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1. Úvod 

Historicky je stavebnictví jedním ze zásadních odvětví pro hospodářskou produkci státu. 

Prochází v průběhu let vývojem, jež je silně spjatý s ekonomickou situací ve světě. 

Vývojem hospodářských odvětví se zabývá v České republice mimo jiné například Český 

statistický úřad, který v analýze stavebnictví zpracovává každoroční rozbory stavební 

produkce a popisuje vývoj trhu. V rámci zkoumání Ministerstva průmyslu a obchodu 

České republiky pak každoročně vychází v podobě finanční analýzy podnikové sféry 

soubor finančních ukazatelů, které podávají informace o celkové situaci na trhu. Data 

těchto analýz jsou však určována bez důrazu na členění firem dle velikosti či místa 

podnikání.  

Cílem této diplomové práce je stanovení reálné ziskovosti stavebních firem vybraného 

vzorku podniků z okolí města Brna. Bude analyzováno 12 vybraných stavebních firem, 

jež budou rozčleněny do skupin na malé, střední a velké firmy. Pro analýzu byl stanoven 

časový úsek 7 let mezi lety 2013 až 2019.  

Nejprve bude popsán vývoj stavebního trhu v těchto letech. Následně budou definovány 

pojmy důležité pro pochopení problematiky diplomové práce. Bude charakterizován 

stavební podnik, následně bude popsána finanční analýza, její metody a zdroje a 

v neposlední řadě budou rovněž definovány účetní výkazy nezbytné pro zpracování 

analýzy.  

Případová studie této diplomové práce se bude zabývat výše zmíněným stanovením 

reálné ziskovosti stavebních společností. Zdrojem dat pro zkoumání této problematiky 

budou přílohy účetních závěrek stavebních společností, jež jsou povinně zveřejňovány za 

každé účetní období. Tato data jsou veřejně přístupná. Stanovení ziskovosti bude 

předcházet úprava účetních výkazů do standardizované elektronické podoby a následné 

očištění výsledků hospodaření z provozní činnosti pomocí metodických kroků 

sestavených v rámci diplomové práce. Na upravený výsledek hospodaření bude následně 

aplikován výpočet pro stanovení ziskovosti (rentability).  

Firmy budou nejprve analyzovány každá zvlášť. Jejich vývoj, co se týče vykazovaných 

výsledků hospodaření a vypočtené ziskovosti, bude popsán vzhledem k celkové situaci 

na trhu. Následně budou vypočtené hodnoty porovnány s daty převzatých z analýz 

Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Takto bude postupováno i dále při 

popisu celých skupin firem, tedy malých, středních a velkých společností. Závěrem budou 

zhodnoceny výstupy zkoumání jednotlivých kategorií velikostí podniků mezi sebou a 

rovněž bude popsán vývoj vzhledem k situaci na trhu.  
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2. Stavebnictví 

Stavebnictví představuje jeden ze základních stavebních kamenů ekonomiky státu. Podíl 

stavebnictví v rámci ekonomické produkce České republiky je až 7 %. Jde o sektor, který 

je úzce spjatý s rozvojem území, včetně vlivů na životní prostředí. Společně s investiční 

výstavbou přispívá k rozvoji území rozšiřováním infrastruktury, vytváří podmínky pro 

rozvoj hospodářství a s tímto spjaté navýšení pracovních pozic v době výstavby v daném 

regionu. [1] 

Stavebnictví nabízí uplatnění pro široké spektrum obyvatelstva z hlediska vzdělání, kdy 

je schopno absorbovat i pracovníky s nižší či odlišnou kvalifikací. Stavebnictví v České 

republice zaměstnává 8 % z celkového počtu zaměstnaných osob. Poskytuje pracovní 

pozice pro zahraniční menšiny, jejichž uplatnění v českém stavebnictví je v současnosti 

stěžejní pro plynulý a ekonomický provoz stavebních podniků z důvodu nedostatku 

tuzemských pracovníků. [1] 

Další vlastností stavebnictví je jeho využívání veřejných prostředků kdy, jejich podíl 

dosahuje až 50 %. Jelikož nenabízí výstupy, které by byly přímo nutné pro život, podléhá 

stavebnictví hlavně pohledávce po dlouhodobých investicích a finančních možnostech 

investorů. Z těchto příčin stavebnictví lehce podléhá výkyvům světového hospodářství a 

v období krize zpravidla slábne jako jeden z prvních sektorů hospodářství. [1] 

Dalšími faktory zhoršující pozici stavebnictví je často nízká kvalifikovanost a samotný 

nedostatek pracovníků, často kvůli nízké motivaci mladých lidí z důvodu pracovních 

podmínek. [1] 

  Vývoj stavebnictví 

Vliv ekonomické krize, která zasáhla Evropu roku 2008 nezasáhla Českou republiku 

přímo. K zvratu došlo, až když se Německá ekonomika dostala do silné recese, což mělo 

za následek i silný pokles ekonomiky v tuzemsku. Česká ekonomika vstoupila do krize 

v poměrně silné a stabilní pozici. I přes robustnost ekonomického systému z hlediska 

solventnosti a likvidity se na Česku promítla situace externího prostředí na hrubém 

domácím produktu v podobě recese. [2] 

Pomyslným vrcholem hospodářského cyklu ve stavebnictví v České republice byly právě 

roky 2007, 2008. Od tohoto roku zaznamenává pozemní stavitelství pokles. V odvětví 

inženýrských staveb dochází k poklesu o dva roky později. [3] Diplomová práce je 

zaměřena na období od roku 2013 do současnosti. 
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2.2.1 Rok 2013 

Rok 2013 pokračoval v trendu předchozích let. Prvních deset měsíců roku 2013 vykazují 

intenzivní pokles sektoru (-9,3 %). Byly realizovány stavební práce v hodnotě 397,5 

miliard Kč, z čehož více než polovina (asi 220 miliard Kč) připadala větším stavebním 

podnikům s více než 20 zaměstnanci. Většina těchto prací připadala nové výstavbě, 

rekonstrukcím a modernizacím. Zhruba čtvrtina prací probíhala v rámci oprav a údržby 

objektů. [4] 

Propad zasáhl i inženýrské stavební práce, kde zaznamenala velmi silný propad zejména 

výstavba silnic a dálnic. [4] 

Ze zkoumaných firem s dvaceti a více zaměstnanci vyplývá, že v roce 2013 se prostavěl 

největší objem financí v aglomeracích největších českých měst. V Praze (celkem 47,3 

mld. Kč), následuje kraj Jihomoravský s 25,7 mld. Kč a kraj Moravskoslezský 23,2 mld. 

Kč. [4] 

 

2.2.2 Rok 2014 

Vývoj v roce 2014 přináší zlepšení, index stavební produkce meziročně vzrostl o 3,9 %, 

z čehož pozemní stavitelství vzrostlo o 1,6 %, v inženýrském stavitelství nárůst činí 9,4 

%. Změny klimatu pomohly stavbařům při pracích v zimním období, kdy mohli pracovat 

takřka bez omezení. Také nízká srovnávací základna roku 2013 napomohla ke snazšímu 

meziročnímu nárůstu. Květen 2014 přináší stagnaci. Následné období je v meziročním 

srovnání ovlivněno loňskými červnovými povodněmi, které se významně podepsaly na 

zářiovém růstu produkce zejména v inženýrském stavitelství. Srovnáním stejného období 

konjunkturního roku 2008 však stále zaznamenává rok 2014 až o 24 % nižší produkci. 

[3] 

Bylo vydáno 59 873 stavebních povolení, což představuje pokles oproti roku 2013 o 7,8 

% a jedná se o nejnižší počet vydaných stavebních povolení od roku 1999. Pokles se týkal 

všech kategorií výstavby. Hodnota výše uvedených staveb činila orientačně 192 mld. Kč 

a v porovnání s rokem 2013 došlo k nárůstu pouhých 0,1 %. [3] 
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2.2.3 Rok 2015 

Produkce stavebnictví vzrostla. Rok 2015 tímto navazuje na první přelomový po krizový 

rok, kdy byl zaznamenán nárůst stavební produkce. Zásadní pokrok zaznamenalo 

inženýrské stavitelství s nárůstem o 20,8 %. V kombinaci s pozemním stavitelstvím si 

celková produkce za rok 2015 polepšila o 7,9 %. [5] 

Takto prudký nárůst inženýrského stavitelství zapříčinilo zejména čerpání Evropských 

fondů před koncem roku 2015. V tomto roce byl schválen rekordní rozpočet pro dopravní 

stavby ve výši necelých 95 miliard korun, kdy byl mimo jiné ze strany České republiky 

dočerpáván Operační program Doprava. [5] 

Výše zmíněné nárůsty v produkci stavebnictví ovšem plně nekorespondovaly se 

samotnou hodnotou zakázek. Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci uzavřely 

v prvních třech kvartálech roku 2015 bezmála 36 tis. zakázek (o 8,2 % vice než loni), 

jejich celková hodnota však poklesla o 2,5 %. [5] 

 

2.2.4 Rok 2016 

Předpoklady odborníků z čtvrtého kvartálu roku 2015 hovořily o nárůstu i v roce 2016. 

Prognózy však byly mylné. Stavebnictví se nedařilo. Meziroční pokles byl až 5,9 %, 

přičemž inženýrské stavitelství po “boomu“ minulého roku klesá o 15,9 %. Produkce 

pozemního stavitelství klesá o 9,3 %. [6] 

Tento negativní výsledek má na svědomí zejména nepřipravenost nových projektů, kde 

zejména inženýrské stavitelství strádá v důsledku nedostatku veřejných zakázek. Dále je 

na vině červených čísel tohoto roku také vysoká srovnávací základna z loňska. 

Pomyslného dna se stavebnictví sledovaného roku dotýká ve druhém kvartálu. Od tohoto 

momentu se segment lehce zvedá. Až prosincový výsledek však skončil kladnými čísly a 

to +2,6 %. [7] 

 

2.2.5 Rok 2017 

Zde stavebnictví vykazuje po propadu minulého roku opět nárůst a vrací se do zelených 

čísel. Na vydařený prosinec navazuje i začátek roku a nárůst pokračuje celý rok až na 

konečnou průměrnou hodnotu 3,3 %. Segmenty však vykazovaly různé křivky vývoje. 

Pozemní stavitelství, váhově významnější, drželo trend růstu celou dobu již od poloviny 
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roku 2016, naopak inženýrské stavitelství přetrvává celý rok 2017 v poklesu až do 

čtvrtého kvartálu, kdy vykazuje mírný růst. [8] 

Zde tedy vidíme vývoj oproti rokům 2014 respektive 2015, kdy bylo tahounem nárůstu 

tohoto hospodářského segmentu právě inženýrské stavitelství a dokázalo v této době 

eliminovat mírné propady produkce pozemního stavitelství. [8] 

Ve sféře zaměstnanosti ve stavebních podnicích pokračoval rok 2017 v propadu. Ve 

společnostech s 50 a více zaměstnanci, kde byl prováděn průzkum, se počet zaměstnanců 

meziročně snížil o 2,1 %. Dochází však k navýšení mezd, kdy průměrná měsíční hrubá 

nominální mzda fyzické osoby činí 24 340 Kč. [8] 

 

2.2.6 Rok 2018 

V roce 2018 opět pokračuje nárůst segmentu. Daří se oběma částem, stále však dominuje 

pozemní stavitelství. Celkový neočištěný nárůst oproti roku 2017 činí 9,2 %, přičemž 

vycházel z poměrně vysoké srovnávací základny. V tomto období také roste hodnota 

zakázek. Toto bylo pravděpodobně způsobeno situací na trhu s bydlením. [9] 

Významným pozitivem roku bylo také zastavení poklesu počtu zaměstnanců. Dokonce 

došlo k mírnému nárůstu, a to o 0,6 % na 209,5 tisíc. Například ve srovnání s rokem 2000, 

kdy sektor disponoval až 275 tisíci osob, je situace stále neuspokojivá. [9] 

Zásadním a velmi pozitivním faktorem, který pravděpodobně výrazně napomohl k výše 

zmíněnému nárůstu počtu pracovníků, je zvýšení průměrné nominální měsíční mzdy o 

7,4 % na 27 613 Kč. [9] 

Celkem bylo vydáno přes 81 tisíc stavebních povolení s orientační hodnotou 358,1 mld. 

Kč, což znamená meziroční pokles. Z důvodu nové výstavby však vzrostla celková 

hodnota povolených staveb o 1,5 %. V žebříčku krajů, které vydaly nejvíce stavebních 

povolení patří opět Středočeský kraj (45,6 mld.), dále kraj Jihomoravský (35,0 mld.) a 

Moravskoslezský. [9] 
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2.2.7 Rok 2019 

Meziročně dochází k nárůstu. Pozemní stavitelství zaznamenává zvýšení produkce o 2 %, 

inženýrské stavitelství 3,4 %. Celková stavební produkce je tedy vyšší o 2,3 %. 

Pokračování v trendu zvyšování zaznamenává i počet zaměstnanců (1 %) a výše 

průměrné hrubé nominální mzdy (6,1 %). [10] 

Celý segment zažívá úrodné období. Narostl počet vydaných stavebních povolení na 86 

tis. a jejich hodnota činila 414,3 mld. Kč. Celkové tržby stavebnictví pak tvořily 547,63 

miliardy korun. [10] 

 

2.2.8 Rok 2020 

Data zpracovaná k červnu 2020 hovoří o meziročnímu poklesu produkce za druhé 

čtvrtletí o 8,1 %. Bezpochyby je na vině zejména situace spojená s pandemií koronaviru 

způsobujícího nemoc Covid-19. [11] 

 

2.2.9 Prognózy vývoje stavebnictví 

Předpoklady hovoří o tom, že by stavebnictví nemuselo být zasaženo tak silně jako 

průmysl a mohlo by čerpat pracovníky právě z upadajícího průmyslu. Zásadní otázkou 

pro vývoj stavebnictví v České republice je to, jak se stát vypořádá se zastavením 

ekonomiky v důsledku pandemických opatření. Peněz by mělo být, alespoň tedy 

z veřejného sektoru, ve stavebnictví, dostatek. Vláda deklaruje snahu prorazit vznikající 

krizi investicemi i za cenu zvyšování schodku rozpočtu. Je však pravděpodobné, že zájem 

soukromého sektoru opadne. [11] 

Zhoršení situace by tedy mohlo mít na svědomí spíše nepřipravenost projektů a úbytky 

pracovních sil z důvodu úbytku zahraničních pracovníků kvůli uzavření hranic. S tímto 

je také spojen možný nedostatek stavebních materiálů, zejména těch ze zahraničí. [11] 

Uzdravení stavebnictví nenapomáhá ani složitost stavebního práva, která zařazuje Česko 

mezi nejhorší státy z hlediska povolování nových staveb. Řešení složitých národních 

otázek pravděpodobně odsune řešení situace s povolováním staveb na pozdější jednání a 

bude docházet k dlouhým průtahům ve výstavbě. [11] 
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3. Charakteristika stavebního podniku 

Obecně je podnik tvořen uspořádáním jednotlivých prvků, které tvoří strukturu. Cílem 

tohoto spojení je výroba a předání výrobků nebo služeb, tedy příprava prostředků pro 

uspokojení potřeb trhu. [12] 

Základními prvky podniku jsou: 

• Lidé 

• Stroje a zařízení 

• Materiál a energie 

• Informace 

• Peníze [12] 

Stavební podnik je organizací, která vzniká za účelem uspokojení trhu, čehož dosahuje 

svojí činností – provádění staveb a s tímto spjatých podpůrných činností. Takto činí za 

účelem dosažení zisku a uspokojení poptávky stavebníků. Právně majetkově i 

ekonomicky je samostatnou organizací. [13] 

  Hlavní činnosti stavebního podniku 

Hlavní činností stavebního podniku je provádění staveb. Stavební a montážní práce se 

dění na hlavní stavební výrobu (HSV), která zahrnuje práce zednické, betonářské, 

montáže prefabrikovaných konstrukcí, zhotovení omítek, krov a další. Přidruženou 

stavební výrobu (PSV), kam patří práce řemeslného charakteru – klempířské, malířské, 

truhlářské, zámečnické, izolatérské atd. Nakonec jsou to také montážní práce (M), kam 

patří montáže vzduchotechniky, ocelových konstrukcí, potrubí, TZB a dalších podobných 

konstrukcí. [13] 

Firmy většinou delegují některé z činností na subdodavatele, přičemž se specializují na 

menší okruh činností. Vlastními silami zhotoví kupříkladu hrubou stavbu a následné 

profese jsou dodávány externě. Výhodou tohoto systému je, že firmy nemusí disponovat 

velkým množstvím techniky a specializovaných pracovníků. Toto vede ke snížení 

finančních i časových nákladů. Jednotliví subdodavatelé jsou vybíráni na základě 

dřívějších spoluprací a tak, aby byl výsledný produkt dodán co nejrychleji s důrazem na 

cenu a kvalitu. [13] 
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  Podpůrné činnosti stavebního podniku 

Podpůrnými činnostmi v podniku obecně jsou činnosti spojené se správou budov a 

majetku, plánování rekonstrukcí, úklidem a údržbou objektu, dále je to doprava, 

stravování, služby. Ve stavebnictví je možné vyzdvihnout kupříkladu projekční práce. 

