ekonomické, právní a informační gramotnosti zaměstnanců (9, s. 51-52). 

Sdílené hodnoty 

Sdílené hodnoty představují firemní kulturu a etiketu společnosti. Je to souhrn přístupů a 

hodnot všeobecně sdílených v podniku. Prezentují vizi a misi podniku mezi pracovníky. 

Sdílené hodnoty jsou ve středu modelu 7S, jelikož představují centrální hodnoty 

ovlivňující všechny ostatní faktory podniku (9, s. 51). 

1.2 Charakteristika finanční analýzy 

Finanční analýza je nástrojem pro finanční řízení podniku. Je využívána ke komplexnímu 

zhodnocení finanční situace podniku. Je to systematický rozbor informací obsažených 

v rozvaze, výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích neboli cash flow. Pomocí 

finanční analýzy lze posoudit ziskovost, kapitálovou strukturu, efektivní využití aktiv, 

solventnost a mnoho dalších důležitých skutečností potřebných pro kvalitní rozhodování 

a fungování podniku (6, s. 17). 

1.2.1 Oblast využití 

Finanční analýza je aplikovatelná nejen uvnitř podniku, ale také při pohledu zvenčí. 

Vnitřní analýza například doporučuje, kam směřovat hodnocení firemní likvidity nebo 

orientaci výroby. Jestliže je finanční analýza aplikována zvenčí, vytváří prostředí zejména 

pro bankovní instituce nebo pro případné věřitele, kterým poskytuje důležité informace o 

úvěrovém nebo investičním potenciálu podniku. Bez ohledu na to, jestli se jedná o vnitřní 

nebo vnější analýzu, jsou její nástroje vždy nebo téměř stejné (3, s. 11). 

1.2.2 Finanční ukazatele 

Finanční ukazatele jsou základními instrumenty finanční analýzy. Prostřednictvím těchto 

indikátorů lze získat přesné odpovědi na otázky týkající se finančního zdraví podniku. 

Nevýhodou jednotlivých ukazatelů je jejich samostatná vypovídací schopnost, jelikož 
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charakterizují pouze určitý úsek činnosti podniku. Aby bylo dosaženo komplexního 

přehledu o celkové situaci, je nutné vytvořit jejich soustavy neboli analytické systémy a 

modely finanční analýzy. Pro nejefektivnější využití těchto ukazatelů je vždy nutné 

přesně stanovit, pro koho je finanční vytvářená a jaké informace má uživateli poskytnout 

Mezi značně využívané elementární indikátory řadíme zejména: 

• absolutní ukazatele, 

• rozdílové ukazatele, 

• poměrové ukazatele, 

• provozní (3, s. 12). 

1.3 Uživatelé finanční analýzy 

Mezi tři základní uživatele finanční analýzy patří management podniku a jeho vlastníci a 

věřitelé. Prvním krokem uživatelů před zpracováním finanční analýzy je definice cílů, 

kterých chtějí analýzou dosáhnout. Dalším krokem je na základě vytyčených cílů zvolit 

příslušnou metodu, která bude akceptovatelná jak z časového, tak nákladového hlediska 

na její sestavení. Následující kroky analýzy se již specializují na určité požadavky 

jednoho ze tří zmíněných uživatelů (3, s. 11). 

1.3.1 Management podniku  

Zpracovává finanční analýzu zejména ke sledování platební schopnosti podniku, finanční 

nezávislosti a k řízení struktuře zdrojů. Další neopomenutelnou hodnotou je přirozeně 

rentabilita (3, s. 11). 

1.3.2 Vlastník 

Finanční analýza pro vlastníky přezkoumává, jestliže investované prostředky jsou 

efektivně využívány a zhodnocovány. Nejdůležitějšími indikátory pro vlastníky jsou tedy 

ukazatele rentability (3, s. 12). 
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1.3.3 Věřitelé 

Na věřitele můžeme pohlížet dvojím způsobem. Pro dlouhodobé věřitele, jakými jsou 

například banky, jsou nejsledovanějšími ukazateli likvidita a ziskovost. V případě 

krátkodobých věřitelů se finanční ukazatele využívají převedším ke zhodnocení platební 

schopnosti, struktury oběžných aktiv a krátkodobých závazků (3, s. 12). 

 

Obrázek 4: Uživatelé finanční analýzy 

 (Zdroj: vlastní zpracování dle 3, s. 12) 

1.4 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Nejpodstatnějším aspektem pro zpracování finanční analýzy jsou vstupní data, která musí 

být komplexní a kvalitní, a především s těmito informacemi umět znalecky pracovat a 

počínat si podle doporučených metod a postupů (1, s. 51). 

Účetní výkazy je nutné chápat jako celek, nikoli pouze jednotlivé hodnoty. Mezi zásadní 

účetní výkazy potřebné k úspěšnému zpracování finanční analýzy patří rozvaha, výkaz 

zisku a ztráty a výkaz cash flow (6, s. 21). 

1.4.1 Rozvaha  

Rozvaha je základním účetním výkazem každého podniku. Zpravidla se sestavuje 

k určitému datu a výchozím pravidlem je skutečnost, že se aktiva rovnají pasivům. Aktiva 

v rozvaze znázorňují disponibilní ekonomické zdroje podniku v určitém časovém úseku. 

Strana pasiv znázorňuje finanční strukturu podniku a zdroje jeho financování. Jinými 

slovy nám tento účetní výkaz definuje, jakým způsobem je podnikový majetek 

financován (6, s. 24). 
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1.4.2 Výkaz zisku a ztráty  

Výkaz zisku a ztráty lze definovat jako souhrn podnikových výnosů, nákladů a jeho 

výsledků hospodaření za určité období a slouží jako podklad k posouzení ziskovosti 

podniku. Výnosy jsou definovány jako peněžení sumy, které podnik vygeneroval svými 

činnostmi za dané účetní období. Náklady naopak zobrazují peněžní sumy, které podnik 

vynaložil na získání výnosů v daném období. Výsledek hospodaření pak představuje 

rozdíl mezi výnosy a celkovými náklady (6, s. 40). 

1.4.3 Přehled o peněžních tocích 

Cash flow je zpracováváno zejména podniky, které ověřují své účetní uzávěrky auditorem 

a vedou účetnictví v plném rozsahu. Výkaz řeší obsahový i časový rozpor mezi náklady 

a výdaji, výnosy a příjmy, ziskem a stavem peněžních prostředků. Je využíván k odhadu 

reálné finanční situace podniku. Výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků dělíme 

do tří hlavních úseků, kterými jsou činnosti provozní, investiční a finanční (6, s. 52). 

1.5 Metody finanční analýzy 

Techniky a postupy používané k tvorbě finanční analýzy se postupem času 

standardizovaly a v praxi se staly velice oblíbenými z důvodu nenáročného zpracování. 

Při výběru metody je nutné zejména dbát na: 

• Účelnost – zvolená metoda musí korespondovat se zadanými cíli a využít 

vhodnou soustavu ukazatelů, 

• Nákladovost – je zapotřebí brát zřetel na návratnost vynaložených nákladů, 

jelikož pro zpracování podrobné a rozsáhlé analýzy je zapotřebí čas a 

kvalifikovanou pracovní sílu, 

• Spolehlivost – zpracování finanční analýzy lze především zajistit využitím 

kvalitně zpracovanými účetními výkazy (7, s. 60). 

V případě aplikování metody finanční analýzy je zapotřebí dbát na zpětnou vazbu a 

kontrolovat její průběh, zdali odpovídá plánovanému výstupu. Obecně lze říci, že čím 

lepší metody, tím spolehlivější závěry, nižší riziko chybného rozhodnutí a vyšší naděje 

na úspěch. Ekonomie zpravidla rozlišuje dva přístupy k hodnocení ekonomických 

procesů (3, s. 41). 
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Fundamentální analýza 

Fundamentální analýza je soustředěna na vyhodnocování kvalitativních informací 

o podniku. Základní metodou fundamentální analýzy je expertní odhad založený na 

hlubokých empirických i teoretických znalostech a zkušenostech analytika. Data 

kvantitativního charakteru jsou v analýze zahrnuty, zpravidla se však nezpracovávají 

pomocí algoritmizovaného matematického aparátu (3, s. 41). 

Technická analýza 

Představuje kvantitativní zpracování ekonomických dat aplikací algoritmizovaných 

matematických metod, přičemž výsledky jsou vyhodnocovány jak kvantitativně, tak 

kvalitativně. Z uvedených informací vyplývá, že finanční analýza je součástí technické 

analýzy, kterou charakterizují metody elementární a vyšší (3, s. 41). 

1.5.1 Elementární metody 

Elementární metody využívají základní matematické operace pro úpravu a zpracování 

absolutních dat z účetních výkazů. Pro běžnou praxi jsou elementární metody zcela 

dostačující a díky své jednoduchosti a nenáročnosti jsou značně rozšířené. Standardně se 

skládají ze tří hlavních analýz: 

• absolutních ukazatelů, 

• rozdílových ukazatelů, 

• poměrových ukazatelů (7, s. 69). 

1.5.2 Vyšší metody 

Vyšší metody vyžadují hlubší znalost matematické statistiky a k efektivnímu využití této 

techniky je zapotřebí disponovat kvalitním softwarovým vybavením. (7, s. 98). 

1.6 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutními ukazateli jsou označovány hodnoty přímo obsažená v účetních výkazech. 

Jedná se o analýzu majetkové a finanční struktury a jejich posouzení je zpravidla prvním 

krokem finanční analýzy. Hlavním nástrojem analýzy stavových ukazatelů je horizontální 

a vertikální analýza (6, s. 65). 
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1.6.1 Horizontální analýza 

Horizontální (trendová) analýza porovnává a sleduje změny položek jednotlivých 

účetních výkazů oproti předcházejícímu období. Výstupem je vyčíslení absolutních a 

relativních změn položek v rámci jednoho řádku rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty. 

Základním předpokladem k vytvoření horizontální analýzy je mít k dispozici dostatečně 

dlouhý časový úsek a srovnatelné údaje (6, s. 71). 

Způsob výpočtu horizontální analýzy: 

Výpočet horizontální analýzy se jeví jako velmi jednoduchý, přesto se lze v praxi setkat 

s několika chybami, které můžou výsledek ovlivnit. Pomocí následujících vzorců je 

možno stanovit, o kolik jednotek a procent se změnila příslušná položka účetních výkazů 

v čase (6, s. 71). 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡 −  𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1 

Vzorec 1: Absolutní změna 

(Zdroj: 7, s. 84) 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢á𝑙𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =  
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 𝑥 100

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1
 

Vzorec 2: Procentuální změna 

(Zdroj: 7, s. 84) 

1.6.2 Vertikální analýza 

Vertikální (strukturální) analýza se zabývá vnitřní strukturou absolutních ukazatelů. 

Vyjadřuje jednotlivé položky účetních výkazů jako procentuální podíl ve vztahu k jejich 

celkovému objemu (1, s. 56). 

Pro analýzu rozvahy jsou zpravidla za základna zvoleny aktiva nebo pasiva. V případě 

výkazu zisku a ztráty představuje obvykle základnu velikost celkových výnosů nebo 

nákladů (1, s. 56). 
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1.7 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele rozšiřují pohled na výkonnost podnikových činností o soubory 

disponibilních likvidních prostředků s odlišnou mírou likvidnosti. Rozdílové indikátory 

lze rozdělit do tří kategorií: 

• ukazatele fondů finančních prostředků, 

• ukazatele zisku na různých úrovních, 

• ukazatele na bázi přidané hodnoty (7, s. 97). 

Za nejdůležitější rozdílové ukazatele jsou dle odborné literatury považovány zejména 

fondy finančních prostředků, do kterých řadíme následující ukazatele: 

• čistý provozní (pracovní) kapitál, 

• čistý peněžně-pohledávkový fond, 

• čisté pohotové prostředky (6, s. 85). 

1.7.1 Čistý provozní (pracovní) kapitál 

Čistý provozní kapitál patří mezi základní ukazatele finanční analýzy. Pomocí tohoto 

ukazatele lze zhodnotit platební schopnost podniku. Jinými slovy, kolik disponibilních 

provozních prostředků podniku zůstane, jestliže uhradí všechny své krátkodobé závazky. 

Výsledná hodnota by měla být v ideálním případě nízké kladné číslo (6, s. 85). 

Kladná hodnota čistého provozního kapitálu značí, že objem oběžných aktiv převyšuje 

krátkodobé závazky. Oběžná aktiva jsou očištěna o závazky, které podnik nebude muset 

do jednoho roku uhradit. Čistý provozní kapitál je z tohoto důvodu mnohdy interpretován 

jako ochranný polštář pro případnou potřebu finančních prostředků (7, s. 98). 

V opačném případě prohlašujeme, že část stálých aktiv je financována krátkodobými 

zdroji. To znamená, že v případě potřeby uhradit krátkodobé závazky bude podnik nucen 

použít ke krytí těchto dluhů část svých stálých aktiv (7. s. 98). 

Záporná hodnota čistého provozního kapitálu je proto obvykle klasifikována jako velice 

riziková (7, s. 98). 
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Způsob výpočtu čistého provozního (pracovního) kapitálu: 

Čistý provozní kapitál lze vyjádřit dvěma způsoby, neboť ve vymezení pracovního 

kapitálu se odráží rozdílné pohledy vlastníků firmy a jejich manažery (6, s. 85).  

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Vzorec 3: Čistý provozní kapitál – manažerský přístup 

(Zdroj: 7, s. 98) 

Č𝑃𝐾 = 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 + 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý − 𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

Vzorec 4: Čistý provozní kapitál – investorský přístup 

(Zdroj: 7, s. 99) 

1.7.2 Čistý peněžně-pohledávkový fond 

Čistý peněžně-pohledávkový fond je modifikací čistého provozního kapitálu, avšak není 

tak často používaný. Představuje střední cestu mezi oběma ukazateli fondů finančních 

prostředků (7, s. 104). 

 

Způsob výpočtu čistého peněžně-pohledávkového fondu: 

Odborná literatura v případě tohoto ukazatele neposkytuje žádná doporučení pro jeho 

hodnocení. Pro jeho výpočet se z oběžných aktiv vylučují podnikové zásoby z důvodu 

jejich nízké likvidity. Současně se zásobami jsou rovněž vyloučeny dlouhodobé 

pohledávky a nedobytné pohledávky, popřípadě další aktiva vyznačující se nízkou 

likviditou (7, s. 105). 

Č𝑃𝑃𝐹 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 − 𝑛𝑒𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦  

Vzorec 5: Čistý peněžně-pohledávkový fond 

(Zdroj: 7, s. 104) 
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1.7.3 Čisté pohotové prostředky 

Ukazatel čistých pohotových prostředků je využíván pro nejpřísnější zhodnocení likvidity 

podniku. Pohotové finanční prostředky představují zejména peníze v hotovosti, na 

běžných účtech, nebo také jejich obdoby v podobě směnek, termínovaných vkladů nebo 

cenných papírů. Základním předpokladem pro tyto ekvivalenty je možnost rychlé 

přeměny na peníze jejich splatnost a délka jejich splatnosti musí být do jednoho roku. 

Právě v těchto položkách se vyskytují nejčastější problémy vycházející z oceňování 

cenných papírů (7, s. 104). 

Způsob výpočtu čistých pohotových prostředků: 

Hodnota čistých pohotových prostředků by se měla pohybovat kolem nuly. Vysoká 

hodnota upozorňuje na velký objem finančních prostředků. Tím podnik může disponovat 

z důvodu blížící se splatnosti svých závazků (7, s. 104). 

V případě, že je hodnota menší než nula, ukazatel naznačuje, že podnik v případě 

neočekávaných události není schopen krýt své závazky z pohotových peněžních 

prostředků (7, s. 104). 

Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Vzorec 6: Čisté pohotové prostředky 

(Zdroj: 7, s. 105) 

1.8 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů je nejpoužívanějším nástrojem k posouzení finanční 

stability a výkonnosti podniku. Tvoří jádro finanční analýzy. Analýza účetních výkazů 

prostřednictvím těchto ukazatelů je nejrozšířenější metodou z několika důvodů: 

• časová nenáročnost, 

• základní představa o finanční situaci, 

• tvoří bázi pro tvorbu ukazatelových soustav, 

• identifikuje silné a slabé stránky, 

• predikce vývoje podniku a základ pro formulaci cílů (7, s. 117). 
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Na rozdíl od analýzy absolutních ukazatelů neporovnává jedinou položku, její vývoj či 

podíl na celku. Analýza poměrových ukazatelů používá pro hodnocení vzájemný poměr 

dvou či několika položek účetních výkazů mezi sebou. V následujícím obrázku jsou 

uvedeny nejčastěji používané poměrové ukazatele. Doporučené hodnoty vycházejí 

z běžné praxe finanční analýzy a budou v praktické části dále specifikovány (6, s. 87). 

 

Obrázek 5: Přehled poměrových ukazatelů 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 2, s. 54) 

1.8.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita v obecném znění určuje výkonnost a schopnost přinášet podniku finanční 

prostředky. Výnosnost je základním ukazatelem finančního zdraví podniku (7, s. 120). 

Hlavním významem ukazatelů rentability je vyčíslit výnosnost vloženého kapitálu. 

Prezentují důležité hodnoty pro akcionáře a eventuální investory. Obecně doporučené 

hodnoty nejsou vymezeny. Platí však, že čím vyšší zhodnocení kapitálu, tím zdravější a 

atraktivnější podnik. Nicméně je zapotřebí brát v potaz přirozený vývoj ekonomického 

prostředí (3, s. 58). 
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Rentabilita celkového kapitálu – ROA 

Ukazatel rentability celkového kapitálu měří hrubou produkční sílu a výkonnost podniku. 

Poměřuje zisk s celkovými aktivy, která se skládají jak z vlastních, tak z cizích zdrojů. 

Pomocí ROA lze zhodnotit, jak efektivně podnik zhodnocuje veškeré vložené prostředky. 

Rentabilita celkového kapitálu v praxi běžně nepatří k používaným ukazatelům, jelikož 

při nedostatečné znalosti financování podniku může dojít k mylné intepretaci (5, s. 33). 

Způsob výpočtu rentability celkového kapitálu: 

Rentabilita celkového kapitálu využívá pro výpočetní operaci ukazatel EBIT (Earnings 

before Interest and Taxes) neboli zisk před zdaněním a úroky, který hodnotí výkonnost 

podniku bez ohledu na způsob financování a zdanění (2, s. 32). 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 7: Rentabilita celkového kapitálu 

(Zdroj: 5, s. 33) 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu – ROCE 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu definuje výši zhodnocení investovaného 

dlouhodobého kapitálu, ať už vlastního, nebo cizího. Jedná se o ukazatel, který se často 

využívá k mezipodnikovému porovnání (7, s. 127). 

Způsob výpočtu rentability celkového kapitálu: 

Hodnota ukazatele by měla být vyšší, než je úroková míra z úvěru, respektive cizích 

zdrojů, ze kterých se platí úrok (7, s. 127).  

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑣é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vzorec 8: Rentabilita celkového investovaného kapitálu 

(Zdroj: 5, s. 33) 
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Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost kapitálu, který do podniku vložili 

akcionáři či vlastníky. Pomocí tohoto ukazatele mohou investoři zjistit, zdali se jejich 

kapitál zhodnocuje uspokojivou měrou odpovídající riziku investice  

Způsob výpočtu rentability vlastního kapitálu: 

Rentabilita vlastního kapitálu by měla být vyšší, než je úroková míra bezrizikových 

cenných papírů. Výsledný údaj je pouze aproximovaný, jelikož položku vlastního 

kapitálu není možné přesně zjistit (3, s. 60). 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Vzorec 9: Rentabilita vlastního kapitálu 

(Zdroj: 5, s. 33) 

Rentabilita tržeb – ROS 

Rentabilita tržeb měří schopnost podniku dosahovat zisku při aktuální úrovni tržeb, 

respektive výnosů. Ukazatel ROS je zapotřebí měřit ve vzájemných souvislostech, jelikož 

jeho hodnoty jsou ovlivňovány předmětem podnikání (7, s. 127).  

Způsob výpočtu rentability tržeb: 

Nízká hodnota rentability tržeb může být způsobena rychlým obratem zásob za současně 

vysokého objemu tržeb. Naproti tomu vysokou hodnotu může zapříčinit pomalý obrat 

zásob a zároveň nízký objem tržeb (7, s. 128). 

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐴𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Vzorec 10: Rentabilita tržeb 

(Zdroj: 5, s. 55) 

1.8.2 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity měří schopnost podniku hradit své krátkodobé závazky. Likviditu lze 

obecně definovat jako vlastnost podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky bez 

velké ztráty hodnoty. Od likvidity je zapotřebí odlišit pojem solventnost. Ta je chápána 

jako schopnost podniku hradit své závazky ve stanovené formě, místě a objemu (5, s. 34).  
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Jestliže chce být podnik solventní, musí mít určitou část svého majetku ve vysoce likvidní 

formě. Nedostatek likvidity má za následek neschopnost využívat eventuálních ziskových 

příležitostí nebo hradit své závazky. V konečném důsledku tyto skutečnosti mohou 

přivést podnik až k bankrotu (3, s. 54). 

Výsledky ukazatelů je vhodné nejprve srovnat s doporučenými hodnotami a případné 

odchylky srovnat s oborovými průměry nebo obdobnými podniky v oboru (3, s. 55). 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita je likviditou třetího stupně. Udává, kolikrát jsou krátkodobé závazky 

kryty oběžnými aktivy. Jinými slovy definuje, do jaké míry by byl podnik schopen 

uspokojit své věřitele v případě, že by proměnil svá oběžná aktiva v daném okamžiku na 

okamžité finanční prostředky (5, s. 34).  

Způsob výpočtu běžné likvidity: 

Čím vyšší je výsledná hodnota běžné likvidity, tím je pravděpodobnější, že podnik bude 

i nadále schopný hradit své závazky. Zmíněný přístup má svá omezení a nelze 

paušalizovat. Omezení tohoto ukazatele spočívá v nezohledňování struktury aktiv 

z hlediska likvidnosti jednotlivých složek nebo struktury krátkodobých pasiv z hlediska 

doby splatnosti. Obecně doporučené hodnoty jsou v rozmezí 1,5 – 2,5 (7, s. 132-133). 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑣é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vzorec 11: Běžná likvidita 

(Zdroj: 7, s. 132) 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita je definována jako likvidita druhého stupně. Vyjadřuje, kolikrát je 

podnik schopen uhradit své krátkodobé závazky, pokud přemění krátkodobé pohledávky 

a finanční majetek na peníze. 

Způsob výpočtu pohotové likvidity: 

Pohotová likvidita ve svém vzorci snižuje oběžná aktiva o zásoby. Především z důvodu 

nemožnosti pohotově přeměnit tuto položku na peněžní prostředky a jejich důležitosti v 

zachování fungování podniku (7, s. 134). 
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Z pohledu věřitelů je výhodnější vyšší hodnota tohoto ukazatele. Z pohledu vlastníků 

podniku již méně, neboť vyšší hodnota ukazatele znamená vyšší objem pohotových 

peněžních prostředků, které by mohly být využity produktivněji. Doporučené hodnoty 

pohotové likvidity jsou stanoveny v intervalu 1 – 1,5 (5, s. 34–35). 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑣é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vzorec 12: Pohotová likvidita 

(Zdroj: 5, s. 35) 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita je bývá označována jako likvidita prvního stupně. Představuje 

nejpřísnější ukazatel likvidity. Poměřuje jen ty nejlikvidnější položky oběžných aktiv, 

které jsou chápany jako peníze na běžném úctě, v hotovosti nebo volně obchodovatelné 

cenné papíry a šeky (3, s. 55-56). 

Způsob výpočtu okamžité likvidity: 

Interval doporučených hodnot se pohybuje v rozmezí 0,2 – 0,5. V případě nedodržení 

tohoto intervalu nemusí negativní hodnota ihned značit finanční problémy, jelikož podnik 

může využívat například kontokorentu, který nemusí být v účetních výkazech patrný. Při 

nižších výsledných hodnotách podnik ztrácí schopnost hradit své krátkodobé závazky 

finančním majetkem. V opačném případě příliš vysoké hodnoty značí neefektivní 

hospodaření s finančními prostředky (7, s. 134-135). 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑣é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vzorec 13: Okamžitá likvidita 

(Zdroj: 5, s. 35) 

1.8.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti měří finanční stabilitu podniku. Vyjadřují finanční nezávislost a 

strukturu, která se odvíjí od podílu cizích zdrojů na celkovém kapitálu podniku. Pro 

podnik je lukrativní využívat cizí kapitál jen tehdy, když mu tato alternativa generuje 

větší výnos, než jsou samotné náklady na cizí kapitál (5, s. 37). 
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V praxi se s podnikem financovaným výhradně z vlastního kapitálu nebo z cizího 

kapitálu nesetkáme. Jestliže by podnik financoval veškerý svůj majetek pouze z vlastního 

kapitálu, snižoval by tak celkovou výnosnost vloženého kapitálu. Naproti tomu 

financování činnosti pouze z cizích zdrojů by způsobilo zvýšení rizika pro potenciální 

investory a tím by podnik ztratil možnost cizího kapitálu využívat. Nejvýznamnějším 

cílem analýzy zadluženosti je tedy stanovení nejpříznivější kombinace obou forem 

financování (3, s. 64). 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost je základním ukazatelem zadluženosti. Definuje, v jaké míře jsou 

celková aktiva financována cizím kapitálem. Zlaté bilanční pravidlo tvrdí, že objem 

vlastního kapitálu a cizího kapitálu by měl být maximálně v poměru 1:1. Vyšší hodnoty 

celkové zadluženosti jsou pro věřitele rizikem. Naproti tomu větší podíl vlastního kapitálu 

poskytuje věřitelům větší jistotu proti ztrátám. Využití cizích zdrojů je do určité míry 

žádoucí, jelikož tvoří efekt finanční páky (7, s. 142-143). 

Efekt finanční páky se opírá o skutečnost, že cizí zdroje zvyšují výnosnost celkového 

kapitálu a úroky plynoucí z této formy financování snižují daňovou zátěž podniku, jelikož 

jsou součástí nákladů (7, s. 143-144).  

Způsob výpočtu celkové zadluženosti: 

Všeobecně platí, že čím vyšší celkové zadluženosti podnik dosahuje, tím vyšší je riziko 

věřitelů. Doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí 30 až 60 %. Je však nutné míti na 

paměti, že se hodnoty celkové zadluženosti mohou v různých odvětvích ekonomiky 

diametrálně lišit (7, s. 143-144). 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 14: Celková zadluženost 

(Zdroj: 5, s. 37) 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování je doplňkovým ukazatelem celkové zadluženosti. Oba 

ukazatele zadluženosti patří k nejpoužívanějším ukazatelům pro stanovení podnikové 

finanční struktury (7, s. 143). 
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Podstatou ukazatele je vyjádřit nezávislost podniku na cizím kapitálu, respektive určit 

jeho soběstačnost. Koeficient samofinancování by měl být vždy posuzován v návaznosti 

na rentabilitu podniku (3, s. 65).  

Způsob výpočtu koeficientu samofinancování: 

Součet celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování se musí rovnat jedné. 

V případě samotného koeficientu samofinancování by měla být hodnota úspěšných 

podniků vyšší než 0,3 (7, s. 143). 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 15: Koeficient samofinancování 

(Zdroj: 7, s. 143) 

Koeficient úrokového krytí 

Koeficient úrokového krytí vyjadřuje schopnost vytvářet prostředky na úhradu 

nákladových úroků. Výsledná hodnota poskytuje akcionářům informace, zdali je podnik 

schopný splácet úroky. Z pohledu věřitelů tento ukazatel podává informace o zajištěnosti 

podnikových závazků z přijatých úvěrů a půjček (7, s. 147). 

Způsob výpočtu koeficientu úrokového krytí: 

Za spodní hranici koeficientu úrokového krytí je považována hodnota 3,00. Nižší hodnota 

upozorňuje na možné riziko neschopnosti splácet úroky plynoucí z úvěrů a půjček. 

Bezproblémovou finanční situaci signalizují hodnoty pohybující se okolo 8,00 (7 s. 174). 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Vzorec 16: Koeficient úrokového krytí 

(Zdroj: 6, s. 89) 

Doba splácení dluhů 

Ukazatel doby splácení dluhů ke ukazatelem zadluženosti na bázi cash flow. Vyjadřuje 

počet roků, za které je podnik schopen z provozního cash flow splatit veškeré své úvěry 

a půjčky. Představuje důležitý ukazatel k prevenci finančních problému či platební 

neschopnosti podniku (6, s. 90). 
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Způsob výpočtu doby splácení dluhů: 

Za příznivou hodnotu odborná literatura považuje schopnost splácení dluhů do tří let. Čím 

je hodnota tohoto ukazatele nižší, tím větší poskytuje podniku flexibilitu při realizaci jeho 

dlouhodobé strategie bez omezování z hlediska financování cizími zdroji (6, s. 90). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎů =
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 

Vzorec 17: Doba splácení dluhů 

(Zdroj: 6, s. 90) 

1.8.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vyjadřují, jak efektivně podnik nakládá s vloženými finančními 

prostředky. Specifikují vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích 

aktiv a pasiv (3, s. 67). 

Vyjadřují se ve formě ukazatelů obrátek nebo jako ukazatelé doby obratu. Ukazatele 

počtu obrázek vyjadřují, kolikrát se obrátí určitý druh majetku za určitý časový úsek. 

Ukazatele dobry obratu specifikují dobu, po kterou je majetek v podniku vázán (1, s. 60). 

Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv určuje efektivnost využívání celkových aktiv podniku. Výsledná 

hodnota ukazatele vyjadřuje, kolikrát se podniková aktiva obrátí za dané časové období 

(1, s. 61). 

Způsob výpočtu obratu celkových aktiv: 

Hodnota ukazatele je srovnávána s odvětvovým průměrem. Nižší hodnota signalizuje 

neefektivní využívání celkových aktiv podniku. Jako opatření proti tomuto jevu je 

zapotřebí, aby podnik zvýšil tržby nebo prodal některá svá aktiva (1, s. 61). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 18: Obrat celkových aktiv 

(Zdroj: 1, s. 61) 
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Obrat stálých aktiv 

Obrat stálých aktiv měří využití podnikového dlouhodobého majetku. Stálým majetkem 

se rozumí například budovy nebo stroje. Využívá se při rozhodování, zdali pořizovat další 

produkční jednotky podniku (1, s. 61). 

Způsob výpočtu obratu stálých aktiv: 

V případě, že je hodnota obratu stálých aktiv nižší než odvětvový průměr, je zapotřebí 

zvýšit využití podnikových výrobních kapacit. Finančním manažerům tato skutečnost 

signalizuje omezení dalších investic podniku (1, s. 61). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑠𝑡á𝑙ý 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 19: Obrat stálých aktiv 

(Zdroj: 1, s. 61) 

Obrat zásob 

Ukazatel obratu zásob vyjadřuje, kolikrát je každý položka zásob během roku prodána a 

znovu naskladněna. Nedostatkem tohoto ukazatele je vyjádření zásob v pořizovacích 

cenách k jednomu okamžiku, zatímco tržby odrážejí tržní hodnotu (1, s. 62). 

Způsob výpočtu obratu zásob: 

Rozhodující pro správné vyhodnocení obratu zásob je porovnání jeho hodnot s 

odvětvovým průměrem. Jestliže je hodnota obratu zásob nižší než odvětvový průměr, 

signalizuje to přítomnost nelikvidních zásob v podniku. Naopak vyšší hodnota značí, že 

podnik neváže nepotřebné nelikvidní zásoby, které by vyžadovaly nadbytečné 

financování (1, s. 61). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

Vzorec 20: Obrat zásob 

(Zdroj: 1, s. 62) 
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Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány v podniku do 

doby jejich spotřeby nebo prodeje. Ukazatel rovněž slouží jak indikátor likvidity, jelikož 

specifikuje, za jakou dobu se zásoby změní v hotovost nebo pohledávku (1, s. 62). 

Způsob výpočtu doby obratu zásob: 

Obecně platí, že podnik nakládá se zásobami efektivně, jestliže se obrat zásob zvyšuje a 

zároveň se doba obratu zásob snižuje. To však platí pouze v případě, když je k dispozici 

dostatek materiálu k zajištění plynulé výroby a odpovídající množství hotových výrobků 

k pokrytí poptávky (1, s. 62). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
360

 

Vzorec 21: Doba obratu zásob 

(Zdroj: 5, s. 36) 

Doba obratu pohledávek 

Vymezuje dobu, která uplyne ode dne vystavení faktury odběratelům až po příjem 

peněžních prostředků. Vyjadřuje tedy, za jak dlouhou dobu jsou pohledávky v průměru 

splaceny (5, s. 36). 

Způsob výpočtu doby obratu pohledávek: 

Výsledné hodnoty ukazatele je opět zapotřebí srovnávat s odvětvovým průměrem. 

Jestliže je doba obratu pohledávek delší než běžná lhůta splatnosti, značí to špatnou 

platební morálku odběratelů.  V případě, že je doba obratu pohledávek kratší než oborová 

hodnota, značí to skutečnost, že odběratelé platí své závazky včas. Obecně platí, že 

podnik má zájem o co nejkratší dobu inkasa (5, s. 36). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
360

 

Vzorec 22: Doba obratu pohledávek 

(Zdroj: 5, s. 36) 
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Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků vyjadřuje průměrnou dobu, která uplyne od vzniku zásob do doby 

jejich úhrady. Určuje platební morálku podniku vůči svým dodavatelům. Doba obratu 

závazků a pohledávek jsou důležitými indikátory pro posouzení časového nesouladu od 

vzniku pohledávky, respektive závazku do doby jejich úhrady (5, s. 36, 6, s. 109). 

Způsob výpočtu doby obratu závazků: 

Ukazatel doby obratu pohledávek by měl dosáhnout alespoň hodnoty doby obratu 

pohledávek.  V rámci zajištění likvidity se ale doporučuje, aby hodnota doby obratu 

závazků byla delší, než doba obratu pohledávek (5, s. 36).  

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
360

 

Vzorec 23: Doba obratu závazků 

(Zdroj: 5, s. 36) 

1.9 Analýza soustav ukazatelů 

Nedostatkem jednotlivých ukazatelů je jejich vypovídací schopnost, jelikož 

charakterizují pouze dílčí části podnikových činností. Z toho důvodu byly vytvořeny 

soustavy ukazatelů, které hodnotí finanční situaci účetní jednotky jako celek (7, s. 181). 

Soustavy ukazatelů jsou zpravidla konstruovány jako soubor vybraných ukazatelů, jejichž 

hodnoty jsou aplikovány do jediné veličiny. Výběr ukazatelů zahrnutých v této veličině 

závisí na cíli a hloubce analýzy. Obecně platí, že rostoucí počet ukazatelů obsažených 

v souboru umožňuje detailnější náhled na podnikovou finanční situaci. V případě velkého 

počtu ukazatelů ale může docházet ke zkreslení výsledného hodnocení podniku (3, s. 75). 

Cílem analýzy soustav ukazatelů je zejména: 

• stručně vyjádřit finančně-ekonomickou situaci a výkonnost podniku,  

• vysvětlit vliv změny jednoho nebo více ukazatelů na celé hospodaření podniku,  

• ulehčit a zpřehlednit analýzu dosavadního vývoje podniku, 

• poskytnout podklady pro budoucí směřování podniku (3, s. 75). 
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Ukazatelové soustavy se dělí na soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů a 

soustavy účelově vybraných ukazatelů. 

1.9.1 Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů 

Základním předpokladem těchto soustav je existence pevného a matematického vztahu 

mezi jednotlivými ukazateli. Charakteristickým výkladem těchto soustav jsou 

pyramidové soustavy (6, s. 129). 

Pyramidové soustavy ukazatelů 

Pyramidové soustavy ukazatelů rozkládají ukazatel na vrcholu pyramidy na dílčí 

ukazatele s použitím multiplikativních nebo aditivních vazeb. Oproti lineárním 

soustavám zachycují nejen finanční zdraví podniku, ale také přehledně znázorňují 

vzájemné souvislosti mezi jednotlivými dílčími ukazateli a souhrnným ukazatelem. Za 

souhrnný ukazatel je nejčastěji zvolen ukazatel rentability vlastního kapitálu. Pomocí 

jeho rozkladu lze charakterizovat finanční strukturu a finanční stabilitu podniku (1, s. 82). 

 

Obrázek 6: Du Pont diagram – rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu 

 (Zdroj: vlastní zpracování dle 3, s. 76) 
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1.9.2 Soustavy účelově vybraných ukazatelů 

Umožňují shrnout dílčí aspekty finanční situace do jedné přehledné charakteristiky. Mezi 

soustavy účelově vybraných ukazatelů patří bankrotní a bonitní modely. Tyto modely 

byly vytvořeny jako systém včasného varování (7, s. 202). 

Bankrotní modely 

Bankrotní modely varují podnik před potenciálním nepříznivým vývojem jeho finanční 

situace. Jsou důležitým nástrojem pro zhodnocení schopnosti podniku hradit své závazky 

a k identifikaci, zdali podniku v blízké době nehrozí bankrot (7, s. 202). 

Bankrotní modely jsou určeny především věřitelům, jelikož diagnostikují problémy 

s běžnou likviditou, s výší čistého pracovního kapitálu a s rentabilitou celkového 

vloženého kapitálu. Mezi nejpoužívanější bankrotní modely patří zejména Altmanovo Z-

skóre a Indexy IN (6, s. 132). 

Z-skóre (Altmanův bankrotní model) 

Altmanův index finančního zdraví je typickým příkladem souhrnného indexu hodnocení 

a je považován za nejefektivnější nástroj k odhalení úvěrových rizik (3, s. 79).  

Způsob výpočtu Z-skóre: 

Altmanův model je vyjádřen následující rovnicí, přičemž jednotlivé ukazatele mají 

odlišnou váhu důležitosti. 

𝑍 = 1,2 × 𝑋1 + 1,4 × 𝑋2 + 3,3 × 𝑋3 + 0,6 × 𝑋4 + 1,0 × 𝑋5 

Vzorec 24: Z-skóre 

(Zdroj: 6, s. 132) 

Hodnoty jednotlivých ukazatelů jsou rozpočítávány následujícími operacemi: 

• 𝑥1 =
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

• 𝑥2 =
𝑛𝑒𝑟𝑜𝑧𝑑ě𝑙𝑒𝑛ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

• 𝑥3 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

• 𝑥4 =
𝑡𝑟ž𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢

𝑐𝑖ží 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

• 𝑥5 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
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Intervaly pro předvídání finanční situace podniku: 

V odborné literatuře se doporučené výsledky Z-skóre poměrně liší. Aby nedošlo 

k eventuálním nesrovnalostem, zvolené intervaly jsou zahrnuty v následující tabulce.  