Všechny tyto činnosti tvoří podporu pro hlavní výrobní procesy podniku. Celým 

odvětvím podpůrných procesů se zaobírá facility management. Ten má za úkol 

koordinovat a organizovat podpůrné procesy tak, aby došlo k jejich zefektivnění a 

rozvoji. Obecně se dá říci, že by mělo být snahou podniku delegovat tyto činnosti na 

společnosti, které je zařídí za něho. Tomuto procesu přenášení procesů se říká 

outsourcing. [13] 

  Akviziční činnosti stavebního podniku 

Aby si firmy zajistily svoji existenci v budoucnu, musí se fokusovat na získávání zakázek. 

K tomuto slouží především marketing a účast ve výběrových řízeních. Akvizice, neboli 

získávání stavebních zakázek, tak stojí na úplném začátku celého stavebního procesu a je 

tak zásadní činností pro fungování firmy. [13] 
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4. Kategorie účetních jednotek 

 

Novela zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, definuje kategorizaci účetních jednotek. 

Tento zákon ve svém ustanovení §1b rozděluje účetní jednotky na čtyři kategorie. Jsou 

zde určena kritéria pro každou jednu kategorii. V závislosti na splnění/nesplnění daných 

kritérií se účetní jednotka zařazuje do jedné z nich: [14] 

• Mikro 

• Malá 

• Střední 

• Velká 

 

Tabulka 4.1 - Kategorie účetních jednotek, Zdroj: [14] [15] 

Kategorie 

účetních 

jednotek 

Splnění podmínek 

k rozvahovému dni 

Podmínky 

Aktiva celkem 

[Kč]  

Roční úhrn 

čistého obratu 

[Kč] 

Průměrný 

počet 

zaměstnanců 

Mikro 

Nepřekračuje alespoň 

2 z uvedených 

podmínek 

9 000 000 18 000 000 10 

Malá 

Nepřekračuje alespoň 

2 z uvedených 

podmínek 

100 000 000 200 000 000 50 

Střední 

Nepřekračuje alespoň 

2 z uvedených 

podmínek 

500 000 000 1 000 000 000 250 

Velká 

Překračuje alespoň 2 

z uvedených 

podmínek 

500 000 000 1 000 000 000 250 
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„§ 1d 

Vymezení pojmů 

(1) Aktivy celkem se pro účely tohoto zákona rozumí úhrn aktiv zjištěný z rozvahy. [14] 

(2) Ročním úhrnem čistého obratu se pro účely tohoto zákona rozumí výše výnosů snížená 

o prodejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a 

vynásobená 12. [14] 

(3) Průměrným počtem zaměstnanců se pro účely tohoto zákona rozumí průměrný 

přepočtený evidenční počet zaměstnanců podle metodiky Českého statistického úřadu. 

[14] 

 

§ 1e 

(1) V prvním účetním období po svém vzniku nebo zahájení činnosti postupuje účetní 

jednotka podle právní úpravy pro takovou kategorii účetních jednotek a kategorii skupin 

účetních jednotek, u níž lze důvodně předpokládat, že splní její podmínky k rozvahovému 

dni prvního účetního období. [14] 

(2) Pokud ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných účetních závěrek 

účetní jednotka nebo skupina účetních jednotek překročí nebo přestane překračovat 2 

hraniční hodnoty podle § 1b a 1c, změní od počátku bezprostředně následujícího účetního 

období kategorii účetní jednotky nebo skupinu účetní jednotky, podle které je stanoven 

rozsah a způsob sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky.“ [14] 
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5. Zdroje informací pro finanční analýzu 

 

Pro kvalitní zevrubnou finanční analýzu podniku jsou zásadní informace. Jejich kvalita a 

množství určuje, do jaké míry budou závěry vycházející z analýzy přesné. Proto je nutné 

zachytit co nejvíce dat a filtrovat informace, které by mohly být zavádějící při zpracování 

výsledků. [16] 

Základním zdrojem informací jsou především účetní výkazy. Tyto se dělí na dvě základní 

kategorie, a to na finanční účetní výkazy a vnitropodnikové účetní výkazy. [16] 

Finanční účetní výkazy slouží zejména externím uživatelům, neboť právě tyto jsou 

uveřejňovány povinně jednou ročně ve veřejném rejstříku. Jejich struktura je pevně dána 

Ministerstvem financí. [16] 

• Rozvaha 

• Výkaz zisku a ztráty 

• Výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředku (výkaz cash flow) 

Podávají základní přehled o peněžních tocích podniku, zdrojích krytí, struktuře majetku 

a o dalších skutečnostech. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty slouží mimo jiné také jako 

závazná součást účetní závěrky. Tato skutečnost je výhodou pro finančního analytika, 

protože data z účetních závěrek jsou dostupná ve veřejném rejstříku firem. Analytici tak 

mohou čerpat informace o finančním stavu firem jednoduše a rychle, jelikož tato data 

jsou volně stažitelná na internetu. Zároveň jsou výkazy zpracovány do standardizované 

podoby a jsou tak dobře uchopitelné pro další analýzu. [16] 

Mimo výkaz zisku a ztráty a rozvahu je součástí účetní závěrky ještě příloha, která 

obsahuje informace o účetní jednotce. Obsahuje základní iniciály firmy. Informuje o 

účetních metodách podniku a o obecných účetních zásadách. Dále podává doplňující 

informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty, a také informuje o peněžních tocích. Právě 

výkaz o využití peněžních prostředků není nijak standardizován. Je ovšem velmi 

důležitým zdrojem informací, neboť ve zrychlujícím se tržním prostředí je nutné podat 

co nejdynamičtější sdělení. [16] 

Vnitropodnikové účetní výkazy na rozdíl od výše zmíněných finančních účetních výkazů, 

nemají pevně danou strukturu. Jsou vytvořeny tak, aby přesně sloužily potřebám 

vnitropodnikového účetnictví. Právě tyto jsou však pro finanční analýzu zásadní, neboť 

zpřesňují někdy příliš strohé informace finančních výkazů. Umožňují tak zmenšit riziko 

chyby a vytvářejí komplexnější časovou řadu zjišťovaných informací. [16] 
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  Rozvaha 

Rozvaha je základním účetním výkazem, který zachycuje bilanční formou (tj. v podobě 

písmene T) na jedné straně stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (aktiva), 

na druhé straně pak zdroje jeho financování (pasiva). Ve statické podobě zobrazuje 

základní přehled o majetku daného podniku. Sestavuje se k určitému datu, zpravidla to 

bývá k poslednímu dni každého roku. V rozvaze musí platit, že aktiva se rovnají pasivům. 

[16] 

Podstatou rozvahy je podání informace o majetkové situaci firmy ve třech oblastech. Je 

zkoumána majetková situace, zdroje financování a finanční situace. [16] 

- První okruh informuje o konkrétních druzích vázanosti majetku a jeho ocenění. 

Dále se zkoumá jeho opotřebení a celková struktura. 

- Druhý okruh je zaměřen zejména na zdroje financí, za které byl majetek pořízen. 

Primárně se zajímáme o výši vlastních a cizích zdrojů. 

- Třetí, ale neméně důležitá oblast zkoumání, poskytuje obraz o finanční situaci 

podniku. Figurují zde informace o ziscích a jejich následném rozdělení, nebo 

například zda je firma schopná krýt své závazky. [16] 

 

5.1.1 Aktiva – majetek podniku 

„Aktivy podniku v širším pojetí rozumíme celkovou výši ekonomických zdrojů, jimiž 

podnik disponuje v určitém časovém okamžiku.“ [16] 

Rozhodující schopností určité položky majetku firmy je přinést v budoucnu ekonomický 

prospěch podniku. Projevuje se dvěma způsoby. [16] 

- Přímo – schopnost okamžité přeměny na finanční prostředky  

- Nepřímo – Položka se zapojuje do výrobního procesu společnosti a přemění se na 

hotový výrobek. Následně se prostřednictvím pohledávek změní na peníze. Tato 

vlastnost se projevuje kupříkladu u zásob. [16] 

Základním hlediskem členění aktiv je rozdělení podle jejich upotřebitelnosti neboli dle 

jejich likvidity. V České republice je dělení strukturováno od nejméně likvidních až 

k položkám nejlikvidnějším (krátkodobý majetek). Struktura aktivní strany rozvahy viz. 

tabulka níže. [16] 
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Tabulka 5.1 - Struktura strany aktiv rozvahy, Zdroj: vlastní zpracování 

  
Běžné účetní období 

Minulé účetní 

období 

  Brutto Korekce Netto Netto 

Aktiva celkem         

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál         

B. Dlouhodobý majetek         

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek         

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek         

B.III. Dlouhodobý finanční majetek         

C. Oběžná aktiva         

C.I. Zásoby         

C.II. Pohledávky         

C.III. Krátkodobý finanční majetek         

C.IV. Peněžní prostředky         

D.I. Časové rozlišení         

 

5.1.2 Pasiva – zdroje financování 

Strana pasiv zachycuje finanční strukturu podniku, dle které jsme schopni zhodnotit 

situaci daného subjektu, a dále obsahuje zdroje financování podnikového majetku. 

Pasivní část rozvahy je dělena z hlediska vlastnictví zdrojů financování na vlastní kapitál 

a cizí zdroje. [17] Skladba finanční struktury je následovná. 

Tabulka 5.2 - Struktura strany pasiv rozvahy, Zdroj: vlastní zpracování 

  

Stav v běžném 

účetním období 

Stav v minulém 

účetním období 

Pasiva celkem     

A. Vlastní kapitál     

A.I. Základní kapitál     

A.II. Ážio     

A.III. Fondy ze zisku     

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let     

A.V. Výsledek hospodaření běžného úč. období     

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výpl na podílu zisku     

B.+C. Cizí zdroje     

B.I. Rezervy     

C. Závazky     

C.I. Dlouhodobé závazky     

C.II. Krátkodobé závazky     

D.I. Časové rozlišení     
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 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je účetní výkaz, který podává informace o výnosech, nákladech a 

výsledku hospodaření podniku. Zobrazuje vztahy mezi výnosy vytvořenými za účetní 

období a náklady, které vedly k jejich vytvoření. Výkaz zisku a ztráty, nebo zkráceně 

výsledovka nám také říká, které výnosy a náklady se podílejí na výsledku hospodaření, 

jenž je v tomto dokumentu vyobrazen jedinou celkovou hodnotou. [18] 

„Výnosy jsou peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za dané účetní 

období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich inkasu.“ [17] naproti tomu 

„Náklady představují peněžní částky, které podnik v daném období účelně vynaložil na 

získání výnosů, i když k jejich skutečnému zaplacení nemuselo ve stejném období dojít.“ 

[17] Rozdílem celkových výnosů a celkových nákladů vzniká výsledek hospodaření. 

Tomuto přístupu v tvorbě výkazu se říká akruální princip. Neboli, že všechny transakce 

jsou vykazovány v tom období, ke kterému se váží jak časově, tak věcně. Jednoduše to 

znamená například to, že jsou výnosy uznávány například okamžikem dodání zboží 

zákazníkovi, nebo poskytnutím sjednané služby. Stejně tak je tomu u nákladů. 

Je důležité si uvědomit, že zisk a peníze neznamenají totéž. Jednotlivé hodnoty výnosů a 

nákladů nejsou přímo spjaty s fyzickým převodem finančních prostředků. Tyto peněžní 

toky se nazývají příjmy a výdaje. Stejný princip platí pro výsledek hospodaření, kdy zisk 

nepředstavuje skutečnou získanou peněžní částku za hospodaření podniku. [18] 

Analýzou tohoto účetního výkazu můžeme dojít k informacím o schopnosti 

managementu zhodnocovat vložený kapitál. Hodnotí se jím finanční zdraví podniku. 

Informace o výsledku hospodaření (zisk nebo ztráta) je základním ukazatelem pro 

hodnocení společnosti. Aby byl podnik schopen vytvářet zisk, tedy zajistit přebytek 

výnosů nad náklady, musí management prokázat schopnosti v řízení a alokaci zdrojů a 

mimo jiné také odvádět kvalitní pracovní výstupy za správnou cenu, aby si podnik udržel 

své zákazníky a ideálně dokázal přilákat nové. [18] 

Pro určení správných výsledků finanční analýzy je důležité zjistit význam jednotlivých 

složek zisku a v případě potřeby očistit výsledek hospodaření o položky mimořádné 

povahy. Z této úvahy se výsledek hospodaření může použít ve dvou základních formách: 

- Výsledek hospodaření včetně veškerých zisků a ztrát za účetní období 

- Výsledek hospodaření, který vylučuje položky, které přímo nesouvisí s podstatou 

podnikání dané firmy. Těmito položkami může být například zisk/ztráta 

vytvořená prodejem aktiv, jež nejsou pořízeny za účelem dalšího prodeje. [18] 
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  Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) 

Mezi zdroji informací pro finanční analýzu patří bezesporu také výkaz cash flow. Tento 

informuje o peněžních tocích, tedy o příjmech a výdajích. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty 

zaznamenávají informace v období jejich vzniku bez ohledu na to, zda peněžní transakce 

proběhla. Dochází zde k časovému nesouladu mezi příjmy a výnosy, potažmo výdaji a 

náklady. Důležitost výkazu cash flow tkví v tom, že vyplňuje časovou řadu 

zaznamenaných finančních operací. [17] 

Cash flow je nenahraditelným nástrojem finančního řízení podniku. Jádrem analýzy 

tohoto výkazu je sledování změn poměru peněžních prostředků. Odpovídá na základní 

otázky jako, kolik bylo vytvořeno financí a jak s nimi bylo naloženo. Za peněžní 

prostředky jsou mimo peníze na účtu považovány také peníze v hotovosti, ceniny a peníze 

na cestě. [16] 

Peněžní toky mohou plynout z několika druhů činností: 

- Provozní činnost je základní činnost podniku, která slouží primárnímu 

podnikatelskému účelu. Cash flow z této činnosti je stanoveno rozdílem příjmů a 

výdajů z ní plynoucích. Ukazatel CF je možné určit také úpravou výsledku 

hospodaření z běžné činnosti před zdaněním o nepeněžní operace, změnu potřeby 

pracovního kapitálu, přijaté a zaplacené úroky, mínus daň z příjmu za běžnou 

činnost. Přeměňuje tak zisk o nepeněžní položky. Jestliže je ukazatel nižší než 

cash flow, ukazuje to na skutečnost, že je firma dotována zisky z mimořádné 

činnosti. [18] [19] 

- Investiční činnost zahrnuje výdaje v oblastech nákupu strojů, nemovitostí, 

patentů. Jedná se obecně řečeno o výdaje způsobené nákupem dlouhodobých 

aktiv. Může se dále jednat o činnost spojenou s poskytováním úvěrů a půjček, 

které nejsou zařazeny v rámci podnikání jako provozní činnost. Jestliže má firma 

snahu o rozvoj a investuje také do obnovy majetku, projeví se tato činnost právě 

na ukazateli investičního cashflow, které bude záporné. Peníze z běžné činnosti 

jsou totiž investovány na pořízení techniky dalších dlouhodobých aktiv. [18] 

- Oblast finanční činnosti hodnotí zejména pohyb dlouhodobého kapitálu a s ním 

spjaté vnější financování. Toto zahrnuje splátky úvěrů, výplaty dividend apod. 