Tabulka 1: Interpretace výsledných hodnot modelu Z-skóre 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 7, s. 208) 

Z > 2,9 Bezproblémový a finančně stabilní podnik 

1,1 < Z < 2,6 
Interval hodnot tvoří tzv. šedou zónu, která signalizuje potenciální problémy a nutnost 

obezřetnosti 

Z < 1,1 Podnik je ohrožen vážnými finančními problémy 

Přestože je využití Altmanova modelu u tuzemských podniků velmi populární, je záhodno 

si uvědomit jeho úzká místa v podmínkách České republiky, neboť způsob výpočtu Z-

skóre primárně vychází z činností zámořských podniků a nezohledňuje charakteristické 

rysy české ekonomiky (3, s. 79). 

Indexy důvěryhodnosti 

Indexy důvěryhodnosti byly vytvořeny jako reakce na potíže s aplikací bankrotních 

modelů na české podniky v českém prostředí. V průběhu let se jednotlivé indexy 

aktualizovaly, aby se lépe přizpůsobovaly ekonomickému prostředí (3, s. 79). 

Celkem byly vytvořeny 4 indexy důvěryhodnosti:  

• IN95, 

• IN99, 

• IN01, 

• IN05 (3, s. 79). 

Způsob výpočtu Indexu IN05: 

Hodnota indexu IN05 je vyjádřena pomocí následující rovnice: 

𝑍 = 0,13 × 𝑋1 + 0,04 × 𝑋2 + 3,97 × 𝑋3 + 0,21 × 𝑋4 + 0,09 × 𝑋5 

Vzorec 25: Index IN05 

(Zdroj: 7, s. 234) 
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Hodnoty proměnných v indexu IN05 lže vypočítat následovně: 

• 𝑥1 =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡í𝑙−𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑘𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í
 

• 𝑥2 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

ú𝑟𝑜𝑘𝑦−𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑘𝑟𝑦𝑡í ú𝑟𝑜𝑘ů
 

• 𝑥3 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑅𝑂𝐴
 

• 𝑥4 =
𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣
 

• 𝑥5 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦−𝑏ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎
  

Interpretace výsledné hodnoty indexu IN05: 

Aktualizovaná verze modelu IN01 je v identifikaci hrozby bankrotu úspěšná ze 77 % a je 

podle českých ekonomů považována za nejvhodnější nástroj pro predikci finanční situace 

podniku a tvorby hodnoty pro jeho vlastníky (7, s. 233).    

Tabulka 2: Interpretace výsledných hodnot indexu IN05 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 7, s. 234) 

IN05 > 1,6 Podnik je v dobré kondici a vytváří hodnotu  

0,9 < Z < 1,6 
Podnik s v tomto intervalu má 50 % možnost bankrotu, avšak se 70 % pravděpodobností 

bude tvořit hodnotu 

IN05 < 0,9 V případě zjištění této hodnoty lze předpokládat, že podnik pravděpodobně zbankrotuje 

1.9.3 SWOT analýza 

SWOT analýzou slouží k zhodnocení podniku na základě vnitřních a vnějších faktorů 

plynoucí ze strategické a finanční analýzy. Jedná se o velmi užitečný, pohotový a snadno 

použitelný nástroj strategického plánování sloužící k popsání celkové situace podniku. 

Zkratka SWOT je akronym z počátečních písmen anglických názvů jednotlivých faktorů: 

• Strengths – silné stránky, 

• Weaknesses – slabé stránky, 

• Opportunities – příležitosti, 

• Threats – hrozby (8, s. 432). 
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Silné a slabé stránky obvykle souvisejí s interními faktory, zatímco příležitosti a hrozby 

se zpravidla zaměřují na vnější prostředí. Cíl analýzy nespočívá v učení všech druhů 

silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, ale zaměřit se na faktory, které mají pro 

podnik strategický význam (8, s. 432). 

 

Obrázek 7: SWOT analýza 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 8, s. 433) 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Druhá část diplomové práce obsahuje základní informace o vybraném podniku a pomocí 

vybraných metod finanční a strategické analýzy je zhodnocena její současná situace. 

2.1 Základní informace o vybrané společnosti 

Název společnosti: IMOS Brno, a.s. 

Právní forma: akciová společnost 

Sídlo společnosti: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 

Datum zápisu: 1.1.1997 

Základní kapitál: 205 000 000 Kč 

2.1.1 Předmět podnikání 

1. Pozemní stavby: 

• průmyslové haly; 

• obchodní centra; 

• stavby občanské vybavenosti. 

2. Vodohospodářské stavby: 

• kanalizace, čistírny odpadních vod, vodovody, úpravy toků; 

• kompletní sítě technické infrastruktury, terénní úpravy, zemní práce. 

3. Dopravní stavby: 

• dálnice, rychlostní komunikace, mosty a inženýrské konstrukce. 

4. Silniční vývoj, akreditovaná zkušební laboratoř: 

• výzkum a vývoj technologií výstavby, údržby a oprav vozovek. 

 

Obrázek 8: Logo společnosti IMOS, Brno, a.s. 

(Zdroj: 10) 
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2.2 Charakteristika společnosti 

Podnikatelské aktivity společnosti IMOS Brno, a.s. byly zahájeny v roce 1990. Od tohoto 

roku společnost svým dynamickým rozvojem značně rozšířila své výrobní a obchodní 

zázemí až do dnešní podoby a zařadila se tak mezi největší tuzemské stavební společnosti. 

Materiálně-technickým vybavením patří společnost ke špičkám ve svém oboru. Tato 

skutečnost umožňuje pokrýt vlastními prostředky i technicky velmi náročné stavby.  

Společnost IMOS Brno, a.s. je univerzální stavební společností. Během své existence si 

vybudovala pevnou pozici mezi stavebními společnostmi a velmi rychle rozšířila svoji 

působnost z jihomoravského regionu na celou Českou a Slovenskou republiku. 

Společnost je od roku 2005 organizačně rozdělena na závod Brno specializující se na 

pozemní stavitelství, vodohospodářské a dopravní stavby a závod Ostrava, který se 

převážně zaměřuje na pozemní stavby. Na Slovensku společnost zastupuje „Organizačná 

zložka Slovensko“, která byla zřízena v roce 2004 (11). 

2.2.1 Pozemní stavitelství 

Během několikaleté činnosti se společnost zasadila o výstavbu celé řady projektů 

dokumentující nejvyšší jakost díla. Jedná se zejména o stavby občanské vybavenosti, 

bytových domů, developerských projektů nebo průmyslových závodů. Ať už se jedná o 

novostavby či rekonstrukce. 

2.2.2 Vodohospodářské stavby 

Vybraná společnost provádí stavby zejména v kategorii odkanalizování, čištění 

odpadních vod a rozšiřování vodovodních sítí s cílem zajištění kvalitní pitné vody. 

V tomto stavebním oboru si firma vybudovala velmi dobré postavení na dodavatelském 

trhu zejména díky rychlosti a kvalitě postavených staveb. 

2.2.3 Dopravní stavby 

Zánikem společnosti Stavby mostů a silnic Hodonín, a.s. se jakožto nástupnické 

společnosti podařilo IMOS Brno, a.s. proniknout na trh dopravních staveb. Do základního 

portfolio této divize patří stavby silnic, rychlostních komunikací včetně mostních 

konstrukcí a rozpětí a to jak v silniční, tak i železniční dopravní síti. 
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2.2.4 Silniční vývoj, akreditovaná zkušební laboratoř 

Divize silničního vývoje poskytuje služby zaměřené ke zvýšení efektivnosti organizací 

působících v oblasti silniční dopravy. Cílem jejich aktivit je zlepšování jízdního pohodlí, 

bezpečnosti v dopravě a stavebního stavu pozemních komunikací. Odbornost divize 

silničního vývoje, kterou rozvíjí v souladu s potřebami a požadavky odběratelů, tkvi 

zejména v oblasti výstavby, oprav a údržby netuhých vozovek pozemních komunikaci. 

Zabývá se všemi konstrukčními vrstvami s hlavním zaměřením na hutněné asfaltové 

vrstvy. 

2.3 Informace o společnostech skupiny IMOS 

Skupina IMOS je dynamicky se rozvíjející společností s působností na českém, 

slovenském a německém trhu. Skládá se z jedné mateřské a řady dalších dceřiných 

společností, které jsou graficky znázorněny v následující podkapitole. 

2.3.1 IMOS holding, a.s. 

IMOS holding, a.s. představuje mateřskou společnost skupiny IMOS. Jejími dceřinými 

společnostmi je IMOS Brno, a.s. a IMOS SK, a.s. Součástí analyzovaného podniku je 

také německý závod IMOS Brno GmbH nebo nově se rozvíjející IMOS asfalt, s.r.o. 

Přehled účastníků představenstva a dozorčí rady v je následující: 

Představenstvo 

Předseda:   Ing. Oldřich Štercl 

Místopředsedové:  Ing. Ivan Sigmund 

       Ing. Jan Sniegon 

Dozorčí rada 

Předseda:   Ing. Jiří Rulíšek 

Členové:   Ing. Martin Nevrlý 

Radomír Vostal 
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Obrázek 9: Struktura skupiny IMOS 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 12) 

2.4 Významné stavby 

Za dobu své podnikatelské činnosti společnost IMOS Brno, a.s. se podílela na realizaci 

řady projektů, mezi které patří například výstavba obchodních center IKEA, Kaufland 

nebo Hornbach nebo rekonstrukce Zelného trhu a DRFG arény v Brně. 

2.4.1 Národní muzeum 

Nejvýznamnějším projektem v uplynulém roce, na kterém se společnost podílela, byla 

rekonstrukce historické budovy Národního muzea v Praze včetně stavby spojovací 

chodby mezi Historickou a Novou budovou. Stavbu realizovalo Sdružení M-P-I Národní 

muzeum, složené z firem Metrostav, Průmstav a IMOS Brno, které ve výběrovém řízení 

nabídlo cenu 1,636 mld. Kč. 

2.4.2 AFI Karlín 

Za zmínku stojí také výstavba administrativní budovy AFI Karlín v Praze. Jedná se o 

stavbu organického tvaru s nájemními kancelářemi, obchodními jednotkami a 

restauračním provozem.   

2.4.3 Moravský zemský archiv 

Moravský zemský archiv je stavbou jedinečnou a specifickou, a to jak vzhledem k jeho 

kapacitě, tak nainstalovanými technologiemi v objektu. 
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2.5 Strategická analýza 

V následujících podkapitolách je provedena strategická analýza vybraného podniku. 

Použitím vybraných metod je definováno vnitřní a vnější prostředí ovlivňující činnost 

společnosti. Techniky zpracování analýzy vychází z teoretického rámce diplomové práce. 

2.5.1 Analýza vnějšího prostředí 

Vnější prostředí společnosti IMOS Brno, a.s. je v následující podkapitole identifikováno 

pomocí SLEPTE analýzy a Porterova modelu pěti sil. Výsledek obou metod slouží 

k definování příležitostí a hrozeb. 

SLEPTE analýza 

Podnikatelské prostředí společnosti je rozebráno na základě faktorů SLEPTE analýzy, 

mezi které řadíme: 

• sociální faktory, 

• legislativní faktory, 

• ekonomické faktory, 

• politické faktory, 

• technologické faktory, 

• ekologické faktory (8, s. 400). 

Sociální faktory 

Sociální faktory ovlivňující společnost jsou zejména přírůstek a úbytek počtu obyvatel, 

vzdělanost populace nebo ukazatel nezaměstnanosti.  

Počet obyvatel České republiky se v roce 2018 zvýšil zhruba o 40 000 obyvatel na téměř 

10 650 000 obyvatel. Více než 95 % přírůstků ale tvořila zahraniční migrace.  

Přírůstek obyvatel tak převýšil jeho úbytek třetím rokem v řadě, avšak jeho hodnota se 

průběžně snižuje. Na zahraniční migraci se primárně podíleli občané z Ukrajiny kvůli 

lepším pracovním podmínkám (14). 

Růst počtu obyvatel a rostoucí úroveň bohatství způsobuje větší tlak na výstavbu nových 

bytových jednotek, rodinných domů nebo komerčních prostor.  
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Společnost reaguje na tuto skutečnost a aktuálně, mimo jiné developerské projekty, 

realizuje jeden z největších rezidenčních projektů v Brně, čítající 675 bytů a sedm 

komerčních prostor. 

Vzdělanost populace České republiky meziročně roste. Stále více obyvatel tvoří 

absolventi vysoké školy, avšak zdaleka největší podíl na populaci mají lidé se středním 

vzděláním s výučním listem nebo s maturitní zkouškou (15). 

Snižující se počet pracovníků dělnických profesí představuje pro stavebnictví značné 

riziko. Nedostatek vhodné pracovní síly brzdí další růst českého stavebnictví. Společnost 

se snaží tuto bariéru odstranit větší motivací uchazečů o zaměstnání řadou 

zaměstnaneckých benefitů a odměn. V případě potřeby využívá IMOS Brno, a.s. 

zahraniční migrace 

Česká republika dlouhodobě udržuje nízkou míru nezaměstnanosti pohybující se okolo 

tří procent. Tato hodnota je jedna z nejnižších v celé Evropské unii. Trh práce je ale za 

poslední roky přehřáty a v následujících letech lze přepokládat růst tohoto ukazatele (16).  

Na následujícím Grafu 1 lze pozorovat klesající tendenci počtu zaměstnanců společnosti 

IMOS Brno, a.s. Jako jeden z důvodu lze označit celkový útlum stavebního průmyslu a 

nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce.  

 

Graf 1: Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců 

(Zdroj: interní informace společnosti IMOS Brno, a.s.) 
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Legislativní faktory 

Odbor stavebnictví spadá do kompetence Ministerstva průmyslu a obchodu a řídí se 

zákonem o územním plánování a stavebním řádu (zákon č. 183/2006 Sb.). Společnost je 

povinna se řídit platnými zákony státu, ve kterém provozuje svou podnikatelskou činnost.  

Společnost IMOS Brno, a.s. plní nařízení platných zákonů a nařízení na ochranu 

životního prostředí, BOZP a ostatní požadavky, kterým společnost podléhá. Společnost 

respektuje závazné limity emisí do životního prostředí a usiluje o jejich minimalizaci.  

V České republice je obecně náročné získat stavební povolení a potřebné dokumentace 

k zahájení stavby. To by měl změnit nový stavební zákon, který by měl být účinný od 

poloviny roku 2023. Stát se tím snaží odbyrokratizovat zdlouhavý proces předvýrobní 

fáze projektu. Změna zákona by tak měla zjednodušit a urychlit povolování staveb. 

Následující Graf 2 dokazuje, že počet stavebních povolení má za sledované období 

klesající trend. Naproti tomu počet stavebních prací vyjma jednoho roku neustále stoupá. 

Úřední složka tedy představuje výraznou komplikaci ve zkoumaném odvětví. 

 

Graf 2: Přehled počtu a orientační hodnoty stavebních povolení v JM kraji 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 17) 
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Ekonomické faktory 

Stavebnictví se ze všech odvětví vzpamatovávalo z krize v roce 2009 nejdéle. Teprve 

v roce 2014 odvětví zaznamenalo ekonomický růst a v tomto trendu prozatím pokračuje.  

Stavebnictví zejména profitovalo z čerpání peněz z evropských fondů, fungující 

ekonomice a nízkým úrokovým sazbám. Je nutné také připomenout situaci na trhu 

s nemovitostmi a hypotékami, která se v České republice ve sledovaném období vyvíjela 

rostoucím trendem. Poptávka po nemovitostech, zejména po bytových jednotkách, oživila 

stavebnictví, ze kterého odvětví profituje dodnes.    

Grafy 2 a 3 společně zobrazují příznivý vývoj stavebnictví. Přestože počet stavebních 

prací roste jen nepatrně, jejich hodnota neustále roste. Důvodem je především vysoká 

poptávka, zvyšující se mzdy a ceny subdodavatelských prací. 

 

Graf 3: Počet stavebních prací v Jihomoravském kraji 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 18) 
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Politické prostředí se nejen v České republice, ale obecně v Evropě ve sledovaném 
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populistických a extremistických politických stran. Tato skutečnost má negativní vliv na 

najímání zahraničních dělníků, na kterém jsou některé stavební společnosti v průběhu 

sezóny závislé. Ekonomický růst a s tím související zvyšující se objem stavební výroby 
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Přestože tuzemské společnosti nabízejí lepší pracovní a platební podmínky, zahraniční 

pracovníci čím dál tím více preferují setrvání ve vlasti. Zájem o práci v České republice 

proto nevýrazně, ale přesto, klesá.  

Jak již bylo popsáno v sociálních faktorech, počet studentů učňovských oborů klesá. Již 

nyní chybí na trhu práce pracovníci dělnických profesí a pokud se tato problematika 

nebude řešit na vládní úrovni, stavební společnosti zůstanou závislé na levné pracovní 

síly zejména z východní Evropy, což nadále způsobí potlačení prvku středního vzdělávání 

řemesel s výučním listem. 

Technologické faktory 

Technologické faktory jsou zejména důležité pro fungování vybrané společnosti, která se 

orientuje na univerzální stavebnictví. Aby společnost dlouhodobě udržela své tuzemské 

postavení, je zapotřebí nakládat s technologickými faktory obezřetně a profesionálně. Pro 

efektivnější plánování a využití podnikových zdrojů je zapotřebí držet krok s lídry na 

českém trhu a investovat do pokročilých informačních systémů, robotizace a digitalizace.  

Velkou příležitostí z pohledu digitalizace představuje metoda BIM. Jedná se o digitální 

modelování staveb napříč všemi fázemi životního cyklu budovy. Cílem BIM je urychlení 

dílčích fází, eliminace rizik v průběhu realizace stavby a optimalizování nákladů. 

Ve stavebnictví se nerozšiřuje pouze digitalizace, ale lidskou práci také postupně zastává 

například robot se specializací zedník, který v praxi dokáže nahradit práci až zedníků. 

Další alternativu představuje využití 3D tiskáren v oblasti betonových konstrukcí.   

Ekologické faktory  

Problematika životního prostředí významnou roli v dnešní světě. Rostoucí opatření, 

nařízení a normy značně ovlivňují fungování společnosti. Přístup IMOS Brno, a.s. 

k životnímu prostředí je důsledně založen na respektování příslušných právních předpisů 

(zákon č. 185/2001 Sb., zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 201/2012 Sb., zákon č. 350/2011 

Sb., zákon č. 17/1992 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., zákon č. 167/2008 Sb.) a hledání 

vhodných technických řešení a pracovních postupů. Od roku 2018 společnost sponzoruje 

projekt Filtermac pro úsporu vody a plastů a tím tak přispívá k ochraně naší planety (19). 
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Porterův model 

Porterův modelu analyzuje odvětvové prostředí vybrané společnosti pomocí pěti 

základních sil:  

• stávající konkurence, 

• dodavatelé, 

• odběratelé, 

• substituty (8, s. 404). 

Stávající konkurence 

Stávající konkurence je ve stavebnictví poměrně značná. Počet podniků ve stavebnictví 

s více než 250 zaměstnanci se pohybuje okolo padesáti jednotek.  Přestože IMOS Brno, 

a.s. patří mezi největší stavební společnosti v České republice podle objemu tržeb, 

přidané hodnoty a aktiv, je nezbytné v náročném konkurenčním prostředí neustále 

zdokonalovat kvalitu díla a poskytovaných služeb za současné minimalizace nákladů.  