Výkaz je dále velice platný pro posouzení likvidity a platební schopnosti podniku. Pro 

likviditu je zásadní vázanost finančních prostředků v jednotlivých formách majetku. 

Neméně důležitým využitím výkazu o peněžních tocích je také porovnání financování 

zdroji z podnikové činnosti oproti ostatním finančním zdrojům. [16] 
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6. Finanční analýza 

Ve stále se měnícím ekonomickém prostředí musí být firmy schopné pružně reagovat na 

potřeby trhu. K tomu, aby byly firmy schopné správně alokovat zdroje a zvolit ideální 

strategii slouží mimo jiné finanční analýza. Úspěšná firma se neobejde bez důkladného 

zevrubného rozboru situace firmy. Finanční analýza je nezbytnou součástí řízení podniku, 

která zkoumá jeho finanční zdraví a tvoří zpětnou vazbu všech aktivit, které ve firmě 

probíhají. [16] 

„Finanční analýza je systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena především 

v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní minulosti, 

současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek.“ [16] 

 

 

 

 

 

 

 

Jsme podle ní schopni zjistit, je-li náš podnik ziskový či nikoli, zda je zvolená správná 

kapitálová struktura nebo jestli jsou využita aktiva společnosti co nejefektivněji. 

Samozřejmě není možné již ovlivnit co se stalo v minulosti. Informovaný management 

však dokáže s těmito informacemi dále pracovat a správně se rozhodnout například při 

úvěrových akcích, či sestavování finančního plánu do budoucna. Mohou ho ale využít i 

druhá strana, tedy kupříkladu investoři, akcionáři, obchodní partneři, státní instituce a 

další. V závislosti na tom, pro koho je analýza zpracována, jsou dále důkladněji 

vypracovány okruhy informací, které daná zájmová skupina vyžaduje. [17] 

 

Stěžejními cíli finančního řízení podniku je především:  

• Schopnost vytvářet zisk, maximalizace zisku – Podstatou podnikání je 

ekonomická prosperita a s tím spjaté vytváření zisku. Je to základní myšlenka, 

s kterou vstupuje na trh každý subjekt. Zisk je existenční otázkou každé firmy. 

Finanční poměrová analýza 

Obrázek 6.1 - Časové hledisko hodnocení informací, Zdroj: [16] 

Hodnocení minulosti Zkoumání perspektiv 

Finanční plánování 
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• Zajištění platební schopnosti podniku – Je to schopnost krýt peněžními prostředky 

své závazky v dané výši a požadovaném čase. Je to předpoklad pro zajištění trvalé 

existence podniku a následně i zvyšování hodnoty na trhu. [16] 

• Maximalizace tržní hodnoty – Tržní hodnota firmy je odhadnutá částka, která 

vyjadřuje celkovou hodnotu podniku z pohledu trhu. Je určována na základě všech 

aktiv podniku včetně jeho Goodwill, výkonnosti, potenciálu apod. S tímto je 

spjatá rovněž tržní přidaná hodnota, která je vyjádřena jako rozdíl mezi tržním 

ohodnocením majetku a souhrnem upravené účetní hodnoty veškerého 

investovaného kapitálu plus závazků. [20] 

• Udržení stability, řízení rizika – Jde především o zajištění dostatečného množství 

kapitálu pro běžné i mimořádné potřeby. Souvisí samozřejmě také se strukturou 

majetku a rozhodování o jeho alokaci. 

 

Nejčastější rozborovou metodou pro hodnocení úspěšnosti firemní strategie je metoda 

finanční ukazatele. Napomáhá vyhodnotit, jak je úspěšná daná strategie v současné 

situaci v návaznosti na změny v tržní struktuře, konkurenci a celkového postavení firmy. 

Dále podává informace o finančním zdraví podniku například při poskytování úvěru 

bankou, kdy je zjišťována solventnost firmy. [16] 

Potřebné vstupní informace pro finanční analýzu poskytují účetní výkazy. Jsou to 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích (cash flow), přehled o změnách 

vlastního kapitálu a příloha k účetní závěrce. Další cenné informace obsahuje i výroční 

zpráva a neméně důležité jsou i právy samotného vrcholového vedení podniku, vedoucích 

pracovníků či auditorů a dalších. [17] 

Přístup k těmto informacím může být složitý. Existují různé možnosti, kým může být 

analýza zpracována. Nejjednodušší přístup k informacím má interní pracovník podniku, 

který je schopen jednoduše zajistit mimo potřebné účetní výkazy také komentáře dalších 

pracovníků společnosti. Další možností jsou analytické firmy, kterým však chybí přímá 

znalost podniku. V souvislosti se zpracováním analýzy je možné využít data zpracovaná 

Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. [17]  

Cílem finanční analýzy je zjistit, zda je podnik finančně zdravý, dále identifikovat 

slabiny, které zapříčiňují problémy a proti nim nalézt silné stránky, o které se může 

podnik opřít. Postup, který vede k dosažení těchto informací ve finanční analýze je: 

• Zjištění dosavadního vývoje finančního hospodaření a současné finanční situace 

• Určení příčin, které vedou k jejich zlepšení/zhoršení 
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• Výběr a zacílení činností a usměrnění finančního hospodaření za účelem zlepšení 

finanční situace podniku [18] 

  Přehled metod finanční analýzy 

1) Průřezové metody – Mají charakter meta nástrojů. Využití mají v rámci všech dalších 

metod s cílem zvýšit jejich vypovídací schopnost. 

a) Fundamentální analýza podniku 

b) Horizontální a vertikální analýza 

c) Finanční analýza externí a interní 

2) Elementární metody  

a) Analýza absolutních ukazatelů 

b) Poměrová analýza 

c) Soustavy ukazatelů 

3) Vyšší metody (souhrnné ukazatele) 

a) Bankrotní modely 

b) Bonitní modely 

c) Matematicko-statistické a nestatistické metody 

4) Rizikovost podnikového portfolia 

5) Rating a Scoring [21] 

 

6.2.1 Finanční analýza technická a fundamentální 

Fundamentální analýza zkoumá vzájemné spojitosti mezi ekonomickými jevy. Její 

zpracování silně závisí na zkušenostech analytika, jelikož vyžaduje všeobecný přehled o 

zákonitostech trhu. Na výsledku se podepisuje také důkladnost samotných činitelů 

ekonomických procesů ve společnosti. Čím kvalitnější a detailnější informace má 

analytik k dispozici, tím lepší je výsledek jeho zkoumání. Závěry fundamentální analýzy 

se zpravidla obejdou bez algoritmických výpočtů, jedná se zpravidla o textové vyjádření, 

ve kterém je identifikováno prostředí, v němž se podnik nachází. [22] 

Základními body analýzy jsou: 

• Identifikace vnitřního a vnějšího prostředí  

• Popis životní fáze zkoumaného podniku 

• Povaha cílů podniku 

Tento způsob rozboru využívá pro podporu slovního hodnocení například SWOT 

analýzu, BCG a BSC matice, metodu kritických faktorů a úspěšnosti a další, aby bylo 

dosaženo vyšší vypovídací hodnoty analýzy. [22] 
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6.2.2 Horizontální a vertikální analýza 

Horizontální a vertikální rozbor je počátečním bodem finanční analýzy. Oba postupy 

pracují s porovnáváním absolutních údajů z účetních výkazů v jasných souvislostech. 

[23] 

Horizontální analýza nabízí pohled na vývoj veličin v čase. Kvantifikuje meziroční 

změny, k čemuž slouží hned několik postupů. Hodnoty vyjadřuje buď v procentech, nebo 

v absolutních hodnotách. Procentuální vyjádření změny určité hodnoty v čase je 

vyjádřeno jako: 

∆𝐻 =
𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
∗ 100                                                             (6.1) 

Vertikální analýza vyjadřuje procentuální zastoupení dané položky k určitému 

souhrnnému finančnímu ukazateli a tvoří tak jeho procentuální strukturu. Podává tímto 

informace o tom, jakým dílem se jednotlivé položky podílejí na celkovém úhrnu majetku 

a na celkových aktivech. Touto metodou můžeme jednoduše sledovat, čím byly 

způsobeny změny ve výsledcích podniku v čase. [23] 

6.2.3 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatele představují stavové veličiny, jež jsou zaznamenané v účetních 

výkazech. Tento rozbor prakticky obsahuje metodu horizontální a vertikální a pracuje se 

všemi třemi účetními výkazy popsanými výše, tedy s rozvahou, výkazem zisku a ztráty 

(tyto jsou standardizovány ministerstvem financí) a nakonec přehledem o peněžních 

tocích. Výstupem analýzy absolutních ukazatelů jsou jednotlivé výstupy horizontální a 

vertikální analýzy doplněné o slovní popis situace. [16] 
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6.2.4 Poměrová analýza 

Při vertikální a horizontální analýze jsme schopni sledovat vývoj jedné veličiny, kterou 

je kupříkladu položka rozvahy či výkazu zisku a ztráty, v čase, nebo ve vztahu k určité 

vztažné veličině. Oproti tomu poměrová analýza staví položky do poměru mezi sebou. 

Umožňuje tak analytikovi vidět situaci společnosti v jiných souvislostech. Kombinací 

položek lze vytvářet různé ukazatele, v praxi se však uchytilo několik základních. Jsou 

roztříděny do skupin podle jednotlivých oblastí hodnocení hospodaření a finančního 

zdraví podniku. [23] 

 

Obvykle je definováno pět základních okruhů ukazatelů: 

- Zadluženosti 

- Likvidity 

- Rentability 

- Aktivity 

- Ukazatele kapitálového trhu 

6.2.5 Soustavy ukazatelů 

Soustavy ukazatelů jinak také nazývané jako analytické systémy či modely finanční 

analýzy jsou jakýmisi soustavami ukazatelů (výběrové soubory), které poskytují širší 

náhled na situaci podniku. Zatímco dříve zmíněné ukazatele, ať už poměrové či rozdílové 

analyzují pouze úzce specifikovanou část ekonomické situace firmy. Se zvyšujícím 

počtem ukazatelů se logicky zvyšuje také přesnost analýzy, ovšem toto jde ruku v ruce 

také s náročností. Pro přehlednost soustav dochází k určitému hierarchickému řazení. 

[22] 

• Volně řazené 

• Skupinově řazené – Je nejčastějším přístupem k řazení soustav ukazatelů. 

Hierarchie je vyjádřena příslušností k určité skupině ukazatelů. [21] 

• Pyramidové soustavy – Z důvodu, že mezi jednotlivými finančními procesy 

vzniká celá řada složitých vnitřních vztahů, využívá se k analýze soustava 

ukazatelů, jež jsou přehledně seskupeny do diagramu přehledně zachycujících tato 

spojení. Jednou z možností je využití pyramidového systému, který rozkládá 

ukazatel na vrcholu pyramidy do dalších podružných ukazatelů pomocí 

multiplikačních a aditivních vazeb. [22] 
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6.2.6 Soustavy účelově vybraných ukazatelů 

Jsou to jedny z nejsofistikovanějších metod finanční analýzy. Zpravidla jsou 

konstruovány jako vícekriteriální. [21] 

Do této soustavy patří bonitní a bankrotní modely, jež si kladou za cíl přesně určit pomocí 

jedné číselné hodnoty finanční zdraví podniku. Hranice mezi nimi není přesně vymezena, 

oba modely pracují s podobnou ideou a rozdíl je tedy hlavně v účelu, pro který byly 

vytvořeny. [16] 

 

6.2.6.1 Bankrotní modely 

Základem pro bankrotní modely jsou skutečné údaje získané z podniku. Na základě 

těchto údajů bankrotní modely vypovídají o tom, zda podnik zbankrotuje či nikoliv. [21] 

Myšlenka analýzy bankrotních modelů spočívá v předpokladu, že každá firma, jíž hrozí 

bankrot, vykazuje jisté symptomy ještě předtím, než k němu dojde. Před bankrotní situace 

se může projevovat problémy s běžnou likviditou, s nedostatkem běžného pracovního 

kapitálu, či s rentabilitou vloženého kapitálu. [16] 

Příkladem souhrnných ukazatelů pro bankrotní modely je Altmanův index finančního 

zdraví, jinak také nazývaný jako Altmanův model. Hodnotí souhrnné indexy. V Českých 

podmínkách se jedná o mimořádně oblíbenou metodu, jelikož je poměrně jednoduchá na 

zpracování. Vypočítá se jako součet pěti hodnot běžných poměrových ukazatelů, jimž je 

přiřazena různá váha. [16] 

𝑍 = 1,2 𝑋1 + 1,4 𝑋2 + 3,3 𝑋3 + 0,6 𝑋4 + 1 𝑋5                                                                 (6.2) 

X1 – podíl pracovního kapitálu k celkovým aktivům 

X2 – rentabilita čistých aktiv 

X3 – EBIT / aktiva celkem 

X4 – tržní hodnota / celkové závazky / nominální hodnota cizích zdrojů 

X5 – tržby/aktiva celkem 
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6.2.6.2 Bonitní modely 

Tyto vychází z teoretických poznatků. Odpovídá na jednoduchou otázku, zda je podnik 

bonitní. Bonita podniku určuje, jestli je podnik schopen dostát svým závazkům. Výstup 

této analýzy je silně závislý na kvalitě databáze vstupních dat zpracovaných v rámci 

celého odvětví, v němž se zkoumaný subjekt nachází. [16] 

Soustav ukazatelů pro určení bonity firmy je celá řada. Jsou to kupříkladu Tamariho 

model, Argentiho model a další. 

 

6.2.7 Matematicko-statistické a nestatistické metody 

Matematicko-statistické metody: 

- Korelační regresní analýza 

- Diskriminační analýza 

- Bodové odhady 

- Statistické testy odlehlých dat 

Nestatistické metody: 

- Neuronové sítě 

- Fraktální geometrie 

- Teorie chaosu 

- Fuzzy metody [21] 
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7. Ukazatele rentability 

Jsou ukazateli vycházejícími z poměrové analýzy. 

Rentabilita vyjadřuje výnosnost vloženého kapitálu. Je schopností podniku vytvářet nové 

zdroje za použití investovaného kapitálu. U stanovování rentability se zpravidla vychází 

ze dvou základních účetních výkazů, a to z výkazu zisku a ztráty a z rozvahy. 

Předpokladem úspěšné společnosti je, že by se měly ukazatele rentability v čase zvyšovat. 