Ačkoli tuzemskému trhu dominují jiné společnosti realizující stejné typy staveb, jakými 

jsou například Metrostav, a.s., Eurovia CS, a.s. nebo Strabag, a.s., patří IMOS Brno, a.s. 

k lídrům v Jihomoravském kraji, kde uplatňuje své mnohaleté zkušenosti a vyhrává řadu 

veřejných zakázek. 

 

Graf 4: Největší stavební podniky podle objemu tržeb a celkových aktiv 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 20) 
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Potenciální konkurenti 

Vstoupit na stavebnický trh s obdobnou činností je kapitálově a znalostně velice náročné. 

Komplikovaný vstup na tento trh například kvůli licencím či různým certifikacím 

upevňuje pozici vybrané společnosti na trhu a poskytuje ji značnou výhodu.  

Společnost zahájila zavedení systému jakosti dle ČSN EN ISO 9002 v roce 1996, který 

byl v následujících dvou letech certifikován. V roce 1999 byla certifikace společnosti 

rozšířena o rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Následující roky 

IMOS Brno, a.s. postupně získal certifikaci střediska kovovýroby dle ČSN EN729-2, 

divize silničního vývoje dle ČSN EN ISO 9001, systému enviromentálního managementu 

dle ČSN EN ISO 14001, systému BOZP dle OHSAS 18001 a systému managementu 

bezpečnosti informací dle ČSN BS 7799-2:2001. Systémy managementu jsou každoročně 

prověřený certifikačním orgánem a splňují požadavky příslušných ISO norem. Posledním 

systémem, který byl certifikován v uplynulém roce, je systém stavebních dodavatelů. 

V roce 2012 byla certifikována výroba a montáž ocelových konstrukcí dle ČSN EN 1090-

2+A1 (19). 

Jelikož IMOS Brno, a.s. je zavedenou a osvědčenou společností se stabilní pozicí na trhu 

stavebnictví, nelze očekávat hrozbu vstupu nových konkurentů. 

 

Graf 5: Počet společností podle jejich velikosti dle zaměstnanosti 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 20) 
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Dodavatelé 

Primárním cílem společnosti je přizpůsobovat dodavatele podle typu zakázky. Při výběru 

zohledňuje jeho kvalitu, cenu a dostupnost. Jelikož jsou projekty obvykle realizovány 

několika subdodavateli současně, společnost spolupracuje s řadou dodavatelů pro 

případné komplikace v dodávce. Nicméně rozmanitý subdodavatelský řetězec také 

souvisí s vysokými náklady a časovou náročností. Pro společnost by tak byl 

nejvýhodnější přechod ze stávající pozice poskytovatele služeb generálního dodavatele 

jako koordinátora subdodavatelského řetězce na poskytovatele těchto služeb vlastními 

kapacitami.  

Odběratelé 

Jelikož na trhu stavebnictví existuje mnoho společností, roste tak vyjednávací síla 

zákazníků. Veřejné zakázky, o které se IMOS Brno, a.s. aktivně uchází, jsou přidělovány 

na základě tendru, kde rozhoduje o přidělení zakázky zejména nejnižší cena. Vybraná 

společnost díky své silné regionální pozici na trhu zhotovuje většinu veřejných zakázek 

v Jihomoravském kraji vázající se na statutární město Brno. Společnost pomocí své 

univerzální nabídky služeb a dlouhodobých vztahů se subdodavateli dokáže pravidelně 

minimalizovat cenu za dílo a získávat tak lukrativní veřejné zakázky.   

2.5.2 Analýza vnitřního prostředí 

Aplikací McKinseyho modelu 7S je v následující podkapitole popsáno interní prostředí 

vybrané společnosti.  

McKinseyho model 7S 

McKinseyho model 7S je rozdělen na tvrdé a měkké faktory, pomocí kterých jsou 

identifikovány silné a slabé stránky podniku. Potřebné informace pro zpracování modelu 

jsou čerpány z interních zdrojů společnosti IMOS Brno, a.s. Faktory ovlivňující vnitřní 

prostředí společnosti jsou: 

• strategie,  

• struktura, 

• systémy, 

• styl, 
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• spolupracovníci, 

• schopnosti, 

• sdílené hodnoty (9, s. 41). 

Strategie 

Vybraná společnost má jasně koncipovanou strategii, vizi a cíle, kterých chce 

v následujících letech dosáhnout.  

Vizí managementu organizace je realizace stále náročnějších investičních celků, zavádění 

nových technologií, trvalý růst a stabilita organizace, vysoce profesionální tým 

zaměstnanců, aktivní komunikace se zákazníkem a dodavateli a dokonalá jakost 

realizovaných staveb (21). 

Primárním cílem společnosti je vstřícnost k požadavkům investora, včasné a precizní 

plnění díla a dobré komunikační schopnosti. Záměrem společnosti je také u každé 

zakázky dodržet finanční podmínky zadavatele. K dosažení těchto cílů je nezbytně nutné 

disponovat kvalifikovanými zaměstnanci a vytvářet dlouhodobé vzájemně výhodné 

vztahy se zákazníky, spolupracujícími podniky a spolehlivými dodavateli, na kterých si 

společnost zakládá. Dlouhodobým cílem zůstává udržet dynamiku rozvoje společnosti, 

která umožňuje zachování stabilní pozice v silném konkurenčním prostředí. Základní 

myšlenkou společnosti je nabídnout svým zákazníkům vždy něco navíc, než její 

konkurence. 

Struktura 

Společnost IMOS Brno, a.s. má jasně definovanou kombinovanou organizační strukturu, 

která zabezpečuje plynulé fungování společnosti a eliminuje případné nesrovnalosti 

z hlediska odpovědností a pravomocí. Brněnský závod, který je předmětem analýzy, je 

rozdělen do několika úseků. Každé z těchto středisek má na starost příslušný vedoucí 

pracovník zabezpečující řádné fungování daného útvaru. Výhodou kombinované 

organizační struktury je zejména zlepšení kvality rozhodování a jasné vztahy nadřízenosti 

a podřízenosti. Nevýhodu naopak představují kompetenční konflikty.  

Přehled jednotlivých úseků je graficky vyobrazen na následujícím obrázku 10. 
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Obrázek 10: Organizační struktura IMOS Brno, a.s. 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 13) 

Systémy 

Společnost využívá informační a řídící systém IPOS, který se zabývá komplexním 

řízením výrobní a ekonomické části malých i velkých stavebních společností. 

Prostřednictvím systému IPOS jsou efektivně distribuovány informace mezi jednotlivými 

partnery v realizovaných projektech a jsou zavedeny pevná a jednoznačná pravidla. 

Řídící informační systém je nasazen ve všech fázích předvýrobního, výrobního i 

podvýrobního procesu a umožňuje podrobné sledování nákladu na jednotlivých 

zakázkách v čase a vyhodnocuje průběh realizace výstavby. 

Informační systém IPOS je rozdělen do dvou částí: 

• IPOS – Win, 

• IPOS – Eko. 

IPOS – Win představuje výrobní část systému, která zabezpečuje zpracování a evidenci 

veškerých technických informací o díle. Centrální evidence těchto informací značně 

redukuje časovou náročnost a pracnost při kultivaci dat.  

IPIS – Eko naproti tomu zajišťuje ekonomickou stránku realizovaného projektu. 

Poskytuje automatizaci účetních operací včetně jejich grafických vyhodnocení a 

v neposlední řadě také slouží k archivaci, aktualizaci a administraci informací. 
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Propojením technických a ekonomických informací prostřednictvím systému IPOS jsou 

veškeré informace o stavbě snadno přístupná všem zainteresovaným osobám. 

IPOS je tedy informační systém, který umožňuje řídit, provázat a sledovat veškeré 

procesy nutné k realizaci projektu od získání stavební zakázky až po její dokončení. 

Pomocí těchto systémových funkcionalit společnost výrazně snižuje riziko prováděných 

staveb a tím i stavební společnosti.  

Nedostatkem stávajícího informačního systému je zejména propojení jednotlivých agend 

společnosti a nemožnost přizpůsobit povahu systému dle potřeb zákazníka. Veškerou 

evidenci je potřeba stále uchovávat v papírové podobě či formou excelových tabulek.  

Společnost se rozhodla investovat do nového informačního systému, který by měl 

současný řídící systém IPOS doplnit. Společnost si od nové investice slibuje efektivnější 

komunikaci mezi zaměstnanci, přehlednější zpracování dat a zkrácení časové náročnosti 

administrativních operací. 

Styl 

Vedení společnosti využívá politiku integrovaného systému řízení v oblastech 

managementu kvality, bezpečnosti informací, enviromentálního managementu a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Charakteristickým stylem řízení společnosti je 

demokratická metoda rozhodování. Zaměstnanci jsou aktivně zapojeni do procesu 

rozhodování a na základě diskuze je nalezeno optimální řešení. Část pravomocí je 

delegována na spolupracovníky. Finální rozhodnutí v konečném důsledku ale náleží 

vedoucím pracovníkům, na které jsou kladeny značné nároky, jelikož výsledná kvalita 

rozhodnutí závisí na jejich expertních znalostech a schopnostech. 

Spolupracovníci 

Společnost se zaměřuje na získávání špičkových pracovníků, které se snaží podporovat 

v rozšiřování jejich odborných znalostí, což dokazuje i stále se zvyšující počet 

autorizovaných inženýrů a techniků. 

IMOS Brno, a.s. rozvíjí spolupráci s vysokými a středními školami a s odbornými učilišti 

za účelem získání mladých a perspektivních pracovníků.  
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Doplnění stavu technickohospodářských pracovníků a zaměstnanců dělnických profesí 

probíhá rozdílně. Zatímco u THP probíhá nábor přes oddělení lidských zdrojů, dělníci 

jsou najímáni zejména pomocí známostí a doporučení. Ve společnosti je například běžně 

zaměstnáno více členů rodiny. IMOS Brno, a.s. potenciálním pracovníkům nabízí 

nadstandardní platové ohodnocení a řadu zaměstnaneckých benefitů, jako například pět 

týdnů dovolené, firemní stravování, levnější volání a mobilní data nebo multisport kartu. 

Stávající zaměstnancům umožňuje a podporuje jejich rozvoj schopností, znalostí a 

prosazuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Zarážejícím ukazatelem je vysoká fluktuace zaměstnanců zejména dělnických profesí 

oscilující kolem 25 %, kterou i přes atraktivní pracovní podmínky se nedaří 

optimalizovat. Doporučená hodnota je přitom v rozmezí 5-10 %. Společnost se tak 

neustále snaží budovat pracovní prostředí založené na důvěře a vzájemném respektu.  

Schopnosti 

Každý zaměstnanec společnosti disponuje adekvátní kvalifikací k přiřazené činnosti. U 

vedoucích pracovníků je kladen důraz na ovládání měkkých dovednosti, zatímco 

zaměstnanci na nižších pozicích by měli ovládat především tvrdé dovednosti. Této 

skutečnosti je přizpůsobeno i samotné podnikové vzdělávání. 

Vzhledem ke zvyšování počtu zakázek pro zahraniční investory věnuje společnost 

zvýšenou pozornost jazykové vybavenosti vybraných skupin zaměstnanců s přihlédnutím 

k jejich aktuálnímu i perspektivnímu pracovnímu zařazení. 

Sdílené hodnoty 

Vizí managementu organizace je realizace stále náročnějších investičních celků, zavádění 

nových technologií, trvalý růst a stabilita organizace, vysoce profesionální tým 

zaměstnanců, aktivní komunikace se zákazníkem a dodavateli a dokonalá jakost 

realizovaných staveb. 

Společnost má vybudovanou silnou podnikovou kulturu, definovanou vizi, strategii, cíle 

i pravidla. Jsou jasně formulovány náplně práce zaměstnanců i jejich odpovědnosti.  

IMOS Brno, a.s. podporuje zejména akce podporující ochranu životního prostředí, 

kulturní a sportovní akce, podporuje rovněž děti a mládež, vzdělávací zařízení a 

v neposlední řadě i zdravotnictví a to nejen na území jihomoravského kraje.   
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2.6 Finanční analýza  

V následujících podkapitolách je komplexně analyzována finanční situace vybrané 

společnosti. Vstupní data pro výpočet jednotlivých ukazatelů jsou čerpána z účetních 

dokumentů poskytnutými společností IMOS Brno, a.s.  

2.6.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Na základě rozboru absolutních ukazatelů je zhodnocena majetková a finanční struktura 

vybrané společnosti prostřednictvím horizontální a vertikální analýzy rozvahy a 

horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty.  

Horizontální analýza 

Podmínkou ke zpracování horizontální analýzy je mít k dispozici účetní dokumenty 

alespoň v rozmezí pěti let. Všechna data potřebná ke zpracování horizontální analýzy 

vychází z dat obsažená ve výročních zprávách společnosti IMOS Brno, a.s.  

Horizontální analýza aktiv 

Následující tabulka 3 znázorňuje trend vývoje jednotlivých položek rozvahy společnosti 

IMOS Brno a.s. v letech 2014 až 2018. 

Tabulka 3: Horizontální analýza aktiv (absolutní údaje v tis. Kč, relativní údaje v procentech) 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů IMOS Brno, a.s.) 

Období 2014 2014/2015 2015 2015/2016 2016 2016/2017 2017 2017/2018 2018 

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

Aktiva celkem 3 535 648 -5,53 3 340 248 -1,04 3 305 347 7,29 3 546 370 -8,18 3 256 296 

Dlouhodobý majetek 265 845 -4,17 254 753 -1,56 250 776 169,58 676 052 12,99 763 867 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 936 -33,88 1 280 -6,95 1 191 -53,99 548 -12,96 477 

Dlouhodobý hmotný majetek 209 156 -4,97 198 767 -2,00 194 782 6,65 207 730 24,31 258 239 

Dlouhodobý finanční majetek 54 753 -0,09 54 706 0,18 54 803 753,56 467 774 7,99 505 151 

Oběžná aktiva 3 253 627 -5,79 3 065 288 -1,15 3 030 154 -5,90 2 851 226 -12,91 2 483 015 

Zásoby 227 286 -27,71 164 313 86,45 306 366 34,53 412 160 -30,96 284 548 

Dlouhodobé pohledávky 203 876 203,94 619 656 -56,78 267 819 31,05 350 983 -47 186 226 

Krátkodobé pohledávky 1 834 587 -33,55 1 219 033 25,00 1 523 839 6,21 1 618 477 -5,32 1 532 322 

Krátkodobý finanční majetek 987 878 7,53 1 062 286 -12,25 932 130 -49,62 469 606 2,20 479 919 

Čas. rozlišení 16 176 24,92 20 207 20,83 24 417 -21,81 19 092 -50,69 9 414 

Z tabulky 3 horizontální analýzy vyplývá, že v průběhu zkoumaných let hodnota 

celkových aktiv společnosti kolísá.  
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Na konci sledovaného období hodnota aktiv dosáhla nejnižších hodnot. Je to zapříčiněno 

především kvůli změnám dlouhodobého majetku a oběžných aktiv. Nejvyšší úroveň 

celkových aktiv společnost zaznamenala v roce 2017, kdy hodnota dosáhla téměř 3,55 

miliardy Kč. Růst a pokles aktiv způsobují především položky dlouhodobého finančního 

majetku a krátkodobého finančního majetku. 

Dlouhodobý majetek tvoří položky dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního 

majetku. V téměř všech sledovaných letech nedocházelo k větším výkyvům těchto 

položek. Pouze v roce 2017 se meziročně markantně zvýšila hodnota dlouhodobého 

finančního majetku (o téměř 754 %). Tato skutečnost souvisí především s akvizicí 

společnosti Froněk, spol. s.r.o. 

Oběžná aktiva v průběhu sledovaných let neustále klesala. Hodnota v posledním 

analyzovaném roce byla o téměř 750 mil. Kč nižší, než v roce 2014.  

Tuto skutečnost ale nelze posoudit jako alarmující, jelikož akvizice společnosti Froněk, 

spol. s.r.o. byla provázána s krátkodobým finančním majetkem vybrané společnosti, což 

byl hlavní důvod k signifikantnímu poklesu celkových oběžných aktiv IMOS Brno, a.s. 

 

Graf 6: Horizontální analýza aktiv 

 (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů IMOS Brno, a.s.) 

Graf 6 zachycuje vývoj nejdůležitějších položek aktiv z rozvahy IMOS Brno, a.s. Jak již 

bylo řečeno, pokles oběžných aktiv (krátkodobého finančního majetku) koresponduje 

s růstem dlouhodobého (finančního) majetku z důvodu akvizice nové společnosti.  
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Horizontální analýza pasiv 

Podobně jako u majetkové části rozvahy jsou i v tabulce 4 rozebrány nejdůležitější 

položky pasiv obsažené v rozvaze vybrané společnosti.  

Tabulka 4: Horizontální analýza pasiv (absolutní údaje v tis. Kč, relativní údaje v procentech) 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů IMOS Brno, a.s.) 

Období 2014 2014/2015 2015 2015/2016 2016 2016/2017 2017 2017/2018 2018 

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

Pasiva celkem 3 535 648 -5,53 3 340 248 -1,04 3 305 347 7,29 3 546 370 -8,18 3 256 296 

Vlastní kapitál 853 450 13,59 969 464 3,84 1 006 680 35,31 1 362 098 -18,17 1 114 594 

Základní kapitál 205 000 0,00 205 000 0,00 205 000 0,00 205 000 0,00 205 000 

VH minulých let 450 234 11,08 500 120 14,81 574 183 11,53 640 401 45,19 929 819 

VH běžného účetního období 129 887 50,95 196 063 -18,79 159 218 181,64 448 418 -72,66 122 619 

Cizí zdroje 2 681 104 -11,58 2 370 499 -3,16 2 295 528 -4,86 2 184 012 -1,94 2 141 602 

Dlouhodobé závazky 456 622 14,82 524 315 -5,40 496 018 82,14 903 453 -59,44 366 405 

Krátkodobé závazky 2 221 157 -17,14 1 840 353 -2,72 1 790 219 -30,41 1 245 789 39,60 1 739 123 

Závazky z obchodních vztahů 750 847 -26,47 552 071 5,49 582 387 -57,54 247 296 184,11 702 604 

Časové rozlišení 1094 -73,95 285 1001,40 3139 -91,72 260 -61,54 100 

Vlastní kapitál roste od začátku sledovaného období až do roku 2017, kdy dosáhl svého 

maxima. To činilo téměř 1,362 miliardy Kč. Největší podíl na vlastním kapitálu tvoří 

výsledek hospodaření minulých let a běžného účetního období. Zejména výsledek 

hospodaření minulých let neustále rostl a v posledním sledovaném roce dosáhl hodnoty 

téměř jedné miliardy. Je to především z toho důvodu, jelikož se do rozvahy tato položka 

zapisuje kumulativně. Z pohledu výsledku hospodaření běžného účetního období byl 

nejvýznamnější rok 2017, kdy jeho hodnota byla oproti ostatním rokům o téměř 182 % 

vyšší. Základní kapitál řadu let vykazuje stejnou hodnotu, a to 205 000 tis. Kč. 