Nelze však uvažovat tak, že pokud se nezvyšují ukazatele rentability podniku, firmě se 

nedaří. Ukazatel je nastaven na “normální“ podmínky na trhu. To znamená, že v době 

krize nemůžeme automaticky zhodnocovat pokles efektivnosti podniku jako jednoznačně 

negativní událost, jestliže nebude pokles větší než celkový pokles ekonomiky. 

Ukazatele rentability staví do poměru položku odpovídající výsledku hospodaření 

(toková veličina), a na druhou stranu staví poměřovanou veličinu (tržby). [16] 

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 =
𝑧𝑖𝑠𝑘 

𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
                                                                                          (7.1) 

Ukazatel vyjadřuje účinnost, s jakou působí vložený kapitál do podniku. Nezohledňuje 

přitom nijak zdroj financování. Čitatel zlomku není dán jednoznačně. Na základě 

požadovaného výstupu dosazujeme různé druhy zisku: 

-EbitDa – pro srovnání hospodaření podniků nezávisle na zadlužení, daňovém zatížení a 

odpisové politice nejlépe poslouží využití právě EBITDA, neboli zisk před odečtením 

úroků, zdaněním a odpisy (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) 

-EBIT (earnings before interest and taxes), neboli zisk před úhradami všech úroků a daně 

z příjmu.  

-EBT (earnings before taxes) zisk před zdaněním  

-EAT (earnings after taxes). Zisk očištěný o úroky asi nejlépe vyjadřuje výsledek 

z běžných obchodních operací, protože není ovlivněn tím, z jak drahých zdrojů byla 

aktiva financována. Volba určité možnosti závisí pouze na účelu, jemuž má analýza 

sloužit. [22] 
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  ROA – ukazatel rentability celkových vložených aktiv 

Ukazuje celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na zdroj financování podnikatelských 

činností, které k němu vedly. Slouží pro měření celkové efektivnosti, jelikož hodnotí 

výnosnost celkového vloženého kapitálu. Finanční struktura jako taková je zde 

nepodstatná, zkoumá se schopnost reprodukce kapitálu.  

 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑧𝑖𝑠𝑘 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
                                                                                        (7.2) 

 

Nelze striktně říci, co řadíme do zisku a co do kategorie celkového vloženého kapitálu. 

Záleží na pohledu finančního analytika. Je-li do čitatele dosazen EBIT, získáváme 

hodnotu hrubé produkční síly aktiv, tedy před odečtem daní a nákladových úroků. Tento 

je výhodný pro porovnání podniků s různými daňovými podmínkami a různým úrokovým 

zatížením. Rozdílné úrokové zatížení je mezi firmami velice běžné, jelikož v závislosti 

na výši jejich věřitelské bonitě je jim poskytnut rozdílný úrok z úvěru. 

Jestliže dosadíme do čitatele zisk zvýšený o zdaněné úroky, budeme schopni poměřit 

vložené prostředky nejen se ziskem, ale také s úroky, které tvoří odměnu věřitelům za 

zapůjčený kapitál. Fiktivním zdaněním zjistíme skutečnou cenu cizího kapitálu. 

Podrobnějším zkoumáním a úpravami čitatele a jmenovatele lze odhalit slabé stránky 

podniku a určit správné kroky k jejich eliminování. [22] 

 

  ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑧𝑖𝑠𝑘 

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
                                                                                                         (7.3) 

Ukazatel míry ziskovosti slouží vlastníkům a dalším investorům ke kontrole, zda jejich 

vložený kapitál přináší dostatečné zisky vzhledem k míře jejich investičního rizika. 

Důležitým kritériem při určování ROE je z pohledu investora to, aby byl vyšší než úroky, 

které by získal investicí do jiné formy majetku (například do termínovaných vkladů, 

cenných papírů, obligací apod.). Tento požadavek je zcela logický, jelikož investor nese 

poměrně vysoké riziko ve smyslu bankrotu společnosti, kdy může přijít o svoji investici.  
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S tímto rizikem se pojí taktéž výběr správné struktury financování podniku. Úvaha je 

taková, že vlastní kapitál, který se sebou přináší vyplácení dividend je pro podnik dražší, 

než cena cizího kapitálu a s ním spjaté úroky. Riziko se přenáší částečně na investora. 

[22] [16] 

 

  ROS – ukazatel rentability tržeb 

𝑅𝑂𝑆 =
𝑧𝑖𝑠𝑘 

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
                                                                                                                            (7.4) 

Ukazatel rentability tržeb prezentuje zisk vztažený k tržbám. V čitateli je například zisk 

před zdaněním, jestliže určujeme ROS například pro meziroční srovnání vývoje podniku. 

Jestliže však chceme porovnávat firmy mezi sebou, dosazujeme EBIT, abychom vyloučili 

rozdílné kapitálové struktury. Ve jmenovateli jsou tržby neboli tržně ohodnocené výkony 

podniku. 

Úspěšnost na trhu je závislá na mnoha faktorech. Zásadní roli hraje samozřejmě produkt 

a trh na kterém se firma pohybuje. Ovlivňující jsou však i další faktory jako marketingová 

strategie, cenová politika, světová situace, módní situace a další. [22] [16] 

 

  ROCE – ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 + ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
                                                        (7.5) 

Tento ukazatel slouží k srovnání podniků, které jsou svým postavením na trhu monopolní 

a poskytují veřejně prospěšné služby, jako například vodárny, teplárny, poskytovatelé 

telekomunikací apod.  

Čitatel je souhrnem výnosů všech investorů, což je například zisk akcionářů, či úroky 

věřitelů. Jmenovatel obsahuje dlouhodobé finanční prostředky podniku. [16] 

 

 



37 

 

8. Stanovení ziskovosti stavebních společností 

Cílem této diplomové práce je stanovení ziskovosti stavebních podniků. Jako cílová 

oblast zkoumání bylo vybráno město Brno, U jednotlivých firem je stanovena hodnota 

ziskovosti. Výpočet vychází ze stanovení ukazatele rentability tržeb, tento je však 

upraven pro vyšší přesnost dle postupu níže. Následně je v závislosti na velikosti firem 

popsána ziskovost v rámci dané skupiny firem. Nakonec jsou porovnány skupiny mezi 

sebou a vyvozeny závěry zkoumání. Vypočítané hodnoty ziskovosti jsou porovnány 

nejen mezi sebou, ale tato data jsou následně vztažena taktéž k hodnotám ziskovosti 

zveřejňovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky v rámci každoroční 

finanční analýzy podnikové sféry. Je nutno podotknout, že tato data zveřejňovaná MPO 

nejsou roztříděna dle velikostních kategorií stavebních podniků, ale jsou definovány 

celkově za obor stavebnictví.  

Pro stanovení ziskovosti jsou použity metody finanční analýzy. Firmy zkoumané v této 

diplomové práci jsou zařazeny dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE do 

skupiny F – stavebnictví. Vzorek respondentů, s kterými bylo v diplomové práci 

uvažováno, byl vybrán pouze z firem sídlících ve městě Brně. Celkem je zkoumáno 12 

firem, přičemž jsou 4 firmy malé, 4 firmy střední a 4 firmy velké. Mikro podniky jsou 

zanedbány z důvodu nedostatku vstupních informací pro relevantní analýzu. Rozřazení 

společností bylo provedeno dle novely zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví. 

 

Zařazení firem:  Stavební firmy (zařazení dle CZ-NACE do skupiny F) 

Vzorek firem:  12 firem (4 malé, 4 střední, 4 velké) 

Místo zkoumání:   město Brno 

Hodnocené období:  od roku 2013 do 2019 (7 let) 

 

Z důvodu obecných nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nebudou společnosti 

jmenovány. Firmám je přiděleno číslo od 1 do 12. Firmy budou dále popsány z hlediska 

velikosti, právní formy, počtu zaměstnanců.  
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  Postup stanovení ziskovosti 

Firmy jsou dle velikosti rozděleny do skupin. Následně jsou přepracovány jejich účetní 

výkazy do standardizované podoby. Je zde zohledněna změna podoby účetního výkazu 

mezi lety 2013/2014. Této činnosti bylo věnováno velké úsilí, jelikož i přes předepsanou 

podobu účetních výkazů firmy často zveřejňují pouze jejich zkrácené podoby, které jsou 

mnohdy vypsány ručně. Pro přehlednost a možnost aplikace výpočtu musely být všechny 

výkazy zisku a ztráty přepsány. 

Pomocí matematických operací je následně očištěn výsledek hospodaření z provozní 

činnosti. Dříve definované alternativy ukazatelů rentability jsou ukazatele běžné finanční 

analýzy, které slouží k rychlému otestování podniku. V této diplomové práci, jejímž 

cílem je stanovení ziskovosti stavebních podniků, byl nejdříve stanoven upravený 

výsledek hospodaření dle následujícího výpočtu: 

 

Tabulka 8.1 - Výpočet upraveného výsledku hospodaření z provozní činnosti, Zdroj: vlastní zpracování 

Výsledek hospodaření z provozní činnosti 

- Tržby za prodej zboží 

+ Náklady vynaložené na prodané zboží 

+ Úpravy hodnot zásob 

+ Úpravy hodnot pohledávek 

- Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

- Tržby z prodaného materiálu 

+ Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 

+ Zůstatková cena prodaného materiálu 

+ Změna stavu rezerv 

+ Nákladové úroky a podobné náklady  

- Ostatní finanční výnosy 

+ Ostatní finanční náklady 

 

Následně se výsledek hospodaření vydělí tržbami z prodeje výrobků a služeb a vyjádří se 

v procentech. Tento výpočet vychází z klasického výpočtu ukazatele rentability tržeb 

ROS, který je popsán výše v teoretické části, rozdíl je však v dosazeném výsledku 

hospodaření. 
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𝑧𝑖𝑠𝑘𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 =  
𝑢𝑝𝑟𝑎𝑣𝑒𝑛ý 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑑𝑎ř𝑒𝑛í 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů 𝑎 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏
∗ 100          (8.1) 

Mimo to je určen ukazatel rentability tržeb dle konvenčního výpočtu, který je vypočítán 

jako součet výsledku hospodaření před zdaněním a nákladových úroků, který je následně 

vydělen tržbami z prodeje výrobků a služeb. Tento slouží pro srovnání se stanoveným 

ukazatelem. Další srovnání je pak vůči hodnotě ziskovosti stanovené Ministerstvem 

průmyslu a obchodu.  

Vypočtené hodnoty za zkoumané časové období, tedy od roku 2013 do 2019, jsou 

přehledně zaneseny do tabulky. Takto jsou stanoveny rentability pro každou firmu zvlášť. 

Následně jsou číselné indikátory popsány slovně. Po analýze firem jednotlivě je pro 

každou skupinu (malá, střední, velká) vypracováno porovnání průměrných hodnot 

ziskovosti firem mezi sebou v rámci dané skupiny. Nakonec jsou data porovnána mezi 

celkovými skupinami.  

 

  Srovnávací ukazatel rentability tržeb stanovený z finanční 

analýzy Ministerstva průmyslu a obchodu 

Pro porovnání vypočítaných hodnot ziskovosti jsou v této diplomové práci použity 

hodnoty ziskovosti, které vydává v rámci přílohy k finanční analýze podnikové sféry za 

jednotlivé roky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Z jednotlivých příloh 

byly vytaženy potřebné hodnoty rentability tržeb stavebních společností za celý rok a 

následně byly zpracovány do tabulky viz níže. Pro srovnání byl ještě dopočítán průměrný 

ukazatel rentability tržeb pro celé období 7 let. 

 

Tabulka 8.2 – Průměrná ziskovost stavebních firem dle analýzy podnikové sféry Ministerstva průmyslu a 

obchodu České republiky, zdroj: [24] 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ø 

Ziskovost dle 

MPO [%] 
1,75 3,26 5,93 9,64 6,52 3,90 3,93 4,99 
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9. Případová studie 

V této části diplomové práce budou analyzovány zpracované účetní výkazy a výstupy 

výpočtů ziskovosti. Podniky jsou rozděleny do tří skupin dle novely zákona číslo 

563/1991 Sb. o účetnictví, na malé, střední a velké firmy. Rozřazení do skupin bylo 

provedeno podle tří základních kritérií, jimiž jsou celkové množství aktiv, roční úhrn 

čistého obratu a průměrný počet zaměstnanců. Bližší popis kritérií rozdělení firem viz. 

kapitola 3 teoretické části práce. Data pro rozdělení firem byla zjištěna z uveřejněných 

účetních závěrek. 

  



41 

 

10. Malé firmy 

  Firma 1 

Velikost firmy: malá 

Zaměření:  provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

Právní forma:  s.r.o. 

Sídlo společnosti: Brno 

Rok založení:  1990 

 

Tato společnost se zabývá výstavbou montovaných dřevostaveb. Využívá k tomu 

vlastního technologického systému. V rámci výstavby využívají mimo dřevo také 

betonové a ocelové dílce. Výsledkem je tak výstavba takzvaných kompozitních domů. 

Mimo výstavbu firma disponuje vlastním zázemím projektové kanceláře a provozuje také 

architektonický ateliér. Sídlo společnosti se nachází v Brně, založení společnosti se datuje 

na rok 1990. 

Tabulka 10.1 - Ziskovost Firmy 1, Zdroj: vlastní zpracování 

     2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ø 

Výsledek hospodaření z provozní č. 100 -3770 -777 -2547 -1895 2049 222   

- Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 0 0   

+ Náklady vynaložené na prodané zb. 0 0 0 0 0 0 0   

+ Úpravy hodnot zásob - - 0 0 0 0 0   

+ Úpravy hodnot pohledávek - - 0 0 0 0 0   

- Tržby z prodeje DM 295 0 316 0 0 0 0   

- Tržby z prodaného materiálu 0 0 0 0 0 0 0   

+ Zůstatková cena prodaného DHM 329 0 133 0 0 0 0   

+ Zůstatková cena prodaného mat. 0 0 0 0 0 0 0   

+ Změna stavu rezerv 0 0 0 0 0 0 0   

+ Nákladové úroky a podobné náklady  32 4 0 4 8 29 77   

- Ostatní finanční výnosy 98 35 18 12 590 2 0   

+ Ostatní finanční náklady 22 22 22 24 25 20 21   

Upravený VH [v tis. Kč] 90 -3779 -956 -2531 -2452 2096 320 -1030 

Ziskovost (Rentabilita tržeb) [%] 0,20 -8,09 -2,42 -6,62 -5,80 5,63 0,70 -2,34 

Rentabilita tržeb neupravená [%] 0,36 -8,36 -1,96 -6,69 -3,14 5,46 0,44 -1,99 

 



42 

 

10.1.1 Vývoj výsledku hospodaření 

Výsledek hospodaření u Firmy 1 v průběhu let kolísal. V roce 2013 firma dosáhla 

kladného výsledku hospodaření, v následujících letech se však ocitá v situaci, kdy její 

provozní výsledek hospodaření klesá do záporných hodnot. Kritický byl hned rok 2014, 

kdy firma vykazuje ztrátu z provozní činnosti – 3 770 tis. Kč. Firma je dále ve ztrátě až 

do roku 2017. Poslední roky podnikání firmě přinášejí již kladné výsledky. V roce 2018 

firma vykazuje zisk 2 049 tis. Kč, v roce 2019 opět pokles na 222 tis. Kč. 

10.1.2 Upravený výsledek hospodaření z provozní činnosti 

Upravený výsledek hospodaření vycházející z výpočtu popsaného výše se v případě 

Firmy 1 lehce odlišuje od neupraveného výsledku hospodaření. V některých letech však 

dochází ke znatelnému rozdílu těchto hodnot. Zásadní jsou z pohledu tohoto rozdílu 

zejména roky 2015, 2017 a 2019.  

V roce 2015 se do upraveného výsledku hospodaření podepisuje prodej dlouhodobého 

majetku. Neočištěný výsledek hospodaření z provozní činnosti je v tomto roce -777 tis. 

Kč, upravený VH činí -956 tis Kč. 

Rok 2017 zaznamenává nejrazantnější rozdíl, kdy se do úpravy silně podepsal odpočet 

ostatních finančních výnosů. Poměr neupraveného a upraveného výsledku hospodaření 

z provozní činnosti je – 1 895 ku – 2 452 tis. Kč. 

Nakonec v roce 2019 je tento poměr 222 tis. Kč proti 320 tis. Kč. Tento rozdíl je dán 

nákladovými úroky a ostatními finančními náklady. 

10.1.3 Ziskovost 

Ziskovost Firmy 1 samozřejmě koreluje s výše popisovaným vývojem výsledku 

hospodaření. V průběhu let kolísá od -8,09 % do + 5,63 %. Průměrná hodnota ukazatele 

rentability za období mezi lety 2013 až 2019 pak vychází -2,34 %. Rentabilita stanovená 

z neupraveného VH je za toto období -1,99 %. Z finanční analýzy daného segmentu 

vydávané ministerstvem průmyslu a obchodu vyplývá, že průměrná hodnota ziskovosti 

je pro zkoumané období +4,99 %. Firma 1 má tak se svými -2,34 % podprůměrnou 

ziskovost. 
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  Firma 2 

Velikost firmy: malá 

Zaměření:  provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

Právní forma:  s.r.o. 

Sídlo společnosti: Brno 

Rok založení:  2010 

 

Jedná se o malou stavební společnost sídlící v Brně, která byla založena v roce 2010 pod 

právní formou s.r.o. Zabývá se výstavbou jak rodinných domů, tak objektů občanské 

výstavby menšího rozsahu. Mimo stavebnictví jako takové se firma zabývá rovněž 

zpracováváním projektů. 

 

Tabulka 10.2 - Ziskovost Firmy 2, Zdroj: vlastní zpracování 

     2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ø 

Výsledek hospodaření z provozní č. 465 468 47 448 154 1776 6469   

- Tržby za prodej zboží 0 756 473 240 1022 688 269   

+ Náklady vynaložené na prodané zb. 0 517 350 234 868 554 116   

+ Úpravy hodnot zásob - - 0 0 0 0 0   

+ Úpravy hodnot pohledávek - - 0 0 0 0 0   

- Tržby z prodeje DM 0 0 3 0 0 0 706   

- Tržby z prodaného materiálu 0 0 0 0 12 0 10   

+ Zůstatková cena prodaného DHM 0 0 0 0 0 0 46   

+ Zůstatková cena prodaného mat. 0 0 0 0 0 0 10   

+ Změna stavu rezerv 0 0 0 0 0 0 0   

+ Nákladové úroky a podobné náklady  246 276 220 173 121 127 211   

- Ostatní finanční výnosy 0 0 0 0 0 0 0   

+ Ostatní finanční náklady 219 25 11 59 8 10 38   

Upravený VH [v tis. Kč] 930 530 152 674 117 1779 5905 1441 

Ziskovost (Rentabilita tržeb) [%] 2,31 1,19 0,25 0,93 0,28 1,70 4,41 1,58 

Rentabilita tržeb neupravená [%] 0,61 1,00 0,06 0,54 0,37 1,69 4,80 1,29 
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10.2.1 Vývoj výsledku hospodaření 

Firma 2 si vede v průběhu let dobře. Od roku 2013 až do roku 2019 vykazuje kladný 

hospodářský výsledek z provozní činnosti. Jeho výše se v letech 2013 až 2017 pohybuje 

okolo 450 tis. Kč. K razantnímu zlepšení dochází v roce 2018, kdy firma vykazuje VH 

z provozní činnosti 1 776 tis. Kč. Ve velmi silném nárůstu společnost pokračuje i v roce 

2019 kdy je VH 6 469 tis. Kč. Firma tak potvrzuje vývoj stavebnictví posledních let, jež 

je popsán v teoretické části. Nárůstu v letech 2018, 2019 pravděpodobně napomáhá dobrá 

situace na stavebním trhu, kdy je stavebnictví na vzestupu. Zejména rok 2018 byl velice 

silný z pohledu stavební produkce České republiky, kdy neočištěný nárůst oproti roku 

2017 i přes vysokou srovnávací základu narostl o dalších 9,2 %. 

10.2.2 Upravený výsledek hospodaření z provozní činnosti 

Zásadní odlišnosti ve výsledcích hospodaření vykazují roky 2013, 2015 a 2019. 

Na odlišnosti výsledku hospodaření z provozní činnosti upraveného a neupraveného se 

v roce 2013 podepisuje výše ostatních finančních nákladů, které zde dosahují 219 tis Kč.  

Neupravený výsledek hospodaření roku 2015 je třetinový oproti tomu, jež byl očištěn.  

Nakonec rok 2019, kdy firma účtuje mimo jiné také prodej dlouhodobého majetku se 

změna podepisuje na upraveném výsledku hospodaření, který se změnil z 6469 tis. Kč na 

5905 tis Kč. 

10.2.3 Ziskovost 

Ziskovost Firmy 2 je ve zkoumaném období proměnlivá. Kolísá mezi hodnotami  

0,25 % až 4,41 %. Průměrná hodnota ziskovosti vychází na 1,58 %. Stanovená ziskovost 

vychází vyšší oproti ukazateli rentability stanovenému konvenčním způsobem. Tento 

vychází 1,29 %. Ziskovost firmy 2 je však nižší než průměrná hodnota rentability pro 

stavební sektor za posuzované období, který činí +4,99 %. Firma 2 má podprůměrnou 

ziskovost. 
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  Firma 3 

Velikost firmy: malá 

Zaměření:  provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

Právní forma:  s.r.o. 

Sídlo společnosti: Brno 

Rok založení:  1992 

 

Firma se zabývá prováděním bytových a nebytových staveb, jejich změnami a 

odstraňováním. Specializací společnosti je dodávka staveb na klíč. Sídlo společnosti se 

nachází v Brně, byla založena v roce 1992 jako společnost s ručením omezeným. 

 

Tabulka 10.3 - Ziskovost Firmy 3, Zdroj: vlastní zpracování 

     2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ø 

Výsledek hospodaření z provozní č. -2788 101 1492 -1259 -471 -299 -317   

- Tržby za prodej zboží 251 0 370 322 227 161 64   

+ Náklady vynaložené na prodané zb. 198 0 0 273 184 125 52   

+ Úpravy hodnot zásob - - 0 0 0 0 0   

+ Úpravy hodnot pohledávek - - 0 0 0 0 0   

- Tržby z prodeje DM 0 0 0 0 0 203 0   

- Tržby z prodaného materiálu 0 0 0 0 0 0 0   

+ Zůstatková cena prodaného DHM 0 0 0 0 0 0 0   

+ Zůstatková cena prodaného mat. 0 0 0 0 0 0 0   

+ Změna stavu rezerv 0 0 0 0 0 0 0   

+ Nákladové úroky a podobné náklady  0 0 0 0 0 0 0   

- Ostatní finanční výnosy 2 16 1 2 2 4 29   

+ Ostatní finanční náklady 70 117 112 116 113 244 112   

Upravený VH [v tis. Kč] -2773 142 1233 -1194 -403 -298 -246 -506 

Ziskovost (Rentabilita tržeb) [%] -21,12 1,05 8,04 -12,56 -3,77 -2,71 -1,75 -4,69 

Rentabilita tržeb neupravená [%] -21,71 0,00 9,00 -14,45 -5,45 -4,91 -2,84 -5,76 
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10.3.1 Vývoj výsledku hospodaření 

Výsledek hospodaření z provozní činnosti je u firmy 3 velice proměnlivý. Společnost až 

na výjimku v letech 2014, 2015, kdy dosahuje zisku 101, respektive 1 492 tis. Kč jinak 

vždy vykazuje záporný výsledek hospodaření. Nejhorší situaci za zkoumané období firma 

zažívá hned zpočátku, kdy v roce 2013 činí výsledek hospodaření z provozní činnosti – 

2788 tis. Kč. V posledních letech se ztráta firmy snížila přibližně na -300 tis. Kč za rok. 

Data nasbíraná z výkazů zisku a ztráty u firmy 3 odpovídají vývoji celého segmentu 

stavebnictví. Shodu zaznamenávají zejména roky 2013 a 2016, kdy dochází k silné ztrátě, 

v těchto letech zažívá stavebnictví obecně slabé období, kdy v roce 2013 klesá segment 

o -9,3 %, v roce 2016 až o – 5,9 %. V roce 2015 došlo k nárůstu segmentu o + 7,9 %, i 

toto reflektuje vývoj Firmy 3. 

10.3.2 Upravený výsledek hospodaření z provozní činnosti 

Upravený výsledek hospodaření z provozní činnosti víceméně koresponduje 

s neupraveným VH. Skladba odečítaných, respektive přičítaných položek je v průběhu let 

stejná, pouze v roce 2018 jsou zaznamenány tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

zvýšily se také ostatní finanční náklady.  

10.3.3 Ziskovost 

Silná ztráta roku 2013 způsobila vysokou zápornou hodnotu ziskovosti (-21,12 %), která 

následně ovlivnila celkový výsledek průměrné hodnoty ziskovosti. Ziskovost v průběhu 

let kolísá, k lehkému ustálení dochází až v letech 2017-2019. Průměrná hodnota 

ziskovosti za sledované období činí -4,69 %. Ukazatel rentability tržeb vykazuje průměr 

-5,76 %. Tyto hodnoty jsou nižší než průměrná hodnota rentability tržeb pro celý sektor 

stavebnictví (+4,99 %). Z toho plyne, že ziskovost Firmy 3 je za sledované období 

podprůměrná.   
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 Firma 4 

Velikost firmy: malá 

Zaměření:  provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

Právní forma:  s.r.o. 

Sídlo společnosti: Brno 

Rok založení:  1991 

 

Malá stavební společnost, která se zabývá výstavbou rezidenčních nemovitostí a 

komerčních objektů. Mimo výstavbu pro zákazníky se firma věnuje také výstavbě 

vlastních developerských projektů menšího rozsahu, tedy výstavba řadových rodinných 

domů, či bytových domů. 

Mimo stavební práce firma nabízí rovněž sortiment stavebních betonových výrobků.  

 

Tabulka 10.4 - Ziskovost Firmy 4, Zdroj: vlastní zpracování 

     2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ø 

Výsledek hospodaření z provozní č. 615 1120 759 980 735 727 384   

- Tržby za prodej zboží 2192 2029 2338 1993 2216 2521 2122   

+ Náklady vynaložené na prodané zb. 2092 2092 2369 2015 2431 2399 2588   

+ Úpravy hodnot zásob - - 0 0 0 0 0   

+ Úpravy hodnot pohledávek - - 0 64 107 0 -84   

- Tržby z prodeje DM 0 0 0 730 1445 0 0   

- Tržby z prodaného materiálu 0 0 296 16 310 185 26   

+ Zůstatková cena prodaného DHM 0 0 0 13 148 0 0   

+ Zůstatková cena prodaného mat. 0 0 0 0 0 0 0   

+ Změna stavu rezerv 23 21 0 0 0 0 0   

+ Nákladové úroky a podobné náklady  369 321 251 207 152 83 40   

- Ostatní finanční výnosy 0 0 0 0 0 22 58   

+ Ostatní finanční náklady 185 381 298 358 335 230 244   

Upravený VH [v tis. Kč] 1092 1800 1043 898 -63 711 966 921 

Ziskovost (Rentabilita tržeb) [%] 2,94 3,83 2,19 1,19 -0,11 1,24 1,54 1,83 

Rentabilita tržeb neupravená [%] 1,17 1,58 0,98 0,82 0,68 0,91 0,32 0,92 
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10.4.1 Vývoj výsledku hospodaření 

Výsledky hospodaření z provozní činnosti společnosti nazvané Firma 4 jsou oproti 

ostatním analyzovaným malým firmám poměrně stabilní. Firma se ve všech letech 

nachází v zelených číslech. Hodnoty VH však nemají stoupající tendenci, pohybují se 

v průměrné výši 760 tis. Kč.  

Poměrně výrazně se firmě dařilo v roce 2014, kde se odráží dobrá situace na stavebním 

trhu. V ostatních letech vývoj firmy spíše nereaguje na výkyvy trhu. Nejslabší je pro 

společnost rok 2019, kdy dosáhla zisku pouze 384 tis. Kč. 

Do výsledku hospodaření firmy silně zasahuje prodej stavebních betonových výrobků. 

Tato skutečnost se dále osvětlí při úpravě výsledku hospodaření z provozní činnosti. 

10.4.2 Upravený výsledek hospodaření z provozní činnosti 

Do výsledku hospodaření z provozní činnosti silně promlouvá prodej betonových 

výrobků, na který se společnost specializuje mimo provádění stavebních prací. Po 

očištění je průměrná hodnota VH z provozní činnosti 921 tis. Kč, oproti neupravenému 

průměru 760 tis. kč. 

10.4.3 Ziskovost 

Stanovená ziskovost je oproti rentabilitě tržeb dvojnásobná. Ziskovost vyšla v průměru 

na 1,83 %. V průběhu let kolísá, nejvyšší rentability firma dosáhla v letech 2013 až 2015, 

poté dochází k propadu. Rentabilita tržeb neupravená vyšla průměrně na 0,92 %. 

Nevidíme zde silné první tři roky zkoumaného období. Rentabilita takto stanovená se jeví 

více stabilně v průběhu let, kdy se drží v rozmezí od 0,32 % do 1,58 %. 

Ve srovnání s ukazatelem rentability stanoveným Ministerstvem průmyslu a obchodu 

České republiky v rámci finanční analýzy sektoru, kde je průměrná rentabilita +4,99 %, 

je stanovená ziskovost firmy 4 s hodnotou 1,83 % podprůměrná. 
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  Celkové zhodnocení malých firem 

V následující tabulce jsou shrnuty stanovené ukazatele ziskovosti malých firem za 

sledované období od roku 2013 do 2019. Hodnoty jsou zobrazeny v jednotlivých letech 

pro dané firmy 1 až 4. Z těchto jsou poté učeny průměrné hodnoty za sledované období. 

Nakonec jsou pro srovnání vyneseny také hodnoty ziskovosti stanovené dle MPO. 

Porovnání s nimi se věnuje následující kapitola 2.5.1. 

 

Tabulka 10.5 - Ziskovost celého zkoumaného vzorku malých firem, Zdroj: vlastní zpracování 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ø 

firma 1 0,20 -8,09 -2,42 -6,62 -5,80 5,63 0,70 -2,34 

firma 2 2,31 1,19 0,25 0,93 0,28 1,70 4,41 1,58 

firma 3 -21,12 1,05 8,04 -12,56 -3,77 -2,71 -1,75 -4,69 

firma 4 2,94 3,83 2,19 1,19 -0,11 1,24 1,54 1,83 

Průměrná 

ziskovost [%] 
-3,92 -0,50 2,02 -4,26 -2,35 1,47 1,22 -0,90 

 
Ziskovost dle 

MPO [%] 
1,75 3,26 5,93 9,64 6,52 3,90 3,93 4,99 

 

 
 

 

Obrázek 2 - Vývoj ziskovosti malých firem, Zdroj: vlastní zpracování 
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Malé stavební podniky zaznamenaly za zkoumané období rozdílné výsledky ziskovosti.  