Cizí zdroje hrají důležitou roli z pohledu financování majetku společnosti. Ve 

sledovaném období tvoří v průměru téměř 70 % celkových pasiv. Jejich hodnota ale má 

klesající tendenci. Společnost využívala nejvíce cizích zdrojů zejména v prvním 

analyzovaném roce, kdy jejich hodnota činila bezmála 2,7 miliard Kč. Drtivou část cizích 

zdrojů tvoří krátkodobé závazky, kterými společnost financuje svůj provoz. Dlouhodobé 

závazky naproti tomu vykazují nejvyšší změnu v roce 2017, kdy se oproti předchozímu 

roku zvýšily o 82,14 % z důvodu financování akvizice Froněk, spol. s.r.o. v rámci skupiny 

IMOS. Graf 7 horizontální analýzy pasiv poskytuje náhled změn hlavních zdrojů 

financování ve sledovaném období. 
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Graf 7: Horizontální analýza pasiv 

 (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů IMOS Brno, a.s.) 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Prostřednictvím horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty je zhodnocen průběh výnosů 

a nákladů společnosti. 

Tabulka 5: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty (absolutní údaje v tis. Kč, relativní údaje v 

procentech) 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů IMOS Brno, a.s.) 

Období 2014 2014/2015 2015 2015/2016 2016 2016/2017 2017 2017/2018 2018 

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

Tržby 5 654 110 -4,74 5 385 838 -13,30 4 669 288 9,43 5 109 704 -1,71 5 022 492 

Výkonová spotřeba 5 064 164 -8,55 4 631 258 -8,21 4 251 116 9,32 4 647 348 -7,24 4 310 978 

Osobní náklady 448 632 -2,23 438 609 -2,70 426 764 -0,24 425 742 6,13 451 831 

Odpisy 16 630 15,81 19 259 -13,18 16 720 5,26 17 600 22,97 21 642 

Tržby z prodeje DM a materiálu 15 771 -51,39 7 667 39,10 10 665 85,67 19 802 -67,21 6 493 

Ostatní provozní výnosy 99 031 -23,03 76 223 18,27 90 147 -31,32 61 913 55,26 96 126 

Ostatní provozní náklady 19 644 300,17 78 609 -63,34 28 816 -22,75 22 261 -9,60 20 125 

Provozní VH 167 667 44,59 242 434 -27,90 174 801 -18,57 142 346 16,90 166 408 

Výnosové úroky 17 052 -6,31 15 976 -5,62 15 078 -45,83 8 167 -56,57 3 547 

Nákladové úroky 5 970 -76,55 1 400 -10,00 1 260 32,14 1 665 -33,21 1 112 

Daň z příjmů za běžnou činnost 56 262 -13,73 48 538 -43,72 27 315 -99,43 157 32990,45 51 952 

VH za běžnou činnost 129 887 50,95 196 064 -18,79 159 218 181,64 448 418 -72,66 122 618 

Výsledek hospodaření za účetní období 129 887 50,95 196 064 -18,79 159 218 181,64 448 418 -72,66 122 618 

VH před zdaněním 186 149 31,40 244 602 -23,74 186 533 140,48 448 575 -61,08 174 570 
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Z tabulky 5 vyplývá, že nejvyšší tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb zaznamenala 

společnost IMOS Brno, a.s. v roce 2014, a to zhruba 5,6 miliard Kč. Mimo tuto skutečnost 

tržby téměř ve všech letech dosáhly alespoň hodnoty 5,0 miliard Kč. Pouze v roce 2016 

došlo k výraznému poklesu, a to o téměř 15 % celkových tržeb. Je to především z důvodu 

špatné kondice stavebnictví v daném roce a realizace menšího počtu zakázek. Z pohledu 

tržeb se ale vybraná společnost stále pohybuje mezi špičkou tuzemských společností. 

Osobní náklady nezaznamenávají výrazné změny. Pouze v posledním sledovaném roce 

se jejich hodnota zvýšila o 6,13 % a dosáhla svého maxima 451 831 tis. Kč, přestože 

společnost zaměstnávala nejméně pracovníků v analyzovaném období. Obecně lze ale 

tvrdit, že absolutní hodnota položky výrazně nekolísá.  

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nejeví výrazné změny v průběhu 

sledovaného období. Společnost průběžně nakupuje a splácí zejména hmotný majetek. 

V případě nehmotného majetku se jedná o odpisy zakoupeného softwaru v roce 2014. 

Nejdůležitější položkou výkazu zisku a ztráty jsou výsledky hospodaření, pomocí kterých 

je dále analyzována ziskovat společnosti.  

Hodnoty jednotlivých položek byly opět v analyzovaném období kolísavé. Pouze v roce 

2017 se položka výsledku hospodaření za účetní období změnila o 181,64 %. 

V absolutních číslech tento růst představoval hodnotu 448 418 tis. Kč.  

Graf 8 znázorňuje vývoj nejdůležitějších položek výkazu zisku a ztráty.  

 

Graf 8: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů IMOS Brno, a.s.) 
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Vertikální analýza 

Vertikální analýza znázorňuje procentuální podíl jednotlivých položek rozvahy ve vztahu 

k celkovým aktivům a pasivům. Na základě výsledků je zhodnoceno, které položky jsou 

pro společnost nejvýznamnější.  

Vertikální analýza aktiv 

Rozvrhovou základnou pro analýzu jsou zvolena celková aktiva. V následující tabulce 6 

jsou znázorněny jednotlivé položky aktiv společnosti IMOS Brno, a.s. a jejich 

procentuální podíl na celkových aktivech. 

Tabulka 6: Vertikální analýza aktiv (relativní údaje v procentech) 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů IMOS Brno, a.s.) 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 

Vyjádření v % v % v % v % v % 

Aktiva celkem 100 100 100 100 100 

Dlouhodobý majetek 7,52 7,63 7,59 19,06 23,46 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,05 0,04 0,04 0,02 0,01 

Dlouhodobý hmotný majetek 5,92 5,95 5,89 5,86 7,93 

Dlouhodobý finanční majetek 1,55 1,64 1,66 13,19 15,51 

Oběžná aktiva 92,02 91,77 91,67 80,40 76,25 

Zásoby 6,43 4,92 9,27 11,62 8,74 

Dlouhodobé pohledávky 5,77 18,55 8,10 9,90 5,72 

Krátkodobé pohledávky 51,89 36,50 46,10 45,64 47,06 

Krátkodobý finanční majetek 27,94 31,80 28,20 13,24 14,74 

Čas. rozlišení 0,46 0,60 0,74 0,54 0,29 

Z výsledků zaznamenaných v tabulce 6 vyplývá, že největší procentuální zastoupení na 

celkovém majetku společnosti představují oběžná aktiva, a to ve všech sledovaných 

letech. V průběhu období ale tato hodnota neustále klesala. Nejvyšší podíl představovala 

oběžná aktiva v prvním roce, kdy tvořila 92,02 % celkových aktiv. Na konci roku 2018 

se už ale podílela na majetku společnosti pouze ze 76,25 %. Největší položkou jsou 

krátkodobé pohledávky, které v průměru dosahovaly téměř 50 % zastoupení na oběžných 

aktivech.  

Podíl dlouhodobého majetku v prvních třech letech stagnoval. V roce 2017 se ale 

struktura aktiv změnila a podíl dlouhodobého majetku činil bezmála 20 %. 
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Graf 9 přehledně zobrazuje vývojový trend dlouhodobého majetku, oběžných aktiv a 

časového rozlišení společnosti, který koresponduje se zmíněnými informacemi z 

předchozích odstavců. 

 

Graf 9: Vertikální analýza aktiv 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů IMOS Brno, a.s.) 

Vertikální analýza pasiv 

V následující tabulce 7 jsou definovány podíly jednotlivých položek ve vztahu 

k celkovému objemu pasiv. 

Tabulka 7: Vertikální analýza pasiv (relativní údaje v procentech) 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů IMOS Brno, a.s.) 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 

Položka v % v % v % v % v % 

Pasiva celkem 100 100 100 100 100 

Vlastní kapitál 24,14 29,02 30,46 38,41 34,23 

Základní kapitál 5,80 6,14 6,20 5,78 6,30 

VH minulých let 12,73 14,97 17,37 18,06 28,55 

VH běžného účetního období 3,67 5,87 4,82 12,64 3,77 

Cizí zdroje 75,83 70,97 69,45 61,58 65,77 

Dlouhodobé závazky 12,91 15,70 15,01 25,48 11,25 

Krátkodobé závazky 62,82 55,10 54,16 35,13 53,41 

Závazky z obchodních vztahů 21,24 16,53 17,62 6,97 21,58 

Časové rozlišení 0,03 0,01 0,09 0,01 0,00 
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Největší procentuální podíl na celkových pasivech představují cizí zdroje. V roce 2014 

se jejich podíl rovná 75,83 %. V průběhu sledovaného období se jejich podíl snižuje. 

K růstu cizích zdrojů došlo pouze v roce 2018, a to na 65,77 %. Největší položkou cizích 

zdrojů jsou krátkodobé závazky. Jejich podíl vždy překročil 50 % hranici. Pouze v roce 

2017, kdy se výrazně zvýšil podíl dlouhodobých závazků, byla jejich hodnota 

v celkových pasivech 35,13%.  

Vlastní kapitál v průběhu let neustále rostl. V roce 2017 se jeho podíl vyšplhal na 

zaznamenané maximum 38,41 %. Největší část vlastního kapitálu tvoří výsledek 

hospodaření minulých let, jelikož se v účetních výkazech vyjadřuje kumulativně. Položka 

výsledku hospodaření běžného účetního období naopak silně kolísá. Nejnižší zastoupení 

na celkových pasivech tato položka představovala na začátku sledovaného období, a to 

3,67 %. Naopak nejvyšších hodnot výsledek hospodaření na celkových pasivech 

zaznamenal v roce 2017. 

Následující graf 10 znázorňuje podíly hlavních položek zdrojů financování majetku na 

celkových pasivech.  

 

Graf 10: Vertikální analýza pasiv 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů IMOS Brno, a.s.) 
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Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tabulka 8 výkazu zisku a ztráty je rozdělena na dvě části. Pomocí vertikální analýzy je 

stanoven procentuální podíl vybraných položek na celkovém objemu výnosů a nákladů. 

Tabulka 8: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty (relativní údaje v procentech) 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů IMOS Brno, a.s.) 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 

Položka v % v % v % v % v % 

Výnosy celkem 100 100 100 100 100 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 97,72 98,18 97,58 98,27 97,93 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0,27 0,14 0,22 0,38 0,13 

Ostatní provozní výnosy 1,71 1,39 1,88 1,19 1,87 

Výnosové úroky 0,29 0,29 0,32 0,16 0,07 

 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 

Položka v % v % v % v % v % 

Náklady celkem 100 100 100 100 100 

Výkonová spotřeba 90,25 88,76 89,46 90,86 88,75 

Osobní náklady 8,00 8,41 8,98 8,32 9,30 

Ostatní provozní náklady 0,35 1,51 0,61 0,44 0,41 

Odpisy 0,30 0,37 0,35 0,34 0,45 

Nákladové úroky 0,11 0,03 0,03 0,03 0,02 

Jelikož je IMOS Brno, a.s. stavební společností, jsou její výnosy tvořeny výhradně 

tržbami z prodeje výrobků a služeb, nikoli za prodej zboží. Dalším významným zdrojem 

výnosů jsou například tržby z prodeje materiálu a dlouhodobého majetku. 

Náklady společnosti tvoří především výkonová spotřeba, jmenovitě zejména služby. 

Značnou položkou nákladů představují také osobní náklady, které v průběhu sledovaného 

období tvoří téměř 10 % celkových nákladů společnosti. 

Pomocí následujícího grafu 11 znázorňujícího nejdůležitější položky celkových výnosů 

a nákladů lze konstatovat, že se jejich podíl na celkové základně v průběhu let téměř 

nezměnil. 
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Graf 11: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů IMOS Brno, a.s.) 

2.6.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza rozdílových ukazatelů se zabývá rozborem ukazatelů fondu finančních 

prostředků, mezi které patří čistý pracovní kapitál, čistý peněžně-pohledávkový fond a 

čisté pohotové prostředky.  

Tabulka 9: Analýza rozdílových ukazatelů (absolutní údaje v tis. Kč) 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů IMOS Brno, a.s.) 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 

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

Čistý pracovní kapitál 1 032 470 1 224 935 1 239 935 1 605 437 743 892 

Čistý peněžně-pohledávkový fond 805 184 1 060 622 933 569 1 193 277 459 344 

Čisté pohotové prostředky -1 233 279 -778 067 -858 089 -776 183 -1 259 204 

Z tabulky 9 vyplývá, že analyzovaný ukazatel ve všech sledovaných letech vykazoval 

kladnou hodnotu, což znamená, že krátkodobé závazky jsou nižší, než krátkodobý 

majetek, který je zdrojem pro splácení těchto závazků. IMOS Brno, a.s. tedy disponuje 

značným ochranným polštářem pro případnou potřebu finančních prostředků. Vysoké 

hodnoty čistého pracovního kapitálu indikují, že podnik je schopen bez problému 

financovat svou činnost.  
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Na druhou stranu je tato skutečnost negativní, jelikož financování činnosti vlastním 

kapitálem je pro společnost dražší, než financování z cizích zdrojů z důvodu efektu 

daňového štítu nebo finanční páky. 

Čistý peněžně-pohledávkový fond se rovná výsledku čistého pracovního kapitálu, který 

je očištěn o nelikvidní zásoby.  Podobně jako předchozí ukazatel, i zde pozorujeme ve 

všech letech kladné hodnoty. Nejvyšší výsledek společnost zaznamenala v roce 2017. 

Hodnoty čistých pohotových prostředků jsou v průběhu sledovaných let neustále záporné. 

Společnost tak v případě neočekávaných událostí není schopna krýt své okamžitě splatné 

závazky z peněžních prostředků. 

 

Graf 12: Analýza rozdílových ukazatelů 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů IMOS Brno, a.s.) 

2.6.3 Analýza poměrových ukazatelů 

V následující kapitole jsou podrobně rozebrány ukazatele ziskovosti, likvidity, 

zadluženosti a aktivity. 

Ukazatele rentability 

Ziskovost společnosti je posuzována na základě ukazatelů rentability celkového kapitálu, 

vlastního kapitálu, investovaného kapitálu a tržeb. Hlavním cílem těchto ukazatelů je 

stanovit schopnost společnosti dosahovat zisku prostřednictvím investovaného kapitálu.  
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Obecně lze tvrdit, že vyšší hodnoty ukazatelů jsou pro společnost příznivější. Nicméně 

všechny výsledné hodnoty jsou pro korektnost porovnávány s oborovými průměry. 

Tabulka 10: Ukazatele rentability (relativní údaje v procentech) 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů IMOS Brno, a.s. a 22) 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 

Ukazatel v % v % v % v % v % 

ROA 

IMOS Brno, a.s. 5,43 7,36 5,68 12,70 5,40 

Odvětví 3,85 4,85 4,82 5,91 5,14 

ROE 

IMOS Brno, a.s. 15,22 20,22 15,82 32,92 11,00 

Odvětví 6,07 8,46 7,20 9,13 2,68 

ROCE IMOS Brno, a.s. 14,21 16,37 12,41 19,80 11,79 

ROS IMOS Brno, a.s. 2,30 3,64 3,41 8,78 2,44 

Ukazatel rentability celkového kapitálu (ROA) ve všech letech neustále roste a pohybuje 

se nad hodnotami oborového průměru, který se ve sledovaném období pohyboval pod 

pěti procenty. Pouze v posledních dvou analyzovaných letech tento ukazatel vykazoval 

v odvětví hodnotu 5,14 %, respektive 5,91 %, nicméně v těchto letech společnost vždy 

zaznamenala podstatně vyšší růst ziskovost celkového kapitálu (22). 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vykazovala ve všech letech velmi vysokou 

ziskovost. V každém roce byly hodnoty alespoň dvakrát vyšší, než jejich oborové 

průměry. Vůbec nejvyšší ziskovost vlastního kapitálu společnost registrovala v roce 

2017, kdy hodnota ukazatele činila téměř 33 % (22). 

Ziskovost celkového investovaného kapitálu (ROCE) podobně jako u předchozích 

ukazatelů neustále roste, přestože v posledním sledovaném roce ukazatel vzrostl oproti 

minulým výsledkům jen o 11,79 %. 

Rentabilita tržeb (ROS) vykazuje ze všech analyzovaných ukazatelů nejnižší nárůst. Tato 

skutečnost je zapříčiněna především nižším ziskem společnosti při aktuální úrovni tržeb. 

Výjimku tvoří pouze rok 2017, kdy ziskovost tržeb představovala 8,78 %, naopak nejnižší 

hodnota byla zaznamenána v roce 2014, kdy výsledek hospodaření činil 129 887 tis. Kč. 

Následující graf 12 poskytuje přehled jednotlivých ukazatelů ziskovost společnosti 

v letech 2014 až 2018. Ve všech analyzovaných letech ukazatelé značně rostli, což značí 

finanční stabilitu společnosti. 
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Graf 13: Analýza ukazatelů rentability 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů IMOS Brno, a.s.) 

Ukazatele likvidity 

Pomocí následující analýzy je změřena schopnost podniku hradit své krátkodobé 

závazky. Jednotlivé stupně solventnosti jsou definovány podle běžné, pohotové a 

okamžité likvidity společnosti. Každý ukazatel je patřičně charakterizován a porovnán 

s oborovým průměrem. 

Tabulka 11: Ukazatele likvidity 

(Zdroj vlastní zpracování dle účetních výkazů IMOS Brno, a.s. a 22) 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 

Ukazatel v % v % v % v % v % 

Běžná likvidita 

IMOS Brno, a.s. 1,46 1,67 1,69 2,29 1,43 

Odvětví 1,71 1,75 2,06 2,04 1,93 

Pohotová likvidita 

IMOS Brno, a.s. 1,36 1,58 1,52 1,96 1,26 

Odvětví 1,53 1,58 1,77 1,72 1,61 

Okamžitá likvidita 

IMOS Brno, a.s. 0,44 0,58 0,52 0,38 0,28 

Odvětví 0,42 0,51 0,68 0,64 0,68 

V případě běžné likvidity jsou obecně udávány doporučené hodnoty v rozmezí 1,5 – 2,5. 

Společnost se pohybovala v tomto intervalu v letech 2015 až 2017. Výsledné hodnoty se 

v prvním a posledním roce pohybovaly pod doporučenou hranicí a činily 1,46, respektive 

1,43. Společnost stejně tak vykazovala ve všech letech nižší hodnoty běžné likvidity, než 

byl odvětvový průměr (22). 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

2014 2015 2016 2017 2018

Analýza ukazatelů rentability

ROA ROE ROCE ROS



 

73 

 

Vyšších hodnot oproti tomuto průměru bylo dosaženo pouze v roce 2017, kdy běžná 

likvidita společnosti činila 2,29. 

Doporučené hodnoty pohotové likvidity jsou v rozmezí 1,0 – 1,5. Společnost dosáhla 

těchto hodnot pouze v prvním a posledním roce. V ostatních letech se hodnoty pohybují 

nad intervalovou hranicí. Nicméně pokud hodnoty porovnáme s oborovým průměrem, 

který se pohybuje v intervalu 1,53 – 1,77, nejsou výsledky pohotové likvidity nikterak 

alarmující. Pouze v roce 2017 hodnota činila 1,96, což značí vyšší objem pohotových 

peněžních prostředků, který je záhodno využívat efektivněji (22). 

Okamžitá likvidita je z vybraných ukazatelů nejpřísnější, jelikož poměřuje pouze 

nejlikvidnější oběžná aktiva s krátkodobými závazky. Doporučené hodnoty by se dle 

odborné literatury měly pohybovat v rozmezí 0,2 – 0,5. Oborové průměry od tohoto 

intervalu mírně diferencují. Hodnoty okamžité likvidity se v roce 2014 a 2015 nepatrně 

pohybují nad horní doporučenou hranicí, jelikož společnost držela značnou svého 

majetku v krátkodobém finančním majetku. Opačný jev oproti tomuto období nastal 

v posledním sledovaném roce, kdy hodnota ukazatele byla pouze 0,28 (22). 

 

Graf 14: Analýza ukazatelů likvidity 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů IMOS Brno, a.s.) 
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Ukazatele zadluženosti 

Prostřednictvím analýzy zadluženosti je stanovena finanční stabilita společnosti a její 

nezávislost. Doporučené hodnoty je opět nutno brát v kontextu daného odvětví.  

Ukazatelé celkové zadluženosti a koeficient samofinancování jsou měřeny v procentech, 

úrokové krytí je stanoveno v násobkách a doba splácení dluhů v letech. 

Tabulka 12: Ukazatele zadluženosti (relativní údaje v procentech) 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů IMOS Brno, a.s. a 22) 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 

Ukazatel  % / násobky / roky % / násobky / roky % / násobky / roky % / násobky / roky % / násobky / roky 

Celková zadluženost 

IMOS Brno, a.s. 75,83 70,97 69,45 61,58 65,77 

Odvětví 57.61 56,22 53,06 53,14 54,39 

Koeficient samofinancování IMOS Brno, a.s. 24,14 29,02 30,46 38,41 34,23 

Úrokové krytí IMOS Brno, a.s. 32,18 18,47 149,04 270,41 157,99 

Doba splácení dluhů IMOS Brno, a.s. -7,73 13,88 42,60 -5,09 1,62 

Celková zadluženost společnosti v průběhu let neustále klesá. V prvním roce hodnota 

zadluženosti dosahovala 75,83 % a na konci sledovaného období byla aktiva společnosti 

kryta pouze z 65,77 % cizími zdroji. Ačkoli zadluženost klesá, společnost stále 

nedosahuje odvětvového průměru pohybující se v rozmezí 53-58 %. Zmenšující se poměr 

cizího kapitálu ke vlastnímu ale značí pozitivní vývoj finanční situace společnosti (22). 

Koeficient samofinancování, jakožto doplňkový ukazatel k celkové zadluženosti, 

koresponduje s předchozími výsledky. V průběhu sledovaných let hodnota vlastního 

kapitálu roste a tím se tak zvyšuje nezávislost společnosti. Pouze v roce 2018 došlo 

k mírnému poklesu, přesto oproti prvnímu roku se ukazatel zvýšil o více než 10 %.  

Ukazatel úrokového krytí vykazuje uspokojivé výsledky a značí schopnost společnosti 

splácet v daném časovém úseku několikanásobně své nákladové úroky.  

Ukazatel doby splácení dluhů dosahoval v letech 2014 a 2017 záporné hodnoty, což bylo 

způsobeno zejména zápornými hodnotami cash flow z provozní oblasti.  
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Graf 15: Analýza ukazatelů zadluženosti 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů IMOS Brno, a.s.) 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity definují efektivitu využívání podnikových prostředků. Indikátory jsou 

analyzovány podle obrátek vybraných položek účetních výkazů a doby jejich obratu. 

Tabulka 13: Ukazatele aktivity (násobky) 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů IMOS Brno, a.s. a 22) 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 

Ukazatel Násobky Násobky Násobky Násobky Násobky 

Obrat celkových aktiv 

IMOS Brno, a.s. 1,60 1,61 1,41 1,44 1,54 

Odvětví 0,91 0,94 0,81 0,84 0,83 

Obrat stálých aktiv IMOS Brno, a.s. 21,27 21,14 18,62 7,56 6,58 

Obrat zásob IMOS Brno, a.s. 24,88 32,78 15,24 12,40 17,65 

Odvětvový průměr obratu celkových aktiv se ve sledovaném časovém úseku dle 

Ministerstva průmyslu a obchodu pohybuje v rozmezí 0,8 – 0,95 (22). 

Ve všech letech IMOS Brno, a.s. dosahuje nadprůměrných výsledků a udržuje ukazatel 

v hodnotách pohybujících se okolo 1,50. 

Obrat stálých aktiv v prvních třech letech dosahoval pozitivních výsledků. V roce 2017 

ale došlo k podstatnému poklesu, který byl způsobený akvizicí společnost Froněk, spol. 

s.r.o. Tato skutečnost indikuje omezení dalších investic společnosti. 
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Obrat zásob v průběhu let kolísá, nicméně ukazatel ve sledovaném období dosahuje 

vysokých hodnot, které značí nepřítomnost nelikvidních položek ve společnosti.   

 

Graf 16: Ukazatele aktivity (násobky) 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů IMOS Brno, a.s.) 

Tabulka 14: Ukazatele aktivity (dny) 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů IMOS Brno, a.s.) 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 

Ukazatel Dny Dny Dny Dny Dny 

Doba obratu zásob 14,47 10,98 23,62 29,04 20,40 

Doba obratu pohledávek 116,81 81,48 117,49 114,03 109,83 

Doba obratu závazků 47,81 36,90 44,90 17,42 50,36 

Ukazatel doby obratu zásob se v prvních dvou letech vyvíjí velmi příznivě. Následující 

roky se ale zásoby zvýšily téměř dvounásobně a naprostí tomu tržby klesaly. V posledním 

sledovaném roce společnost úspěšně tento ukazatel optimalizovala, což koresponduje 

s růstem obratu zásob.  

Hodnoty doby obratu pohledávek a závazků silně kolísá. V téměř celém sledovaném 

období vývoj těchto ukazatelů navzájem koresponduje. Pouze v roce 2017 došlo 

k výrazné odchylce. Klesající hodnota doby obratu závazků neznačí problém, jestliže 

souběžně klesá i doba obratu pohledávek. V tomto případě se hodnoty ukazatelů vyvíjeli 

přesně obráceně, což značí záporný obrat cyklu peněz. 
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Graf 17: Ukazatele aktivity (dny) 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů IMOS Brno, a.s.) 

Graf 17 přehledně zobrazuje vývoj ukazatelů doby obratu zásob, pohledávek a závazků 

v dnech. 

2.6.4 Analýza soustav ukazatelů 

Analýza soustav ukazatelů slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace 

společnosti. V následující kapitole jsou identifikovány problematické oblasti společnosti 

pomocí vybraných souhrnných modelů. 

Z-skóre 

Altmanův index finančního zdraví je bankrotní model, jenž je vyhodnocován na základě 

výsledků vybraných poměrových ukazatelů, kterým byla věnována pozornost 

v předchozí kapitole. 

Tabulka 15: Z-skóre 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů IMOS Brno, a.s.) 

Koeficient 2014 2015 2016 2017 2018 

X1 0,29 0,37 0,38 0,45 0,23 

X2 0,13 0,15 0,17 0,18 0,29 

X3 0,05 0,07 0,06 0,13 0,05 

X4 1,14 1,76 1,73 5,51 1,59 

X5 1,60 1,61 1,41 1,44 1,54 

Altmanův index 2,56 2,97 2,73 4,62 2,78 
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Výsledné hodnoty Altmanova indexu se v téměř všech sledovaných letech pohybují 

okolo horní hranice šedé zóny. Nelze tedy jednoznačně říci, zdali podnik prosperuje nebo 

mu hrozí eventuální bankrot. 

První koeficient Z-skóre, představující podíl čistého provozního kapitálu na celkových 

aktivech, se pohyboval ve sledovaném období vždy v doporučeném intervalu. Pouze 

v roce 2018 koeficient klesl pod hraniční hodnotu jelikož došlo k výraznému poklesu 

ČPK z důvodu poklesu oběžných aktiv za současného růstu krátkodobých závazků.   

Výsledek hospodaření minulých let v průběhu let neustále rostl z důvodu kumulativního 

zápisu této položky a tím pádem se také zvyšoval podíl na celkových aktivech. Tato 

skutečnost se také odráží ve vývoji druhého koeficientu Z-skóre. 

Třetí koeficient představující rentabilitu celkových aktiv v rámci sledovaného období 

kolísal, přesto ale ukazatel ROA průběžně rostl a nepředstavuje tak pro společnost 

problémovou oblast. 

Předposlední koeficient zaznamenal výkyv pouze v roce 2017. To způsobila především 

vysoká hodnota vlastního kapitálu a značné snížení závazků z obchodních vztahů. 

Poslední koeficient představuje obrat aktiv, který byl detailně charakterizován 

v předchozí kapitole. 

V grafu 18 je zobrazen vývoj souhrnného Altmanova modelu v letech 2014 až 2018. 

 

Graf 18: Z-skóre 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů IMOS Brno, a.s.) 
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IN05 

Index 05 se obdobně jako Z-skóre skládá z pěti koeficientů, pomocí kterých je 

vyhodnocena důvěryhodnost a výkonnost společnosti. Na rozdíl od Altmanova indexu je 

IN05 specificky přizpůsoben pro české ekonomické prostředí.  

V následující tabulce 16 jsou uvedeny výsledné hodnoty jednotlivých koeficientů 

bankrotního indexu IN05. 

Tabulka 16: IN05 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů IMOS Brno, a.s.) 

Koeficient 2014 2015 2016 2017 2018 

A 1,32 1,41 1,44 1,62 1,52 

B 32,18 175,72 149,04 270,41 157,99 

C 0,05 0,07 0,06 0,13 0,05 

D 1,60 1,61 1,41 1,44 1,54 

E 1,46 1,67 1,69 2,29 1,43 

IN05 1,21 1,32 1,22 1,58 1,22 

Hodnoty indexu IN05 se ve všech sledovaných letech pohybují v šedé zóně, nicméně 

v žádném roce hodnoty neklesly pod spodní hranici. Tato skutečnost by pro společnost 

znamenala, že ztrácí svou hodnotu a je prodělečná. 

První koeficient znázorňuje, do jaké míry se vyvíjel podíl celkových aktiv a cizích zdrojů. 

Tento ukazatel v rámci sledovaného období rostl, což značí zvyšování soběstačnosti 

společnosti a koresponduje tak s výsledky koeficientu samofinancování. 

Druhý koeficient bylo zapotřebí upravit, jelikož vysoké hodnoty by způsobily zkreslení 

celkových výsledků indexu IN05. Jelikož hodnota převyšuje ve všech letech přijatelnou 

hranici, byly výsledky modifikovány na hodnotu 9. Přesto je nutné říci, že společnost 

nemá problém se splácením nákladových úroků, což je také znázorněno ukazatelem 

úrokového krytí. 

V případě třetího koeficientu společnost dosahuje nižších hodnot, než je podle Kralicka 

doporučována, nicméně v rámci odvětví jsou tyto výsledky akceptovatelné.  

Ukazatel obratu aktiv charakterizuje čtvrtý koeficient indexu IN05. Jak již bylo zmíněno 

v kapitole poměrových ukazatelů, hodnoty ukazatele mohou být zkreslené z důvodu 

využívání leasingu a nízkých investic, což může ve výsledku způsobit nadhodnocení 

samotného indexu. 
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Posledním koeficientem je ukazatel běžné likvidity, který se ve sledovaném období 

pohybuje v rámci doporučeného intervalu. 

V následujícím grafu je znázorněn vývoj indexu IN05 v letech 2014 až 2018. 

Nejúspěšnějším rokem z pohledu výsledku indexu je rok 2017, kdy jeho hodnota téměř 

přesáhla horní hranici tak zvané šedé zóny.  

 

Graf 19: IN05 

 (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů IMOS Brno, a.s.) 

2.6.5 SWOT analýza 

Na základě strategické a finanční analýzy byly identifikovány silné a slabé stránky a 

příležitosti a hrozby společnosti IMOS Brno, a.s., které zobrazuje tabulka 17. 

V následující tabulce 17 jsou zahrnuty faktory vnitřního a vnějšího prostředí. 

Tabulka 17: SWOT – silné a slabé stránky 

(Zdroj: vlastní zpracování dle strategické a finanční analýzy IMOS Brno, a.s.) 

Silné stránky Slabé stránky 

- zkušenost, tradice, reference 

- silná pozice na trhu 

- držitel řady certifikátů 

- ziskovost a produktivita 

- technologická vybavenost 

- neefektivní tok informací 

- vysoká fluktuace zaměstnanců 

- motivační systém pro zaměstnance 

- zaměstnanecké benefity 

- vysoká zadluženost 
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Tabulka 18: SWOT – příležitosti a hrozby 

(Zdroj: vlastní zpracování dle strategické a finanční analýzy IMOS Brno, a.s.) 

Příležitosti Hrozby 

- růst odvětví stavebnictví 

- komplikovaný vstup nových konkurentů na trh 

- akvizice subdodavatelské společnosti 

- zavedení nových technologií 

- rozvoj spolupráce v seskupení 

- silné konkurenční prostředí 

- pokles tržeb způsobený odlivem pracovní síly 

- málo pracovníků dělnických profesí 

- nový stavební zákon 

- ekonomická krize 

Silné stránky 

Mezi nejsilnější stránky společnosti patří její mnohaleté zkušenosti a tradice. Důraz na 

nejvyšší jakost staveb a profesionální přístup k realizovaným zakázkám zajistil 

společnosti silné postavení na českém trhu v oboru stavebnictví. 

Společnost má jasně definovanou strategii, strukturu a disponuje špičkovou 

technologickou vybaveností. Prostřednictvím dlouhodobých partnerství s dodavateli a 

odběrateli je IMOS Brno, a.s. schopna realizovat své zakázky v nasmlouvaném termínu 

a v plánovaném finančním rozpětí.  

Společnost vykazovala v celém sledovaném období uspokojivé výsledky obratu aktiv. 

IMOS Brno, a.s. dosahoval v průměru o 70 % vyšších hodnot, než stanovený oborový 

průměr. Tato skutečnost signalizuje, že společnost efektivně hospodaří se svým 

majetkem. 

Obdobně příznivé výsledky společnost dosahovala z hlediska rentability, kdy hodnoty 

ukazatelů ROA a ROE ve všech letech taktéž značně převyšovaly oborové průměry.  

Slabé stránky 

Z finančního hlediska je slabou stránkou společnosti její zadluženost. Přestože se 

společnosti po finanční stránce daří, celková míra jejího zadlužení je v rámci odvětví 

alarmující. Přestože vysoká zadluženost není obecně žádoucí, je v případě vyšších hodnot 

firemní rentability možná. 
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Hodnoty ukazatelů likvidity kolísají převážně pod oborovým průměrem. Tyto odchylky 

nejsou nikterak závažné, jelikož hodnoty neustále oscilovaly kolem doporučené hodnoty, 

přesto je nutné tuto slabinu vyzvednout, jelikož hodnoty mají spíše klesající tendenci. 

Nejslabší stránku společnosti představuje neefektivní tok informací ve smyslu distribuce 

informací mezi zaměstnanci a středisky. Ve společnosti stále není zřízen sofistikovaný 

informační systém, který by zabezpečil intuitivní administraci procesů, reporting či 

workflow. 

Další závažnou slabinou je vysoká fluktuace zaměstnanců zejména na dělnických 

pozicích, která se pohybuje kolem 25 %. Přestože společnost nabízí řadu 

zaměstnaneckých benefitů, školení a další motivační prvky, není schopná tento problém 

dlouhodobě vyřešit. 

Příležitosti 

Kapitálově a technologicky komplikovaný vstup na stavební trh společně s příznivým 

růstem tohoto odvětví, zejména v oblasti nemovitostí, je významnou příležitostí vybrané 

společnosti. 

IMOS Brno, a.s. kooperuje s řadou subdodavatelů v rámci realizovaných projektů. Tato 

skutečnost je nákladově, časově a logistiky poměrně náročná. V případě akvizice 

jednotlivých článků subdodavatelského řetězce by došlo k eliminaci těchto překážek. 

Velký potenciál v rámci efektivnějšího plánování a využívání podnikových zdrojů 

představuje zavedení pokročilých technologií, jako je například metoda BIM, 3D tiskárna 

nebo robotický zedník.  

Důležitým faktorem je také participace ve stavebnických seskupení k získání 

významných veřejných zakázek, jako tomu bylo například v případě rekonstrukce 

Národního muzea v Praze. 

Hrozby 

Přestože se IMOS Brno, a.s. řadí mezi dvacet největších tuzemských stavebních 

společností, nejvýznamnější hrozbou zůstává silné konkurenční prostředí. V případě 

útlumu stavebnictví nebo ekonomické krize by se snížil počet zakázek, což by způsobilo 

pokles tržeb z prodeje výrobků a služeb společnosti. 
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Závažnou komplikací je nedostatek pracovníků dělnických profesí, kterou společnost řeší 

najímáním pracovníků z východní Evropy. Ekonomický růst a zvyšující se objem 

stavební výroby v těchto zemích signalizuje potenciální úbytek pracovní síly.  

Nový stavební zákon, který by měl být účinný od roku 2023, má zjednodušit a urychlit 

proces stavebního řízení. Pro společnost je to samozřejmě příležitost, nicméně v praxi je 

skutečnost zavádění změn, alespoň v počátcích, spíše komplikací. Zejména z důvodu 

nutnosti proškolování pracovníků státního aparátu. 

 

 

  



 

84 

 

3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Na základě výsledků strategické a finanční analýzy, které jsou shrnuty v tabulce 17 

pomocí SWOT analýzy, je zpracována návrhová část této diplomové práce. 

3.1 Rozšíření stávajícího informačního systému 

Z výsledků analýzy vnitřního prostředí vyplynula jedna ze zásadních slabých stránek 

vybrané společnosti, kterou je stávající podoba informačního systému. 

Společnosti navrhuji investovat do nového informačního systému, který by měl současný 

systém doplnit. Vyhovujícím systémem se nabízí program Fusio, pomocí kterého je 

možné realizovat evidenci a administraci přijatých faktur, služebních vozidel, plánování 

dovolené a mnoho dalšího v elektronické podobě. Tato investice slibuje efektivnější 

komunikaci mezi zaměstnanci, přehlednější zpracování dat a zkrácení časové náročnosti 

administrativních procesů. 

3.1.1 Lewinův model 

Správné načasování a vzájemná posloupnost jednotlivých činností jsou klíčové při 

implementaci jakékoli změny. Jednotlivé fáze procesu rozšíření stávajícího informačního 

systému jsou definovány pomocí Lewinova modelu znázorněného v grafu 20. 

 

Graf 20: Lewinův model 

 (Zdroj: vlastní zpracování dle 24, s. 31) 
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3.1.1.1 Síly inicializující proces změny 

Na základě McKinseyho analýzy 7S byly charakterizovány systémová zařízení 

společnosti IMOS Brno, a.s. Ze zmíněných informací vyplývá, že společnost disponuje 

komplexním informačním systémem IPOS, který zabezpečuje výrobní a ekonomickou 

část její podnikatelské činnosti.  

Cílem společnosti je doplnit stávající informační systém o nástroj, pomocí kterého 

eliminuje evidenci v papírové formě či v excelových tabulkách a zjednoduší tak proces 

administrace a automatizace procesů. 

3.1.1.2 Identifikace nositele změny 

Realizace změny musí být vedena a financována. Nositelé změny jsou: 

• agent změny, 

• sponzor změny, 

• advokát změny (24, s. 32). 