Jejich vývoj je kolísavý. Nejnižší hodnota ziskovosti je zaznamenána v roce 2013 u firmy 

3, kdy byla ziskovost z provozní činnosti -21,12 %. Tato společnost vykazovala 

dlouhodobě nejvíce proměnlivý vývoj a záporný výsledek hospodaření z provozní 

činnosti. K mírnému ustálení, co se týče vykazovaných zisků dochází u firmy 3 až 

v posledních zkoumaných letech 2017 až 2019. Tato společnost mezi malými firmami 

vykazuje nižší průměrnou ziskovost (-4,69 %). Ziskovost stanovená Ministerstvem 

průmyslu a obchodu České republiky je pro srovnání v tomto období průměrně +4,99 %. 

Ostatní společnosti jsou si svým vývojem mnohem více podobné. Hodnoty ziskovosti 

stoupají mezi lety 2013–2015 z průměru - 3,92 % na +2,02 %. V roce 2016 dochází 

k silnému propadu. Tento propad je pravděpodobně závislý na celkové situaci na trhu. 

Odborníci v tomto období předpokládali další nárůst z předchozích let, ovšem k tomuto 

nedošlo. Stavební produkce v roce 2016 celkově klesá až o 5,9 %. S tímto tedy koreluje 

i propad ziskovosti malých firem v Brně. 

V následujících letech se firmy “vezou“ na proudu posilujícího segmentu stavebnictví, 

které vykazuje od roku 2016 nárůst. S tímto kladným vývojem stavebnictví posilují také 

zkoumané malé podniky. Průměrná hodnota ziskovosti tržeb z provozní činnosti stoupá 

z -4,26 % na 1,47 % v roce 2018, následně dochází k mírnému propadu na 1,22 %. 

Nejvíce stabilních výsledků dosahuje stavební firma 4. Tato firma zároveň dosáhla 

nejvyšší ziskovosti s průměrem 1,83 %. Průměrná ziskovost malých firem za sledované 

období 7 let od roku 2013 do 2019 byla stanovena na -0,9 %. Ve srovnání s ukazatelem 

rentability tržeb, jež stanovilo MPO si sledované malé podniky za toto období vedou 

podprůměrně. 
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10.5.1 Srovnání vývoje malých společností s celkovým ukazatelem rentability 

dle analýzy MPO 

 

 

Obrázek 3 - Průměrná stanovená ziskovost malých firem/Ziskovost dle MPO, Zdroj: vlastní zpracování 

 

V grafu výše je promítnut vývoj ziskovosti malých stavebních společností stanovených 

v rámci diplomové práce ve srovnání s ukazatelem ziskovosti stanoveným Ministerstvem 

průmyslu a obchodu České republiky. Při porovnání hodnot ziskovosti jednotlivých let je 

patrné, že malé stavební společnosti dosahovaly nižší ziskovosti z provozní činnosti, než 

je průměr stavebních podniků celé České republiky. Je nutno zdůraznit, že vzorek firem, 

jež je zkoumán v rámci finanční analýzy MPO zahrnuje stavební podniky všech velikostí. 
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Tabulka 10.6 - Srovnání průměrné ziskovosti malých firem vzhledem k ziskovosti dle MPO, 

 Zdroj: vlastní zpracování 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ø 

Průměrná 

ziskovost [%] 
-3,92 -0,50 2,02 -4,26 -2,35 1,47 1,22 -0,90 

Ziskovost dle 

MPO [%] 
1,75 3,26 5,93 9,64 6,52 3,90 3,93 4,99 

 

Malé stavební společnosti vykazují proměnlivý vývoj ziskovosti. V roce 2016 je 

zaznamenán největší rozptyl porovnávaných hodnot. U malých podniků je zjištěna 

rentabilita tržeb -4,26 %, srovnávací hodnota dle MPO je +9,64 %. V průběhu let jsou 

hodnoty ziskovosti zkoumaných malých podniků rovněž nižší, než je srovnávací 

základna.  

Dle zkoumání MPO stavební podniky vykazují za celé hodnocené období 7 let vždy 

kladnou hodnotu rentability tržeb. Oproti tomu malé firmy zkoumané v DP dosahují 

kladné hodnoty v letech 2015, kdy je ziskovost 2,02 %, dále v roce 2018 s 1,47 % a v roce 

2019 s 1,22 %. V ostatních letech je ziskovost záporná. 

Průměrná hodnota ziskovosti u srovnávací základny MPO je za sledované období  

+4,99 %, u malých firem je průměr ze stanovených hodnot ziskovosti -0,90 %. 

Z porovnání křivek grafu je patrné, že se trajektorie obou skupin podobají v počátečních 

zkoumaných letech, následně u malých firem dochází k poklesu, přičemž celkový vzorek 

firem z výzkumu MPO stále posiluje. 
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11. Střední firmy 

 Firma 5 

Velikost firmy: střední 

Zaměření:  provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Právní forma:  s.r.o. 

Sídlo společnosti: Brno 

Rok založení:  2002 

Jedná se o středně velkou stavební společnost, která se zabývá zejména stavební činností. 

K této přidává balíček dalších podpůrných činností, jako je management dodávek 

investičních celků na klíč, čištění odpadních vod, obchodní činnost ve výstavbě, obchodní 

činnost v oblasti výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. 

Sídlo společnosti se nachází v Brně. Byla založena v roce 2002 s právní formou 

společnost s ručením omezeným. 

     2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ø 

Výsledek hospodaření z provozní č. 1567 3919 30034 20549 22988 24016 26087   

- Tržby za prodej zboží 30 0 0 0 0 0 0   

+ Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 0 0 0 0   

+ Úpravy hodnot zásob - - - - 0 0 0   

+ Úpravy hodnot pohledávek - - - - 0 0 0   

- Tržby z prodeje DM 3779 232 442 0 16 898 100   

- Tržby z prodaného materiálu 0 180 0 318 182 175 154   

+ Zůstatková cena prodaného DHM 3785 225 135 0 144 0 0   

+ Zůstatková cena prodaného mat. 0 0 0 0 0 0 0   

+ Změna stavu rezerv 0 0 0 3 2 1 1   

+ Nákladové úroky a podobné náklady  601 771 675 782 551 298 1368   

- Ostatní finanční výnosy 28 1 2 0 0 192 915   

+ Ostatní finanční náklady 31 82 109 136 127 412 2311   

Upravený VH  2147 4584 30509 21152 23614 23462 28598 19152 

Rentabilita tržeb [%] 10,92 7,22 14,76 12,06 9,70 10,43 10,38 10,78 

Rentabilita tržeb neupravená [%] 8,31 6,28 14,77 12,99 22,33 11,76 9,13 12,22 



54 

 

11.1.1 Vývoj výsledku hospodaření 

Výsledek hospodaření Firmy 5, která je prvním zástupce střední společnosti této 

diplomové práce, je z počátku zkoumaného období velmi proměnlivá. V prvním 

zkoumaném roce (2013) firma vykazuje zisk 1 567 tis. Kč. V následujícím roce dochází 

k nárůstu zisku na 3 919 tis. Kč a v následném roce 2015 dochází ke skokovému navýšení 

výsledku hospodaření z provozní činnosti a 30 034 tis. Kč. Tento skok byl pravděpodobně 

způsoben rozšířením činností stavební společnosti. Dále v letech 2016 se VH propadl na 

20 549 tis. Kč a od tohoto roku byla jeho tendence stoupající. Výsledek hospodaření 

stoupá na hodnotu 26 087 tis. Kč v roce 2019. 

Firmě se dlouhodobě daří vytvářet vysoké zisky. Její vývoj je i přes mírné výkyvy 

v posledních letech rostoucí. 

11.1.2 Upravený výsledek hospodaření z provozní činnosti 

Upravený výsledek hospodaření samozřejmě koreluje s neupraveným výsledkem 

hospodaření z provozní činnosti. Z počátku sledovaného období do VH promlouvají tržby 

z prodeje dlouhodobého majetku, ovšem tyto jsou dále kompenzovány zůstatkovou cenou 

majetku. Další výraznou položkou, která promlouvala do výše upraveného výsledku 

hospodaření z provozní činnosti byly nákladové úroky a podobné náklady. Průměrná 

hodnota neupraveného výsledku hospodaření je 18 451 tis. Kč, proti 19 142 tis. Kč. 

Rozdíl mezi těmito průměrnými hodnotami činí 701 tis. Kč.  

11.1.3 Ziskovost 

Ziskovost Firmy 5 v průběhu let kolísá. Nejnižší ziskovost byla zaznamenána v roce 

2014, kdy byla její hodnota +7,22 %, naopak nejvyšší ziskovost firma vykazuje o rok 

později, kdy dosahuje až na +14,76 %. Tento rok je zároveň nejsilnější, co se týče 

výsledku hospodaření. Firma zde vykazuje zisk 30 509 tis. Kč. 

Průměrná ziskovost stanovená v rámci této diplomové práce má pro hodnocené období 

hodnotu +10,78 %. Tato hodnota je nižší než rentabilita tržeb stanovená dle konvenčního 

výpočtu, která vychází pro stejné období +12,22 %. Dále v porovnání s ukazatelem 

rentability tržeb stavebních společností, který vykazuje v rámci finanční analýzy 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, bylo zjištěno, že firma 5 je silně nadprůměrná. 

Průměrný ukazatel dle MPO je +4,99 %. 
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 Firma 6 

Velikost firmy: Střední 

Zaměření:  provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

projektová činnost ve výstavbě 

Právní forma:  s.r.o. 

Sídlo společnosti: Brno 

Rok založení:  2000 

 

Střední stavební společnost sídlící v Brně. Tato firma vlastní kompletní kapacity pro 

rozhodující profese potřebné k výstavbě objektů. Zaměřuje se na občanskou a 

průmyslovou výstavbu.  

Tabulka 11.1 - Ziskovost Firmy 6, Zdroj: vlastní zpracování 

     2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ø 

Výsledek hospodaření z provozní č. 7560 6036 8781 11454 13367 10566 8701   

- Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 0 0   

+ 
Náklady vynaložené na prodané 

zboží 
0 0 0 0 0 0 0   

+ Úpravy hodnot zásob - - 0 0 0 0 0   

+ Úpravy hodnot pohledávek - - 0 0 0 0 0   

- Tržby z prodeje DM 0 36 0 726 0 465 6   

- Tržby z prodaného materiálu 0 0 0 0 50 28 44   

+ Zůstatková cena prodaného DHM 0 0 0 0 0 255 0   

+ Zůstatková cena prodaného mat. 0 0 0 0 0 0 0   

+ Změna stavu rezerv -343 0 0 0 1000 100 0   

+ 
Nákladové úroky a podobné 

náklady  
0 0 0 0 0 0 0   

- Ostatní finanční výnosy 1 3 1 19 18 3 28   

+ Ostatní finanční náklady 181 196 182 117 118 103 127   

Upravený VH [v tis. Kč] 7397 6193 8962 10826 14417 10528 8750 9582 

Ziskovost (Rentabilita tržeb) [%] 8,23 4,41 3,90 7,01 5,34 4,37 4,20 5,35 

Rentabilita tržeb neupravená [%] 8,59 4,19 3,74 7,37 4,94 4,39 4,29 5,36 
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11.2.1 Vývoj výsledku hospodaření 

Firma 6 je z pohledu vykazovaných výsledků hospodaření poměrně stabilní společností. 

Průměrná hodnota neupraveného výsledku hospodaření z provozní činnosti činí  

9 495 tis. Kč. Oproti ostatním zkoumaným firmám tato společnost nepodlehla v roce 2016 

nelehké situaci na trhu, a naopak vykazovala nárůst. Nejsilnějším obdobím byl pro 

společnost rok 2017, kdy vykazuje neočištěný výsledek hospodaření 13 367 tis. Kč. 

11.2.2 Upravený výsledek hospodaření z provozní činnosti 

Upravený výsledek hospodaření, který slouží pro výpočet ziskovosti se v případě firmy 6 

liší jen minimálně oproti neupravenému výsledku hospodaření. Firma nevykazuje téměř 

žádné položky, které by zásadně měnily výši upraveného výsledku hospodaření, pouze 

s výjimkou roku 2017, kdy byl mimochodem zaznamenán nejvyšší výsledek hospodaření 

za celé zkoumané období této firmy. V tomto roce byla připočítána položka změna stavu 

rezerv ve výši 1 000 tis. Kč. Upravený výsledek hospodaření tak, spolu s dalšími menšími 

položkami zasahujícími do výpočtu, v tomto roce stoupá ze 13 367 tis. Kč na 14 417 tis. 

Kč. 

Průměrná hodnota upraveného výsledku hospodaření z provozní činnosti činí za 

zkoumané období 7 let 9 582 tis. Kč. Rozdíl oproti neupravenému výsledku hospodaření 

je tak pouze 87 tis. Kč. 

11.2.3 Ziskovost 

Vzhledem k tomu, že se výsledky hospodaření liší jen opravdu minimálně, tak se ani 

ziskovost stanovená metodikou této diplomové práce příliš neliší od rentability tržeb 

stanovené konvenčním způsobem. Ziskovost má proměnlivý vývoj. Nejvyšší hodnota je 

zaznamenána v roce 2013, kdy činí +8,23 %. Dále klesá k roku 2015, kdy je ziskovost 

poloviční. Dosahuje pouze +3,9 %. Dále přichází silný rok společnosti a ziskovost opět 

stoupá na +7,01 %. Od tohoto roku dochází opět k postupnému snižování ziskovosti tržeb 

z provozní činnosti až na hodnotu +4,2 %, kterou firma vykazuje v roce 2019. 

Průměrná hodnota ziskovosti je +5,35 %. V porovnání tohoto ukazatele se ziskovostí 

stanovenou Ministerstvem průmyslu a obchodu, která pro sledované období +4,99 %, je 

jasné, že firma 6 vykazuje nadprůměrnou ziskovost. 
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 Firma 7 

Velikost firmy: střední 

Zaměření:  provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

projektová činnost ve výstavbě 

Právní forma:  akciová společnost 

Sídlo společnosti: Brno 

Rok založení:  2000 

Jedná se o stavební společnost, která se zaměřuje na regenerace a energetické úspory 

domů, ať už v bytové výstavby, kde je jejich hlavní činností zateplování panelových 

domů, tak v občanské výstavbě všeho druhu. 

Mimo provádění staveb firma poskytuje taktéž projektové práce. Firma byla založena 

v roce 2000 v Brně, její právní formou je akciová společnost. 

 

Tabulka 11.2 - Ziskovost Firmy 7, Zdroj: vlastní zpracování 

     2013 2014 2015 2016 2017   2018 2019 Ø 

Výsledek hospodaření z provozní č. 4059 2508 659 -11928 412 2115 16386   

- Tržby za prodej zboží 1275 878 990 960 902 999 1090   

+ Náklady vynaložené na prodané zb. 942 832 766 592 632 754 706   

+ Úpravy hodnot zásob - - 0 0 0 0 443   

+ Úpravy hodnot pohledávek - - 2544 1121 944 1136 -947   

- Tržby z prodeje DM 0 0 2580 150 0 209 132   

- Tržby z prodaného materiálu 545 585 823 760 583 897 599   

+ Zůstatková cena prodaného DHM 0 0 1794 0 0 0 0   

+ Zůstatková cena prodaného mat. 443 466 586 539 475 655 417   

+ Změna stavu rezerv -3996 -4819 -2358 -149 -108 -31 -2   

+ Nákladové úroky a podobné nákl. 0 0 0 0 0 0 0   

- Ostatní finanční výnosy 112 37 72 6 37 33 53   

+ Ostatní finanční náklady 842 697 298 221 524 415 495   

Upravený VH [v tis. Kč] 358 -1816 -176 -11480 1357 2906 15624 968 

Ziskovost (Rentabilita tržeb) [%] 0,23 -1,16 -0,10 -9,60 0,73 1,65 7,01 -0,18 

Rentabilita tržeb neupravená [%] 2,39 1,27 0,27 -10,13 -0,02 1,00 7,23 0,29 
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11.3.1 Vývoj výsledku hospodaření 

Výsledek hospodaření z provozní činnosti u firmy 7 v průběhu let kolísá. Rok 2013 

přináší firmě, i přes neuspokojivou situaci na trhu, zisk ve výši 4 059 tis. Kč. 