3.1.1.2.1 Agent změny 

Implementací změny by měla být pověřena osoba se zkušenostmi a jasnou vizí, jak změnu 

provézt, aniž by došlo ke zbytečným ztrátám a komplikacím. Za zavedení informačního 

systému by měl být zodpovědný ekonomický ředitel a vedoucí IT oddělení.  

3.1.1.2.2 Sponzor změny 

IMOS Brno, a.s. bude jediným plátcem zavedení změny. Částka za zavedení nového 

informačního systému bude definována v následujících kapitolách této práce. 

3.1.1.2.3 Advokát změny 

Advokáty změny jsou všichni zaměstnanci společnosti. Po úspěšné implementaci 

informačního systému by mělo dojít k efektivnější administraci a komunikaci napříč 

společnosti. Změna zasáhne do všech agend společnosti. Bude tedy zapotřebí všechny 

zaměstnance seznámit a proškolit s novým systémem a apelovat na dodržování nových 

pravidel. 
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3.1.1.3 Oblasti změny (Intervenční strategie) 

Zaváděný informační systém byl měl poskytovat komplexní informace napříč celou 

společnosti a provázat jednotlivé agendy a střediska na jednu platformu. Aby nedošlo ke 

zbytečným neshodám a pesimistickému pohledu na věc, je třeba implementaci pojmout 

důkladně a s obezřetností.   

3.1.1.4 Realizace změny 

Managementu společnosti musí být předložen k nastudování a schválení kompletně 

sestavený plán realizace a implementace nového informačního systému. Po odsouhlasení 

změny a získání souhlasu všech podstatných subjektů mohou být realizovány první kroky 

k realizaci změny, která bude následně distribuována k dalším zaměstnancům. 

3.1.1.5 Operační model 

Operační model je rozdělen do tří částí: 

• fáze rozmrazení, 

• fáze provedení vlastní změny, 

• fáze zmrazení (24, s. 40). 

Fáze rozmrazení 

V rozmrazovací fázi je plánovaná změna charakterizována a připravena k implementaci. 

Mezi hlavní požadavky nového informačního systému je přehlednost a sjednocení dat, 

zvýšení bezpečnosti, intuitivní ovládání, automatizace procesů a efektivní řízení 

obchodních a vnitropodnikových postupů. Další výhodou nového systému by měla být 

lepší komunikace mezi zaměstnanci, efektivnější delegace úkolů a dělba práce. Vybraný 

informační systém by musí být zpětně kompatibilní se základní účetní aplikací 

společnosti a import dat z Excelových tabulek přesný.   

Fáze provedení vlastní změny 

Ve fázi provedení změny dochází k výběru společnosti nabízející informační systém a 

následně jeho implementace. V průběhu realizace je důležité správné načasování změny, 

aby byla co nejméně invazivní na paralelní fungování podniku.  
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Spuštění informačního systému způsobí zásahy do zaběhnutých procesů jednotlivých 

akcí. Implementace by měla být proto postupná. Testovat a integrovat jednotlivé agendy 

s dostatečným odstupem, aby mohly být výsledky změřeny a vyhodnoceny. První fáze 

integrace je tedy potřeba vyzkoušet na méně náročné agendě se zaměstnanci, kteří jsou 

ochotni změnu přijmout a pracovat s ní.   

Fáze zmrazení 

Ve fázi zmrazení jsou všechny změny provedeny a ukončeny. Před zmrazením se agend 

změny musí ubezpečit, zda byla změna úspěšná v plném rozsahu a všichni zaměstnanci 

jsou se změnou srozuměni a dokážou s ní pracovat. Stávající situaci je třeba udržovat a 

kultivovat. Zaměstnancům je také nutné poskytovat případnou podporu, aby se dosáhlo 

očekávaného výsledku.   

3.1.1.6 Zhodnocení změny 

Proces změny je zakončen zhodnocením. Dochází k finální revizi implementace 

informačního systému a kompetence zaměstnanců. Na závěr je vypracována analýza, do 

jaké míry byla změna přínosná. Zaměstnanci, kteří se zasloužili o provedení změny a 

aktivně se podíleli na integraci nového systému by měli být finančně ohodnoceni. 

3.1.2 Analýza silového pole 

V rámci analýzy silového pole je definováno, které síly působí pro, popřípadě proti změně 

nebo které síly změnu brzdí. Tato metoda má ale řadu nedostatků. Například je velmi 

subjektivní.  

V následujících podkapitolách jsou charakterizovány síly, které působí na plánovanou 

změnu a jejich kvantitativní ohodnocení na škále od -10 do +10. 

3.1.2.1 Síly podporující změnu 

• Podpora vedení firmy, 

• Sjednocení dat, 

• Automatizace, 

• Delegace úkolů. 
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3.1.2.2 Síly působící proti změně 

• Finanční prostředky, 

• Časová náročnost, 

• Odmítnutí informačního systému, 

• IT oddělení. 

Tabulka 19: Analýza silového pole  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Síly podporující změnu Síly působící proti změně 

Podpora vedení firmy +8 Finanční prostředky -4 

Sjednocení dat +10 Časová náročnost -8 

Automatizace +6 Odmítnutí IS -5 

Delegace úkolů +7 IT oddělení -2 

Celkem +31 Celkem -19 

Z tabulky 19 plyne, že síly podporující změnu převyšují síly působící proti změně 

v poměru 31:19. Hlavní silou podporující zavedení nového informačního systému je 

vedení společnosti a potřeba sjednotit data napříč středisky IMOS Brno, a.s. Hlavní 

protichůdnou silou časová náročnost a eventuální odmítnutí systému zaměstnanci.  

3.1.3 Analýza rizik 

Implementace nového informačního systému v rámci společnosti s sebou nese určitá 

rizika, stejně tak jako každá změna. Aby bylo možné rizikům spjatými se změnou 

předejít, je nutné je primárně identifikovat a následně monitorovat po dobu životnosti 

informačního systému. Analýze rizik a jejich prevenci je nutné věnovat pozornost jak ze 

strany dodavatele a odběratele. 
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3.1.3.1 Identifikace rizik  

Na základě provedených analýz byla identifikována následující rizika: 

• neochota zaměstnanců používat nový informační systém, 

• nezájem zaměstnanců o proškolení v dané problematice, 

• volba nevhodného informačního systému, 

• časová náročnost integrace, 

• špatně definována strategie a postup implementace, 

• neuspokojivé nastavení informačního systému. 

3.1.3.2 Ohodnocení rizik 

V případě identifikace rizik spojených s implementací informačního systému je třeba 

jednotlivá rizika ohodnotit v rámci pravděpodobnosti realizace a závažnosti dopadu. 

V následující tabulce jsou rizika ohodnocena na stupnici od 1 do 10, přičemž hodnota 1 

představuje nízkou pravděpodobnost a hodnota 10 značí vysokou pravděpodobnost 

projevení rizika a závažnost dopadu.   

Tabulka 20: Ohodnocení rizik  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Číslo Riziko Pravděpodobnost Dopad Hodnocení 

1 
Neochota zaměstnanců 

používat nový IS 
3 8 24 

2 
Nezájem zaměstnanců o 

proškolení 
4 5 20 

3 
Volba nevhodného 

informačního systému 
2 8 16 

4 Časová náročnost integrace 6 7 42 

5 
Špatně definována strategie 

a postup implementace 
2 9 18 

6 
Neuspokojivé nastavení 

informačního systému 
5 6 30 
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Z tabulky 20 vyplývá, že největším rizikem pro zavedení informačního systému je časová 

náročnost integrace a neuspokojivé nastavení systému.  

Neméně významným rizikem je také neochota zaměstnanců přistoupit na změnu IS. 

Nejmenším rizikem je ale naopak volba nevhodného produktu a špatně definovaná 

strategie a postup implementace. 

 

Graf 21: Mapa rizik  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

3.1.3.3 Návrh na opatření rizika 

V následující podkapitole jsou předneseny návrhy na opatření jednotlivých rizik, která 

můžou vyvstat při zavedení nového informačního systému.  

Neochota zaměstnanců používat nový informační systém 

Neochota zaměstnanců přejít na nový systém je klasické riziko doprovázející tuto změnu. 

Lidé obecně nemají rádi změny a neradi mění zažité pořádky.  

Toto opatření řeší zejména vedení společnosti a agenti změny, kteří musí zaměstnance 

průběžně motivovat a přesvědčovat, že navrhovaná změna je pro efektivitu práce přínosná 

a vede ke zdokonalení procesů. Pověřené osoby musí být neustále připraveny 

zaměstnancům v případě jakýkoliv nesrovnalostí poradit a neinvazivní cestou je 

integrovat do nově zavedeného postupu.  
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Nezájem zaměstnanců o proškolení v dané problematice 

Vedení společnosti musí intenzivně komunikovat s vedoucími implementace a technické 

podpory od poskytovatele informačního systému. Školení by mělo probíhat postupně a 

organizovaně s externími specialisty. V případě doplňujících informací zaměstnancům 

poskytuje podporu IT oddělení společnosti. Mnoho zaměstnanců aktuálně využívá 

zaměstnaneckého benefitu výuky angličtiny na pracovišti. Řešením by bylo nahradit tuto 

výuku školením s novým informačním systémem. Nebylo by tedy potřeba vměstnávat do 

již nabitého programu další pracovní povinnost. 

Volba nevhodného informačního systému 

Opatření pro případ špatně zvoleného systému je především důkladným stanovením 

požadavků na informační systém a na dodavateli. Výběr by měl probíhat ve dvou fázích. 

V první fázi je identifikace všech dodavatelů informačního systému, kteří splňují hrubé 

požadavky na informační systém. V druhé fázi výběru dodavatelů jsou vyfiltrováni 

dodavatelé, kteří splňují všechny požadavky na informační systém pro analyzovanou 

společnost. 

Časová náročnost integrace 

K eliminaci vysoké doby integrace je zapotřebí definovat časový plán realizace změny. 

Pro tyto účely bude zpracována časová analýza změny zahrnující analýzu PERT, popis 

jednotlivých činností a kritickou cesta implementace informačního systému.  

Špatně definována strategie a postup implementace 

Zásadním krokem ke správné implementaci informačního systému je jasně definovaná 

strategie a jakými kroky chce změny dosáhnout. Vedení společnosti musí aktivně 

spolupracovat a stanovit klíčové prvky dosažení cílů projektu. Přesně a kompaktně 

nastavená strategie společnosti je základním úspěchem celé implementace.  

Neuspokojivé nastavení informačního systému 

Jedná z nejdůležitějších aspektů, které je potřeba realizovat, je efektivně nastavit. 

Dodavatelé spolupracují s odběrateli a snaží se systém přizpůsobit jejich potřebám. Avšak 
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je zapotřebí, aby společnost měla pověřené osoby, které se budou zabývat konkrétním 

nastavením, adaptovat obsah jednotlivým oddělením dle jejich potřeb a aktivně 

komunikovat se zaměstnanci, aby jim byl systém efektivním pomocníkem.   

Tabulka 21: Nové ohodnocení rizik  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Číslo Riziko 
Nová 

Pravděpodobnost 
Nový Dopad Nové Hodnocení 

1 
Neochota zaměstnanců 

používat nový IS 
1 4 4 

2 
Nezájem zaměstnanců o 

proškolení 
2 3 6 

3 
Volba nevhodného 

informačního systému 
1 3 3 

4 Časová náročnost integrace 2 5 10 

5 
Špatně definována strategie 

a postup implementace 
1 5 5 

6 Neuspokojivé nastavení IS 2 4 8 

Následující graf 22 znázorňuje mapu rizik po aplikaci opatření. 

 

Graf 22: Nová mapa rizik  

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.1.3.4 Pavučinový graf rizik 

Na následujícím obrázku 11 jsou pomocí síťového grafu přehledně znázorněny původní 

hodnoty rizika v porovnání s novými hodnotami po aplikaci návrhu na opatření rizik.  

 

Obrázek 11: Pavučinový graf rizik  

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.1.4 Časová analýza změny 

Jelikož není možné určit exaktní časový rámec implementace informačního systému, je zapotřebí stanovit dobu trvání jednotlivých činností 

pomocí metody PERT, která je zpracována v následující podkapitole. 

Tabulka 22: Metoda PERT 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Činnosti Popis činnosti i j a m b t(ij) σ2 σ ZM KM ZP KP RC 

A Analýza současného informačního systému - B 10 15 20 15 2,78 1,67 0 15 0 15 0 

B Plán realizace A C 20 30 40 30 11,11 3,33 15 45 15 45 0 

C Schválení vedením společnosti B D,E 1 1,5 2 1,5 0,03 0,17 45 46,5 45 46,5 0 

D Výběr dodavatele C F 15 25 35 25 11,11 3,33 46,5 71,5 46,5 71,5 0 

E Sestavení realizačního týmu C F 4 5 6 5 0,11 0,33 46,5 51,5 66,5 71,5 20 

F Zahájení jednání D,E G 1 3 5 3 0,44 0,67 71,5 74,5 71,5 74,5 0 

G Příprava dat k importu F H 7 9 11 9 0,44 0,67 74,5 83,5 74,5 83,5 0 

H Konzultace s externími specialisty G I 1 1,5 2 1,5 0,03 0,17 83,5 85 83,5 85 0 

I Přizpůsobování systému společnosti H J 35 45 55 45 11,11 3,33 85 130 85 130 0 

J Konzultace s externími specialisty I K 1 1,5 2 1,5 0,03 0,17 130 131,5 130 131,5 0 

K Zajištění propojení informačních systémů J L 2 4 6 4 0,44 0,67 131,5 135,5 131,5 135,5 0 

L Zavádění systému K M,N,O 2 3 4 3 0,11 0,33 135,5 138,5 135,5 138,5 0 

M Testování obsahu týmem L P 15 30 45 30 25,00 5,00 138,5 168,5 158,5 188,5 20 

N Školení L P 5 7 9 7 0,44 0,67 138,5 145,5 181,5 188,5 43 

O Zkušební provoz L P 40 50 60 50 11,11 3,33 138,5 188,5 138,5 188,5 0 

P Dokončení integrace M,N,O Q 10 15 20 15 2,78 1,67 188,5 203,5 188,5 203,5 0 

Q Finalizace realizace projektu P R 1 1,5 2 1,5 0,03 0,17 203,5 205 203,5 205 0 

R Technická podpora Q - 365 365 365 365 0,00 0,00 205 570 205 570 0 
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Graf 23: Síťový graf PERT 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.1.5 Kalkulace nákladů 

Poslední část implementace se zabývá kalkulací nákladů související se zavedením nového 

informačního systému.  

Tabulka 23: Rozpočet nákladů  

(Zdroj: vlastní zpracování dle interních informací IMOS Brno, a.s.) 

Položka Celkem Kč 

Licence 1 350 000 Kč 

Implementace 250 000 Kč 

Podpora 20 000 Kč / měsíc 

Zpracování analýzy 70 000 Kč 

Školení 30 000 Kč 

Náklady celkem 1 720 000 Kč 

Zavedení informačního systému vyjde společnost zhruba 1 720 000 Kč, viz tabulka 23. 

Vyčíslení přínosu z vynaložené investice je v tomto případě složité, a ne všechna pozitiva 

se projeví ihned. Informační systém jako takový je žijící organizmus, který je neustále 

potřeba kultivovat. Takový proces může trvat jeden až dva roky. Jako hlavní ukazatel, 

kterým lze pozorovat přínos investice společnosti od zavedení systému, je úspora času 

práce zaměstnanců.  

Přínosy se také diametrálně liší dle jednotlivých středisek a oddělení. Největší význam 

bude mít informační systém pro obchodní a personální oddělení a správu majetku a 

celkově pro THP. Naopak pro dělníky bude využití informačního systému minimální. Pro 

stanovení časových úspor je tedy třeba zohlednit i tento fakt.  

3.1.6 Přínosy informačního systému Fusio 

V následujících podkapitolách jsou popsány hlavní přínosy informačního systému Fusio.  

3.1.6.1 Elektronické schvalování přijatých faktur 

Prostřednictvím nového systému je možné ihned schválit, automaticky vytěžit a 

exportovat faktury do stávajícího účetního programu IPOS.  
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V případě příchozích faktur v papírové podobě je možné tyto dokumenty importovat 

skenerem přímo do informačního systému. Přínosy této funkce jsou zejména: 

• možnost automatického schvalování pravidelných faktur, 

• automatické vytěžení dat, 

• dohled nad schvalovacími lhůtami. 

 

Obrázek 12: Schéma schvalování faktur 

(Zdroj: 25) 

 

Obrázek 13: Ukázka schvalování faktur 

(Zdroj: 26) 
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3.1.6.2 Elektronická evidence lékařských prohlídek 

Evidence pravidelných lékařských prohlídek je v současnosti spravována centralizovaně 

personálním oddělením prostřednictvím různých souborů a dokumentů. 

Aktuálně je zapotřebí pro zjištění její doby platnosti manuálně procházet složky 

jednotlivých zaměstnanců postupně. Pomocí nového informačního systému by bylo 

možné, po importu interních dat, pracovníkům kontrolovat lékařské prohlídky 

elektronicky. Pro lepší přehled by byly nastaveny notifikace, které by pravidelně 

upozorňovaly personální oddělení, aby rozesílaly příslušným pracovníkům pokyny 

k dostavení se na zdravotní prohlídku. 

 

Obrázek 14: Elektronická evidence lékařských prohlídek 

(Zdroj: 27) 

3.1.6.3 Evidence majetku 

Fusio slouží ke správě majetku od návrhu na jeho pořízení, přes schválení, pořízení až po 

zařazení do užívání či případné likvidaci. Zprostředkovává reporty a notifikace 

příslušným pracovníkům o přidělení či změně majetku. 
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Obrázek 15: Elektronická evidence majetku 

(Zdroj: 28) 

3.1.6.4 Správa vozového parku 

V informačním systému je možné u všech vozidel společnosti evidovat termíny 

servisních prohlídek pojistných smluv. Fusio tak automaticky kontroluje platnost 

potvrzení a s dostatečným předstihem reportuje příslušnému řidiči či správci blížící se 

termín potřebného obnovení dokladu. Hlavní výhody evidence servisních prohlídek a 

smluv ve Fusio jsou: 

• spolehlivý dohled nad termíny pomocí reportingu, 

• včasné notifikování příslušných osob, 

• přehledná evidence vozidel (SPZ, řidiči, správci, spotřeba paliva, technický stav, 

výbava apod.), 

• prevence sankcí. 
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Obrázek 16: Schéma správy vozového parku 

(Zdroj: 29) 

3.1.6.5 Výstupní proces zaměstnanců 

V případě aplikování informačního systému by se zefektivnil proces ukončení pracovních 

poměrů zaměstnanců. Aktuálně je nutné k rozvázání pracovního poměru, aby 

zaměstnanec složitě zprostředkoval výstupní potvrzení od různých odpovědných osob o 

splnění všech zavazujících podmínek vůči společnosti, například vrácení pracovních 

pomůcek, materiálu, nářadí nebo elektroniky. Informační systém Fusio by tuto skutečnost 

vyřešil nastavením výstupního procesu, který by vždy aktivoval buď nadřízený, nebo 

personální pracovník. Jakmile by došlo ke spuštění tohoto procesu, odpovědné osoby by 

jednoduše podle svých interních informací zkontrolovaly, zdali zaměstnanec nemá na 

sobě navázaný určitý majetek společnosti. V případě úspěšné kontroly by personální 

oddělení pouze vyřešilo s pracovníkem potřebné formality. Naopak v případě zjištěných 

nesrovnalostí v podobě nevráceného majetku by byl pracovník personálními pracovníky 

odkázán na příslušné oddělení k vyřešení záležitosti. 
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3.1.6.6 Úspory výdajů společnosti a podpory efektivity 

Implementací nového informačního systému by se uspořil čas, personální výdaje nebo 

také náklady na pokuty a sankce vyplývající z nedodržení termínů či postupů. V průměru 

se očekává, že aplikace Fusio ušetří až dvě hodiny práce na jednoho THP zaměstnance 

denně. V následující tabulce 24 je znázorněna kalkulace předpokládaného přínosu 

implementace systému pro personální pracovníky společnosti. 