V následujících letech však dochází ke snížení vykazovaných výsledků hospodaření. 

Kritický je rok 2016, kdy firma vykazuje ztrátu z provozní činnosti ve výši 11 928 tis. 

Kč. Tomuto propadu pravděpodobně napomohla neblahá situace na trhu. V tomto roce 

totiž dle kvartálních analýz Ministerstva průmyslu a obchodu došlo k propadu segmentu 

pozemního stavitelství až o 9,3 %. 

V následujících letech však dochází ve firmě 7 k příznivému vývoji výsledků 

hospodaření. Firma od roku 2017 vykazuje kladný výsledek hospodaření, který má navíc 

v průběhu let stoupající tendenci. V roce 2019 firma uvádí zisk z provozní činnosti ve 

výši 16 386 Kč. 

11.3.2 Upravený výsledek hospodaření z provozní činnosti 

Upravený výsledek hospodaření z provozní činnosti se v případě firmy 7 poměrně 

výrazně liší od neupraveného výsledku hospodaření. V letech 2013 až 2015 do VH silně 

promlouvá položka změna stavu rezerv, která v kombinaci s dalšími složkami mění 

vykazovaný výsledek hospodaření z kladných čísel do ztráty. Od roku 2016 se rozdíly 

mezi neupraveným a upraveným výsledkem hospodaření snižují. Průměrná hodnota 

neupraveného výsledku hospodaření je 2 030 tis. Kč, průměr upraveného VH je 968 tis. 

Kč. 

11.3.3 Ziskovost 

Ziskovost, vzhledem k tomu že se odvíjí od výsledku hospodaření, má srovnatelný vývoj. 

V průběhu let kolísá mezi hodnotami -9,6 v roce 2016 až po +7,01 v roce 2019. Průměrná 

hodnota ziskovosti stanovené metodikou této diplomové práce je -0,18 %. Rentabilita 

tržeb, která je počítána konvenčním způsobem je v průběhu let vyšší, jelikož vychází 

z kladných výsledků hospodaření. Tato se pohybuje mezi hodnotami -10,13 % až 7,23 %. 

Průměrná hodnota je potom + 0,29 %. 

Hodnota rentability, jíž stanovuje Ministerstvo průmyslu a obchodu je za sledované 

období +4,99 % pro segment stavebnictví. Při porovnání s výše stanovenými hodnotami 

je možné konstatovat, že firma 7 si vede v porovnání s celým segmentem stavebnictví 

podprůměrně. 
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 Firma 8 

Velikost firmy: střední 

Zaměření:  provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

projektová činnost ve výstavbě 

hornická činnost 

Právní forma:  akciová společnost 

Sídlo společnosti: Brno 

Rok založení:  1996 

Je stavební firma, která se mimo výstavbu dopravních a inženýrských staveb zabývá také 

odpadovým hospodářstvím. Firma vlastní zázemí pro provádění pozemního stavitelství, 

recyklaci stavebního materiálu a demolice. Mimo jiné se firma také zabývá výrobou 

monolitických konstrukcí, které však využívá zejména pro svoji výstavbu a pro činnost 

svých obchodních partnerů. Firma sídlí v Brně a byla založena v roce 1996. 

Tabulka 11.3 - Ziskovost Firmy 8, Zdroj: vlastní zpracování 

     2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ø 

Výsledek hospodaření z provozní č. -17838 1838 1065 6774 4793 5199 11353   

- Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 0 0   

+ Náklady vynaložené na prodané zb 0 0 0 0 0 0 0   

+ Úpravy hodnot zásob - - - - 0 0 3072   

+ Úpravy hodnot pohledávek - - - - 4866 -23200 -1502   

- Tržby z prodeje DM 5941 776 1636 1417 350 4040 1464   

- Tržby z prodaného materiálu 1098 0 0 2 0 4 0   

+ Zůstatková cena prodaného DHM 4773 336 1291 60 381 0 1406   

+ Zůstatková cena prodaného mat. 0 0 0 0 0 0 0   

+ Změna stavu rezerv 1503 10528 -4486 19753 1588 -2394 305   

+ Nákladové úroky a podobné nákl. 889 436 235 488 405 513 1799   

- Ostatní finanční výnosy 610 1046 132 162 1376 1143 423   

+ Ostatní finanční náklady 1584 1362 698 1232 515 1530 949   

Upravený VH [v tis. Kč] -16738 12678 -2965 26726 10822 -23539 15495 3211 

Ziskovost (Rentabilita tržeb) [%] -5,79 3,61 -1,05 6,19 2,66 -7,17 2,83 0,18 

Rentabilita tržeb neupravená [%] -6,31 0,44 0,20 1,34 1,39 1,47 2,01 0,08 
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11.4.1 Vývoj výsledku hospodaření 

Vývoj výsledku hospodaření má stoupající tendenci. V roce 2013 firma vykazuje silnou 

ztrátu -17 838 tis. Kč. Od tohoto roku však firma posiluje a v dalších letech již vykazuje 

vždy kladný výsledek hospodaření. Nejsilnějším rokem v průběhu zkoumaného období 7 

let je rok 2019. Zde vykazuje firma kladný výsledek hospodaření z provozní činnosti ve 

výši. Průměrná výše výsledku hospodaření z provozní činnosti je 1 883 tis. Kč. 

11.4.2 Upravený výsledek hospodaření z provozní činnosti 

Upravený výsledek hospodaření, jež byl stanoven očištěním výsledku hospodaření 

z provozní činnosti o položky nákladů a výnosů, které přímo nesouvisí se stavební 

činností firmy, se v případě firmy 8 poměrně výrazně liší od neupraveného 

hospodářského výsledku. V prvních letech zkoumaného období od roku 2013 do úpravy 

silně promlouvají položky tržby z prodeje DM, zůstatková cena prodaného DHM, a 

hlavně změna stavu rezerv. Další položky se na změně podílejí menším dílem. Od roku 

2017 se změny připisují zejména úpravám hodnot pohledávek, které zejména v roce 2018 

promlouvají do celkového vykazovaného VH a mění jej z 5 199 tis. Kč na – 23 539 tis. 

Kč. 

Úpravy výsledku hospodaření pro následný výpočet ziskovosti se u firmy 8 podepsaly 

velmi výrazně. Z firmy vykazující pravidelný meziroční nárůst se po přepočtení VH 

změnila ve firmu s nepravidelným, kolísavým hospodářským výsledkem. Průměrná výše 

upraveného VH je 3 211 tis. Kč. 

11.4.3 Ziskovost 

Průměrná ziskovost zjištěná z celého zkoumaného období je na úrovni +0,18 %. Vývoj 

odpovídá výši dosahovaných výsledků hospodaření, ziskovosti jednotlivých let kolísají.  

Hodnota stanovené ziskovosti se pohybuje od -7,17 % v roce 2018 až po nejvyšší hodnotu 

+6,19 % o dva roky dříve. Rentabilita tržeb stanovená konvenčním výpočtem, který 

vychází z klasické finanční analýzy vychází v průběhu let průměrně na +0,08 %. 

Porovnávací základna, kterou tvoří rentabilita tržeb stanovená v rámci finanční analýzy 

podnikové sféry Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, je +4,99 %. Toto je 

průměrná hodnota za období 2013 až 2019 za celý segment stavebnictví. V porovnání 

firmy 8 s touto srovnávací základnou můžeme konstatovat, že si firma 8 vede 

podprůměrně. 
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 Celkové zhodnocení středních firem 

V následující tabulce jsou shrnuty stanovené ukazatele ziskovosti středních firem za 

sledované období od roku 2013 do 2019. Hodnoty jsou zobrazeny v jednotlivých letech 

pro dané firmy 5 až 8. Z těchto jsou poté učeny průměrné hodnoty za sledované období. 

Nakonec jsou pro srovnání vyneseny také hodnoty ziskovosti stanovené MPO. Porovnání 

s nimi se věnuje následující kapitola 11.5.1. 

Tabulka 11.4 - Ziskovost celého zkoumaného vzorku středních firem, Zdroj: vlastní zpracování 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ø 

firma 5 10,92 7,22 14,76 12,06 9,70 10,43 10,38 10,78 

firma 6 8,23 4,41 3,90 7,01 5,34 4,37 4,20 5,35 

firma 7 0,23 -1,16 -0,10 -9,60 0,73 1,65 7,01 -0,18 

firma 8 -5,79 3,61 -1,05 6,19 2,66 -7,17 2,83 0,18 

Průměrná 

ziskovost [%] 
3,40 3,52 4,38 3,92 4,61 2,32 6,11 4,04 

 
Ziskovost dle 

MPO [%] 
1,75 3,26 5,93 9,64 6,52 3,90 3,93 4,99 

 

 
 

 

 

Obrázek 4 - Vývoj ziskovosti středních firem, Zdroj: vlastní zpracování 
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Zkoumaná ziskovost je u středně velkých podniků v průběhu let kolísavá, stejně jako 

tomu bylo u malých podniků. Nejvyšší ziskovosti dosahuje společnost pracovně nazvaná 

jako firma 5. Tato vykazuje průměrnou ziskovost za sledované období 7 let ve výši 

+10,78 %. Nejvyšší ziskovosti dosahuje tato společnost v roce 2015, kdy činí +14,76 %. 

Tato hodnota je rovněž nejvyšší ziskovostí z celého vzorku zkoumaných středních 

společností. Další společností zastupující silné a prosperující respondenty tohoto 

výzkumu je firma 6. Ta ve svých výkazech zisku a ztráty deklaruje stabilní kladné 

výsledky hospodaření. Průměrná ziskovost firmy 6 je za sledované období od roku 2013 

do 2019 na úrovni +5,35 % 

Naopak nejnižší ziskovosti zaznamenávala firma 7. V roce 2016, který byl propadovým 

rokem v rámci celého stavebnictví, firma 7 vykazuje nejnižší ziskovost ze zkoumaných 

středních firem s hodnotou -9,60 %. Průměrně je zkoumaná hodnota ziskovosti za dané 

období -0,18 %. 

Z průběhu křivky, která zobrazuje průměrnou ziskovost stanovenou pro všechny střední 

podniky je patrné, že vývoj ziskovosti lehce kopíruje vývoj stavební produkce na trhu. 

Vývoj je srovnatelný ve všech letech kromě roku 2018. Zde je však výsledek ovlivněn 

silným propadem firmy 8. Ostatní společnosti v roce 2018 buď posilují svoji ziskovost, 

nebo jen mírně klesají. Průběh průměrné ziskovosti je tedy následující. Od roku 2013 

dochází k mírnému nárůstu ziskovosti z +3,40 % na +4,38 % v roce 2015. Následuje 

propad, na kterém pravděpodobně může mít podíl pokles stavební produkce, která se 

meziročně snížila o 5,9 %.  

Dále firmy zaznamenávají nárůst, stejně jako tomu bylo v rámci celého stavebnictví 

České republiky. Výjimka ve zkoumaném vzorku přichází až v již zmiňovaném roce 

2018, kdy je kvůli úpravám hodnot pohledávek firmy 8 silně ovlivněna ziskovost. Mimo 

tento výkyv však vývoj vzorku středních podniků dále odpovídá posilování stavební 

produkce a konečná hodnota průměrné ziskovosti je v roce 2019 ve výši +6,11 %. 
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11.5.1 Srovnání vývoje středních společností s celkovým ukazatelem rentability 

dle analýzy MPO 

 

 

Obrázek 5 - Průměrná stanovená ziskovost středních firem/Ziskovost dle MPO, Zdroj: vlastní zpracování 

 

V grafu výše je promítnut vývoj ziskovosti středních stavebních společností stanovených 

v rámci diplomové práce ve srovnání s ukazatelem ziskovosti stanoveným Ministerstvem 

průmyslu a obchodu České republiky. Při porovnání hodnot ziskovosti jednotlivých let je 

patrné, že s výjimkou let 2013, 2014 a 2019 střední stavební společnosti dosahovaly nižší 

ziskovosti z provozní činnosti, než je průměr stavebních podniků celé České republiky. 

Je nutno zdůraznit, že vzorek firem, jež je zkoumán v rámci finanční analýzy MPO 

zahrnuje stavební podniky všech velikostí. 

 

 

 

 

 

3,40
3,52

4,38

3,92

4,61

2,32

6,11

1,75 3,26

5,93

9,64

6,52

3,90 3,93

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Z
is

k
o
v
o
st

  
[%

]

Název osy

Průměrná stanovená ziskovost/Ziskovost dle MPO

Průměrná ziskovost Ziskovost dle MPO



64 

 

Tabulka 11.5 - Srovnání průměrné ziskovosti středních firem vzhledem k ziskovosti dle MPO, 

Zdroj: vlastní zpracování 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ø 

Průměrná 

ziskovost 
3,40 3,52 4,38 3,92 4,61 2,32 6,11 4,04 

Ziskovost dle 

MPO 
1,75 3,26 5,93 9,64 6,52 3,90 3,93 4,99 

 

Průměrná ziskovost středních podniků, která byla vypočítána metodikou této diplomové 

práce má v průběhu let kolísavou výši. V prvním zkoumaném roce (2013) je ziskovost 

těchto firem +3,40 %. V tomto roce je rentabilita stanovená Ministerstvem průmyslu a 

obchodu pro všechny stavební firmy v republice na úrovni + 6,06 %.  

V dalších letech se ziskovost zvyšuje. V roce 2015 již činí 4,38 %. Roky 2013 až 2015 

byly dle analýz MPO velmi silnými roky celého sektoru stavebnictví. Nárůst ziskovosti 

tak pravděpodobně souvisí s posilující stavební produkcí. Dále přichází rok 2016, který 

rovněž odpovídá na situaci na trhu. V tomto roce totiž přichází propad ve stavební 

produkci, který byl patrně způsoben nedostatkem veřejných zakázek. V ukazateli 

rentability stanoveným Ministerstvem průmyslu a obchodu se však tato neblahá situace 

neprojevuje a ziskovost naopak stoupá až na +9,64 % 

V dalších letech dochází v Českém stavebnictví k posílení stavební produkce. Rentabilita 

tržeb stanovená Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky však klesá 

z pomyslného vrcholu roku 2016 a dostává se na hodnotu +3,93 % v roce 2019. V tomto 

roce již zkoumaný vzorek středních firem vykazuje ziskovost +6,11 %. Tento rok se tak 

zapisuje jako nejsilnější z pohledu ziskovosti středních stavebních firem. 

Rozdíl v hodnotách průměrné ziskovosti středních firem zkoumaných v diplomové práci 

je ve srovnání s celkovým všech stavebních firem podobný. Průměrná hodnota ziskovosti 

je pro střední podniky +4,04 %, celkový průměr stanovený dle Ministerstva průmyslu a 

obchodu České republiky je +4,99 % %. Toto činí rozdíl 0,95 %. 
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12. Velké firmy 

Vzorek velkých firem tvoří 4 stavební společnosti z Brna. 