Tabulka 24: Úspora výdajů personálního oddělení 

(Zdroj: vlastní zpracování dle interních informací IMOS Brno, a.s.) 

Faktor Odpracováno za měsíc  Hodinová sazba Předpokládaná úspora Celková úspora za měsíc 

Čas 160 hodin 1 hodina 2 hodiny / den 40 hodin 

Peníze 31 000 Kč 193,75 Kč 387,5 Kč / den 7 750 Kč 

Z tabulky 24 vyplývá, že nový informační systém ušetří jednomu pracovníkovi celkem 

40 hodin měsíčně, což z finančního hlediska činí 7 750 Kč. Pokud bychom uvažovali, že 

podobné úspory dosáhne měsíčně v průměru alespoň 20 zaměstnanců společnosti, 

návratnost této investice bude při celkových nákladech 1 700 000 Kč a fixních nákladech 

20 000 Kč za podporu činit zhruba čtrnáct měsíců. 

 

Graf 24: Měsíční návratnost investice 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.2 Akvizice subdodavatelské společnosti 

IMOS Brno, a.s. kooperuje v rámci realizovaných projektů s řadou subdodavatelů. 

Přestože má společnost subdodavatelské řetězce dlouhodobě a spolehlivě zajištěné, je 

tento systém nákladově, časově a logistiky poměrně náročný. V případě akvizice 

jednotlivých článků subdodavatelského řetězce by došlo k eliminaci těchto překážek. 

3.2.1 Stávající model dodavatelského systému 

Spolupráce investora, projektanta a generálního dodavatele je dána typem dodavatelského 

systému, který je znázorněn na obrázku 17. Pro tento typ systému je charakteristické, že 

investor uzavírá zvlášť smlouvu jak s projektantem, tak s generálním dodavatelem. 

 

Obrázek 17: Schéma aktuálního dodavatelského systému 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

3.2.1.1 Investor 

V oboru stavebnictví se pro investora zpravidla používá přesnější název developer. Je to 

pořizovatel stavby, který představuje fyzickou či právnickou osobu investující do 

projektu. Na základě svých představ o finálním produktu vybírá investor projektanta, 

který zpracovává projekt dle stanovených specifikací. 

3.2.1.2 Projektant 

Projektant na základě požadavků a připomínek investora zpracovává projektovou 

dokumentaci, která slouží jako podklad pro výběrové řízení generálního dodavatele. 
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3.2.1.3 Generální dodavatel 

Po schválení projektové dokumentace investorem je prostřednictvím výběrového řízení 

poptávána společnost zprostředkovávající stavební práce. Na základě projektové 

dokumentace podávají zájemci cenovou nabídku, která je následně vyhodnocena 

investorem dle jeho požadavků. V případě, že některý z dodavatelů splňuje stanovené 

parametry, podepisuje investor s generálním dodavatelem smlouvu o díle.  

Ten dále rozděluje práce na subdodavatele a vlastní výrobu. S investorem ale komunikuje 

pouze generální dodavatel, který nese rizika spojená s řízením stavby a určením rozsahu 

dodávek pro subdodavatele. Předností tohoto systému je zejména z pohledu společnosti, 

jakožto generálního dodavatele stavby, její vyjednávací síla vůči subdodavatelským 

subjektům. 

3.2.2 Nový model dodavatelského systému 

Společnosti navrhuji přechod ze stávající pozice poskytovatele služeb generálního 

dodavatele jako koordinátora subdodavatelského řetězce na poskytovatele těchto služeb 

vlastními kapacitami. Jinými slovy mít pod sebou výrobu klíčových materiálů a kapacity 

na jejich zpracování do finálního produktu. 

Společnost již v minulosti učinila v tomto směru částečné kroky, kdy do té doby 

subdodavatelsky poskytované dílčí služby začala zajišťovat prostřednictvím své nově 

založené dceřiné společnosti IMOS Asfalt, s.r.o. a dále akvírovala do skupiny IMOS 

společnost Froněk, spol. s.r.o.  

Společnosti by měla rozšířit poskytované portfolio služeb o další činnosti, které jsou 

v současné době zajišťovány subdodavatelsky, jako zejména služby tesařské, 

vodoinstalace či elektrotechnické.  

Tímto rozšířením by společnost využila výhody synergie a komplexnosti poskytovaných 

služeb, kdy by byla schopna nabízet svým odběratelům lepší služby než doposud, a to 

zejména s akcentem na rychlost, koordinaci a harmonizaci fází dodávek celých projektů.  
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo na základě vybraných metod finanční analýzy zhodnotit 

současnou úroveň finančního zdraví podniku a formulovat návrhy na zlepšení slabých 

stránek finančního hospodaření. K naplnění cíle byla využita strategická a finanční 

analýza vybraného podniku IMOS Brno, a.s., na jejímž základě byl zhodnocen současný 

stav podniku. Výstupem těchto analýz jsou návrhy, které povedou ke zlepšení dosavadní 

podnikatelské činnosti společnosti. 

V teoretické části práce je zpracována literární rešerše, na základě které je vypracována 

analýza současného stavu a vlastní návrhy řešení. Teoretický rámec je zaměřen především 

na vnější i vnitřní metody strategické analýzy a vybrané ukazatele finanční analýzy. 

Praktická část práce obsahuje základní informace o analyzované společnosti, předmět 

jejího podnikání a charakteristiku skupiny IMOS. Následně je provedena strategická 

analýza, na základě které je definováno vnitřní a vnější prostředí ovlivňující činnost 

společnosti. Příležitosti a hrozby byly identifikovány prostřednictvím SLEPTE analýzy 

a Porterova modelu pěti sil. Silné a slabé stránky vyplývají z McKinseyho modelu 7S 

a finanční analýzy, která byla rozebrána pomocí absolutních, rozdílových a poměrových 

ukazatelů. 

Návrhová část pojednává o problematických oblastech, které byly na základě komplexní 

analýzy identifikovány jako nejzávažnější. Jedná se zejména o rozšíření stávajícího 

informačního systému z důvodu jeho omezených funkcionalit a akvizici subdodavatelské 

společnosti k zajištění klíčových materiálů vlastními kapacitami a výrobou. 

Společnosti byl navržen nový informační systém Fusio, který by doplňoval stávající 

program IPOS. Tento sofistikovaný software zajišťuje automatizaci procesů a eliminuje 

potřebu papírových či excelových seznamů a je možné si ho přizpůsobit podle vlastních 

procesů.  

Z hlediska rozšíření vlastní výroby bylo společnosti navrženo, aby diverzifikovala 

a rozšířila portfolio služeb o další činnosti, které jsou v současné době zajišťovány 

prostřednictvím subdodavatelských firem. Společnost v tomto směru již učinila určité 

kroky, nicméně stále ji chybí řemesla jako tesařská četa, elektrikáři, ZTI, apod. 
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Příloha 1: Rozvaha aktiv 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 23) 

Označ. 

řádku 
Popis řádku výkazu 2014 2015 2016 2017 2018 

  AKTIVA CELKEM 3 535 648 3 340 248 3 305 347 3 546 370 3 256 296 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 

B. Stálá aktiva 265 845 254 753 250 776 676 052 763 867 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 936 1280 1 191 548 477 

B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 

B.I.2. Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 

B.I.2.1. Software 1 936 1 280 1 191 548 477 

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 1 936 1 280 1 191 548 477 

B.I.3. Goodwill 0 0 0 0 0 

B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

B.I.5. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 

nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 
0 0 0 0 0 

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 209 156 198 767 194 782 207 730 258 239 

B.II.1. Pozemky a stavby 145 659 143 225 140 866 143 710 171 969 

B.II.1.1. Pozemky 58 976 58 976 58 976 58 976 59 705 

B.II.1.2. Stavby 86 683 84 249 81 890 84 734 112 264 

B.II.2. Hmotné movité věci a soubory movitých věcí 62 422 53 497 51 494 59 185 74 958 

B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 

B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 376 376 376 376 376 

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 

B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 376 376 376 376 376 

B.II.5. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 
0 0 2 046 4 459 10 936 

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 699 1 669 2 046 4 459 10 936 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 54 753 54 706 54 803 467 774 505 151 

B.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 54 753 54 706 54 803 467 774 505 151 

B.III.2. Zápůjčka a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoby 0 0 0 0 0 

B.III.3. Podíly – podstatný vliv 0 0 0 0 0 

B.III.4. Zápůjčka a úvěry – podstatný vliv 0 0 0 0 0 

B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

B.III.6. Zápůjčky a úvěry – ostatní 0 0 0 0 0 

B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 3 253 627 3 065 288 3 030 154 2 851 226 2 483 015 

C.I. Zásoby 227 286 164 313 306 366 412 160 284 548 

C.I.1. Materiál 50 335 9 669 19 774 26 843 35 376 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 176 951 154 644 286 592 385 317 249 172 

C.I.3. Výrobky a zboží 0 0 0 0 0 



 

II 

 

C.I.3.1. Výrobky 0 0 0 0 0 

C.I.3.2. Zboží 0 0 0 0 0 

C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 

C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 

C.II. Pohledávky 2 038 463 1 838 689 1 791 658 1 969 460 1 718 548 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 203 876 619 656 267 819 350 983 186 226 

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 203 876 163 505 207 569 174 622 171 476 

C.II.1.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 148 700 0 

C.II.1.3. Pohledávky – podstatný vliv 0 0 0 0 0 

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 

C.II.1.5. Pohledávky – ostatní 0 456 151 60 250 27 661 14 750 

C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky 0 0 0 0 0 

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 

C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 0 456 151 60 250 27 661 14 750 

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 1 834 587 1 219 033 1 523 839 1 618 477 1 532 322 

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 1 172 058 802 971 1 055 767 1 245 429 948 607 

C.II.2.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 88 038 88 000 148 700 25 16 000 

C.II.2.3. Pohledávky – podstatný vliv 0 0 10 787 5 500 2 700 

C.II.2.4. Pohledávky – ostatní 0 328 062 308 585 367 523 565 015 

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 39 073 51 894 81 363 134 982 258 727 

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 

C.II.2.4.3. Stát – daňové pohledávky 21 156 17 272 32 234 56 698 10 269 

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 93 232 96 013 65 752 67 923 38 696 

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 38 106 22 486 17 641 19 621 37 766 

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 382 924 140 397 111 595 88 299 219 557 

C.III. Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

C.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 

C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

C.IV. Peněžní prostředky 987 878 1 062 286 932 130 469 606 479 919 

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 1 396 1 441 1 398 4 849 4 954 

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 986 482 1 060 845 930 732 464 757 474 965 

D.I. Časové rozlišení 16 176 20 207 24 417 19 092 9 414 

D.I.1. Náklady příštích období 4 797 4 238 7 768 4 959 6 011 

D.I.2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 

D.I.3. Příjmy příštích období 11 379 15 969 16 649 14 133 3 403 
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Příloha 2: Rozvaha pasiv 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 23)  

Označ. 

řádku 
Popis řádku výkazu 2014 2015 2016 2017 2018 

  PASIVA CELKEM 3 535 648 3 340 248 3 305 347 3 546 370 3 256 296 

A. Vlastní kapitál 853 450 969 464 1 006 680 1 362 098 1 114 594 

A.I. Základní kapitál 205 000 205 000 205 000 205 000 205 000 

A.I.2. Základní kapitál 205 000 205 000 205 000 205 000 205 000 

A.I.3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0 0 0 

A.II. Ážio 27 329 27 281 27 279 27 279 27 156 

A.II.1. Ážio 0 0 0 0 0 

A.II.2. kapitálové fondy 27 150 27 281 27 279 27 279 27 156 

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 0 27 150 27 150 27 150 27 150 

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 179 131 129 129 6 

A.II.2.3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 

obchodních korporací 
0 0 0 0 0 

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 0 0 0 0 0 

A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 0 0 0 0 0 

A.III. Fondy ze zisku 41 000 41 000 41 000 41 000 41 000 

A.III.1. Ostatní rezervní fondy 41 000 41 000 41 000 41 000 41 000 

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 450 234 500 120 574 183 640 401 929 819 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 450 234 500 120 574 183 640 401 929 819 

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 

A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 0 0 0 0 0 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 129 887 196 063 159 218 448 418 122 619 

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 0 0 0 0 -211 000 

B. + C. Cizí zdroje 2 681 104 2 370 499 2 295 528 2 184 012 2 141 602 

B.I. Rezervy 3 325 5 831 9 291 34 770 36 074 

B.I.1. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 

B.I.2. Rezerva na daň z příjmu 0 0 0 0 0 

B.I.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 10 12 16 

B.I.4. Ostatní rezervy 3 325 5 831 9 281 34 758 36 058 

C. Závazky 2 677 779 2 364 668 2 286 237 2 149 242 2 105 528 

C.I. Dlouhodobé závazky 456 622 524 315 496 018 903 453 366 405 

C.I.1. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 0 0 0 0 0 

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 0 0 0 0 0 

C.I.2. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 

C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 

C.I.4. Závazky z obchodních vztahů 452 457 519 787 490 863 897 894 360 626 

C.I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 

C.I.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 

C.I.7. Závazky – podstatný vliv 0 0 0 0 0 

C.I.8. Odložený daňový závazek 4 165 4 528 5 155 5 559 5 779 

C.I.9. Závazky – ostatní 0 0 0 0 0 



 

IV 

 

C.I.9.1. Závazky ke společníkům 0 0 0 0 0 

C.I.9.2. Dohodné účty pasivní 0 0 0 0 0 

C.I.9.3. Jiné závazky 0 0 0 0 0 

C.II. Krátkodobé závazky 2 221 157 1 840 353 1 790 219 1 245 789 1 739 123 

C.II.1. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 0 0 0 0 0 

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy 0 0 0 0 0 

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 0 0 0 34 000 0 

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 58 237 47 682 42 131 2 011 36 825 

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 750 847 552 071 582 387 247 296 702 604 

C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 

C.II.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 

C.II.7. Závazky – podstatný vliv 0 0 0 0 0 

C.II.8. Závazky – ostatní 0 1 240 600 1 165 701 962 482 999 694 

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 0 45 965 29 568 29 565 114 187 

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 18 627 16 236 16 437 15 955 18 094 

C.II.8.4. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 
9 754 8 712 8 994 8 482 9 931 

C.II.8.5. Stát – daňové závazky a dotace 15 894 7 580 1 775 1 981 39 187 

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 1 337 891 1 160 666 1 106 397 903 418 817 253 

C.II.8.7. Jiné závazky 2 900 1 441 2 530 3 081 1 042 

D.I. Časové rozlišení 1 094 285 3 139 260 100 

D.I.1. Výdaje příštích období 724 282 2 225 215 97 

D.I.2. Výnosy příštích období 370 3 914 45 3 
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Příloha 3: Výkaz zisku a ztráty 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 23) 

Označ. 

řádku 
Popis řádku výkazu 2014 2015 2016 2017 2018 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 5 654 110 5 385 838 4 669 288 5 109 704 5 022 492 

II. Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 

A. Výkonová spotřeba 5 064 164 4 631 258 4 251 116 4 647 348 4 310 978 

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 0 0 

A.2. Spotřeba materiálu a energie 561 695 536 540 396 279 488 188 445 394 

A.3. Služby 4 502 469 4 094 718 3 854 837 4 159 160 3 865 585 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti -37 162 56 396 -139 427 -84 488 143 612 

C. Aktivace 143 0 0 0 0 

D. Osobní náklady 448 632 438 609 426 764 425 742 451 831 

D.1. Mzdové náklady 335 411 335 808 324 128 323 333 338 024 

D.2. 
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a 

ostatní náklady 
113 221 102 801 102 636 102 409 113 807 

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 111 661 101 028 100 704 100 613 112 060 

D.2.2. Ostatní náklady 1 560 1 773 1 932 1 796 1 747 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 111 9 090 13 087 17 600 21 642 

E.1. 
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 
16 630 19 259 16 720 17 600 21 426 

E.1.1. 
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku – trvalé 
16 630 19 259 16 793 17 600 21 426 

E.1.2. 
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku – dočasné 
0 0 -73 0 0 

E.2. Úpravy hodnot zásob 0 0 0 0 0 

E.3. Úpravy hodnot pohledávek -2 519 -10 169 -3 633 0 216 

III. Ostatní provozní výnosy 114 802 83 890 100 812 81 715 102 619 

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 3 400 1 877 1 130 2 843 1 770 

III.2. Tržby z prodeje materiálu 12 371 5 790 9 535 16 959 4 723 

III.3. Jiné provozní výnosy 99 031 76 223 90 147 61 913 96 126 

F. Ostatní provozní náklady 37 319 91 940 43 759 42 871 30 640 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 2 641 1 175 176 323 123 

F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu 10 481 4 909 10 326 13 324 5 081 

F.3. Daně a poplatky 4 553 7 247 4 431 6 960 5 308 

F.4. 
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady 

příštích období 
0 0 10 3 3 

F.5. Jiné provozní náklady 19 644 78 609 28 816 22 261 20 125 

* Provozní výsledek hospodaření 167 667 242 435 174 801 142 346 166 408 

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly 0 0 10 787 291 500 16 000 

IV.1. Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 10 787 291 500 16 000 

IV.2. Ostatní výnosy z podílů 0 0 0 0 0 

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 0 0 0 0 0 

V. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 

majetku 
0 0 0 0 0 

V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

V.2. 
Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 

majetku 
0 0 0 0 0 

H. 
Náklady související s ostatním dlouhodobým 

finančním majetkem 
0 0 0 0 0 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 17 052 15 976 15 078 8 167 3 547 

VI.1. 
Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo 

ovládající osoba 
0 7 509 11 382 3 510 853 

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 0 8 467 3 696 4 657 2 694 



 

VI 

 

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 0 0 0 0 0 

J. Nákladové úroky a podobné náklady 5 970 140 126 1 665 1 112 

J.1. 
Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo 

ovládající osoba 
0 0 0 241 0 

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 0 140 126 1 424 1 112 

VII. Ostatní finanční výnosy 31 286 9 050 5 039 38 553 15 012 

K. Ostatní finanční náklady 23 886 22 719 19 046 30 326 25 285 

* Finanční výsledek hospodaření 18 482 2 167 11 732 306 229 8 162 

** Výsledek hospodaření před zdaněním 186 149 244 602 186 533 448 575 174 570 

L. Daň z příjmu za běžnou činnost 56 262 48 538 27 315 157 51 952 

L.1. Daň z příjmu splatná 55 192 48 175 26 688 -247 51 731 

L.2. Daň z příjmu odložená 1 070 363 627 404 221 

** Výsledek hospodaření po zdanění 129 887 196 064 159 218 448 418 122 618 

M. 
Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům 
0 0 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 129 887 196 064 159 218 448 418 122 618 

* 
Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + 

V. + VI. + VII. 
5 817 250 5 494 754 4 801 004 5 529 639 5 159 670 

 