  Firma 9 

Velikost firmy: Velká 

Zaměření:  provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

projektová činnost 

Právní forma:  akciová společnost 

Sídlo společnosti: Brno 

Rok založení:  1997 

 

Tato firma je prvním zástupcem velkých společností této analýzy. Jedná se o stavební 

společnost se sídlem v Brně, která byla založena v roce 1997. Právní forma je akciová 

společnost. Firma se zabývá celým spektrem stavebních činností od pozemních staveb, 

přes stavby vodohospodářské a dopravní až po vývoj stavebních materiálů pro silniční 

výstavbu. Firma má své závody rozmístěny i v dalších městech a má zastoupení i na 

Slovensku. 
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Tabulka 12.1 - Ziskovost Firmy 9, Zdroj: vlastní zpracování 

     2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Výsledek hospodaření z provozní č. 122155 167667 242435 174801 142346 166407 225379 

- Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 0 0 

+ Náklady vynaložené na prodané zb. 0 0 0 0 0 0 0 

+ Úpravy hodnot zásob - - 0 0 0 0 0 

+ Úpravy hodnot pohledávek - - -10169 -3633 0 216 45647 

- Tržby z prodeje DM 792 3400 1877 1130 2843 1770 2323 

- Tržby z prodaného materiálu 26998 12371 5790 9535 16959 4723 3694 

+ Zůstatková cena prodaného DHM 190 2641 1175 176 323 123 96 

+ Zůstatková cena prodaného mat. 20041 10481 4909 10326 13324 5081 5464 

+ Změna stavu rezerv 7079 -2519 0 10 3 3 3 

+ Nákladové úroky a podobné nákl. 5820 5970 140 126 1665 1112 22 

- Ostatní finanční výnosy 58081 31286 9050 5039 38553 15012 52419 

+ Ostatní finanční náklady 56238 23886 22719 19046 30326 25285 49486 

Upravený VH [v tis. Kč] 125652 161069 244492 185148 129632 176722 267661 

Ø upraveného VH [v tis. Kč] 184339,43 

Ziskovost (Rentabilita tržeb) [%] 2,22 2,87 4,54 3,97 2,54 3,52 5,04 

Ø ziskovost [%] 3,53 

Rentabilita tržeb neupravená [%] 2,49 3,42 4,54 4,00 8,81 3,50 4,52 

Ø rentabilita tržeb neupravená [%] 4,47 

 

12.1.1 Vývoj výsledku hospodaření 

Firma 9 je co se týče vykazovaných zisků největší společností analyzovanou v rámci této 

diplomové práce. Vykazuje kladné výsledky hospodaření v průběhu celého zkoumaného 

období. Průběh vývoje je pravděpodobně ovlivněn celkovou situací na trhu. Potvrzuje se 

zde síla let 2014 a 2015, jež byly velmi silné, co se týče nárůstu stavební produkce. 

Následně přichází propad, který mezi lety činil u této firmy zhruba 70 mil. Kč. Tento 

rovněž odpovídá propadu na trhu. Následně dochází k posílení segmentu, vývoj VH této 

společnosti tomu odpovídá a má také stoupající tendenci. Výsledek hospodaření 

v provozní činnosti v roce 2019 dosahuje na 225 379 tis. Kč. 

12.1.2 Upravený výsledek hospodaření z provozní činnosti 

Upravený výsledek hospodaření určovaný z důvodu stanovení ziskovosti dle dříve 

popsané metodiky se u firmy 9 příliš neliší od neupraveného VH. Průměrná výše 

upraveného VH je za sledované období 7 let 184 339 tis. Kč.  
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Jedním z mála účetních zásahů, který se podepisuje na upraveném výsledku hospodaření 

znatelněji je úprava hodnot pohledávek, která se projevila v roce 2019. Zde je neupravený 

VH 225 379 tis. Kč, naproti tomu upravený výsledek hospodaření z provozní činnosti činí 

267 661 tis. Kč. 

 

12.1.3 Ziskovost 

Průměrné hodnoty ziskovosti stanovené výpočtem diplomové práce je zjištěno, že průběh 

logicky odpovídá vývoji upraveného výsledku hospodaření. Nárůst prvních zkoumaných 

let je přerušen rokem 2016. Hodnota ziskovosti dále padá až k roku 2017 na 2,54 %, 

následně opět narůstá na konečnou hodnotu 5,04 % v roce 2019. 

Průměr hodnot stanovených ziskovostí za jednotlivé roky činí 3,53 %. Při stanovení 

rentability tržeb běžným způsobem z neupraveného výsledku hospodaření je její hodnota 

4,47 %. 

Ziskovost firmy 9 je v porovnání se ziskovostí celého sektoru, kterou určilo Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, lehce podprůměrná. Ziskovost v rámci celého stavebnictví je určeno 

ministerstvem na +4,99 %, firma 9 vykazuje +3,53.  
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  Firma 10 

Velikost firmy: Velká 

Zaměření:  provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

projektová činnost 

Právní forma:  akciová společnost 

Sídlo společnosti: Brno 

Rok založení:  1992 

 

Je velká firma s celorepublikovým dosahem sídlící v Brně. Byla založena v roce 1992 a 

její právní forma je akciová společnost. 

Firma provádí mimo stavební činnost bytových a nebytových objektu také demolice, 

vlastní výrobnu cementových výrobků, půjčovnu stavební techniky a recyklační 

středisko. Firma staví objekty pro bydlení, občanskou výstavbu, ale i průmyslové objekty 

a fotovoltaické elektrárny. 

Tabulka 12.2 - Ziskovost Firmy 10, Zdroj: vlastní zpracování 

     2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Výsledek hospodaření z provozní č. 38419 60830 145479 -65923 -50952 -19437 114100 

- Tržby za prodej zboží 40758 2286 4796 7065 5001 6150 9350 

+ Náklady vynaložené na prodané zb. 38844 2084 4178 2805 2659 2401 2257 

+ Úpravy hodnot zásob - - 0 0 0 0 0 

+ Úpravy hodnot pohledávek - - 0 118626 127870 91353 17646 

- Tržby z prodeje DM 1294 894 11680 5552 5277 2108 74931 

- Tržby z prodaného materiálu 102 0 0 0 0 0 0 

+ Zůstatková cena prodaného DHM 71 0 6917 2560 1110 484 52794 

+ Zůstatková cena prodaného mat. 177 0 0 0 0 0 0 

+ Změna stavu rezerv 3448 -509 -1496 17 17 17 -86 

+ Nákladové úroky a podobné nákl. 2005 1601 1784 5891 6839 5596 3073 

- Ostatní finanční výnosy 142 105 2249 370 44 36 -6 

+ Ostatní finanční náklady 882 510 604 957 -1355 -1401 290 

Upravený VH [v tis. Kč] 41550 61231 138741 51946 75866 70719 105799 

Ø upraveného VH [v tis. Kč] 77978,86 

Ziskovost (Rentabilita tržeb) [%] 5,32 7,34 7,87 7,51 7,46 8,01 7,42 

Ø ziskovost [%] 7,28 

Rentabilita tržeb neupravená [%] 4,78 7,37 8,46 -7,56 -3,54 -1,85 8,01 

Ø rentabilita tržeb neupravená [%] 2,24 
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12.2.1 Vývoj výsledku hospodaření 

Firma 10 je další ze zástupců velkých firem, jejíž vývoj je zkoumán v této diplomové 

práci. Výsledek hospodaření je podobný jako výše popisovaná firma 9. Vykazovaný 

hospodářský výsledek v průběhu let kolísá. Od roku 2013 do 2015 firma posiluje a 

z 38 419 tis. Kč se výsledek šplhá až na 145 479 tis. Kč. Následně přichází slabší rok 

z pohledu celého sektoru. Produkce pozemního stavitelství meziročně klesá až o 9,3 %. 

Tento pokles se promítá i na vývoji firmy 10, kdy firma vykazuje výsledek hospodaření 

z provozní činnosti na -65 923 tis. Kč. V následujících letech firma opět posiluje. 

V konečném roce zkoumaného období, tedy v roce 2019 firma opět vykazuje kladný 

výsledek hospodaření z provozní činnosti ve výši 114 100 tis. Kč. 

12.2.2 Upravený výsledek hospodaření z provozní činnosti 

Do úprav výsledku hospodaření, který byl stanoven pro následný výpočet ziskovosti, 

výrazně promlouvá položka úpravy hodnot pohledávek. Tato mění výsledky hospodaření 

zejména v letech 2016–2018. Obrací neupravený výsledek hospodaření ze záporných do 

kladných hodnot. 

Výsledkem úprav je stanovena průměrná hodnota upraveného výsledku hospodaření 

z provozní činnosti na 77 979 tis. Kč. Průměrný neupravený výsledek hospodaření za 

zkoumaných 7 let je 31 788 tis. Kč. 

12.2.3 Ziskovost 

Z důvodu velkých rozdílů mezi upraveným a neupraveným výsledkem hospodaření se 

výrazně liší také ziskovost, která byla určena speciálním výpočtem stanoveným pro tuto 

diplomovou práci a mezi rentabilitou tržeb stanovenou konvenčním výpočtem. 

Průměrný hodnota ziskovosti je za sledované období +7,28 %, rentabilita tržeb vychází 

na +2,24 %. V porovnání s ukazatelem rentability, který stanovuje Ministerstvo průmyslu 

a obchodu jsou však obě hodnoty nadprůměrné. Rentabilita dle MPO totiž vychází na 

+4,99 %. 
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  Firma 11 

 

Velikost firmy: Velká 

Zaměření:  provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

projektová činnost ve výstavbě 

Právní forma:  s.r.o. 

Sídlo společnosti: Brno 

Rok založení:  1997 

 

Firma působí v rámci republiky jako generální dodavatel staveb v segmentu pozemního 

stavitelství. Zaměřením společnosti je výstavba areálů pro průmyslovou výrobu, dále 

staví obchodní centra, či administrativní budovy. Z oblasti občanské výstavby se firma 

orientuje na výstavbu větších objektů typu škol, nemocnic, či objektů pro výzkum. 

V nabídce společnosti však nechybí ani budovy pro bydlení.  

Firma zpracovává také vlastní developerské projekty. Pro zefektivnění stavební výroby 

firma provozuje také výrobnu hliníkových a ocelových konstrukcí. 
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Tabulka 12.3 - Ziskovost Firmy 11, Zdroj: vlastní zpracování 

     2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Výsledek hospodaření z provozní č. 42779 49860 48502 55782 62112 129421 144818 

- Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 0 0 

+ Náklady vynaložené na prodané zb. 0 0 0 0 0 0 0 

+ Úpravy hodnot zásob - - - - 0 0 0 

+ Úpravy hodnot pohledávek - - - - 691 -2589 -954 

- Tržby z prodeje DM 648 624 1034 804 854 268364 1749 

- Tržby z prodaného materiálu 0 0 0 0 0 1 0 

+ Zůstatková cena prodaného DHM 0 112 5 851 191 233801 102 

+ Zůstatková cena prodaného mat. 0 0 0 0 0 0 0 

+ Změna stavu rezerv -392 1922 -1409 -4402 700 0 0 

+ Nákladové úroky a podobné nákl.  30 120 372 509 915 2380 1561 

- Ostatní finanční výnosy 58 179 158 35 25 228 704 

+ Ostatní finanční náklady 2490 2415 1324 1626 1828 1948 3126 

Upravený VH [v tis. Kč] 44201 53626 47602 53527 65558 96368 146200 

Ø upraveného VH [v tis. Kč] 72440,29 

Ziskovost (Rentabilita tržeb) [%] 5,99 6,85 5,69 5,83 6,89 7,76 10,50 

Ø ziskovost [%] 7,07 

Rentabilita tržeb neupravená [%] 5,49 6,15 5,78 5,96 6,43 10,37 10,32 

Ø rentabilita tržeb neupravená [%] 7,21 

 

12.3.1 Vývoj výsledku hospodaření 

Výsledek hospodaření firmy 11 zaznamenává po celou dobu zkoumaného období od roku 

2013 do 2019 stoupající tendenci. V prvním roce firma uvádí ve výkazu zisku a ztráty 

výsledek hospodaření z provozní činnosti ve výši 42 779 tis. Kč. V průběhu let 

procházelo české stavebnictví různými propady v celkové produkci stavební výroby. 

Tyto však na firmu nemají vliv, alespoň co se týče vykazovaných hospodářských 

výsledků. Od roku 2013 má VH stoupající tendenci a v konečném analyzovaném roce 

firma vykazuje zisky v celkové výši 144 818 tis. Kč. 

12.3.2 Upravený výsledek hospodaření z provozní činnosti 

Upravený výsledek hospodaření stanovený pro určení ziskovosti se v případě firmy 11 

příliš neliší od neupraveného. Firma mimo provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

neprovádí další výdělečné činnosti v příliš velké míře. Firma pouze v roce 2018 uvádí ve 

svém výkazu zisku a ztráty vysoké příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ve výši 

268 364 tis. Kč. Tato položka je však při výpočtu matematicky kompenzována položkou 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 233 801 tis. Kč. 
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Při porovnání průměrných hodnot výsledků hospodaření za zkoumané období 7 let se 

upravený hospodářský výsledek a neupravený liší jen velmi mírně. Neupravený VH činí 

76 182 tis. Kč, průměrná hodnota upraveného VH je 72 440 tis. Kč. Z této skutečnosti 

bude vycházet i následná analýza výsledků ziskovosti. 

12.3.3 Ziskovost 

Jak už bylo zmíněno výše, ziskovost stanovená pro firmu 11 dle výpočtu diplomové práce 

je v průběhu let víceméně srovnatelná s ukazatelem rentability tržeb, která byla stanovena 

dle konvenčního výpočtu. S výjimkou roku 2018, kdy je vypočtená ziskovost + 7,76 %, 

oproti tomu rentabilita tržeb z neupraveného výsledku hospodaření byla stanovena na 

10,37 %. Toto bylo způsobeno prodejem dlouhodobého hmotného majetku firmy.  

Průměrná hodnota ziskovosti je za sledované období +7,76 %, rentabilita tržeb stanovená 

konvenčním způsobem z neupraveného výsledku hospodaření z provozní činnosti je + 

7,21 %. 

Nakonec je ziskovost porovnána s rentabilitou tržeb, jíž stanovuje Ministerstvo průmyslu 

a obchodu České republiky v rámci své finanční analýzy podnikové sféry. Tento ukazatel 

je v průměru +4,99 % za celé hodnocené období. Tento ukazatel je stanoven pro celé 

stavebnictví. Na základě porovnání je možno konstatovat, že firma 11 si s celkovou 

ziskovostí +7,76 % vede nadprůměrně.  
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  Firma 12 

Velikost firmy: Velká 

Zaměření:  provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

projektová činnost ve výstavbě 

Právní forma:  s.r.o. 

Sídlo společnosti: Brno 

Rok založení:  1993 

Brněnská středně velká stavební společnost, pracovně nazvaná Firma 7, se zabývá 

výstavbou developerských projektů, jejichž cílem je prodej bytů, kancelářských budov, 

rodinných domů či skladovacích hal konečným zákazníkům. Společnost se zabývá 

kompletními dodávkami stavebních prací. Firma byla založena v roce 1993. 

 

Tabulka 12.4 - Ziskovost Firmy 12, Zdroj: vlastní zpracování 

     2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Výsledek hospodaření z provozní č. 14827 -23374 6412 2888 7431 10508 28501 

- Tržby za prodej zboží 12 75 0 0 2734 0 80 

+ Náklady vynaložené na prodané zb. 0 0 0 0 0 0 0 

+ Úpravy hodnot zásob - - 0 0 0 0 0 

+ Úpravy hodnot pohledávek - - 5 -913 -764 -6650 29 

- Tržby z prodeje DM 113 406 41 255 94 3957 646 

- Tržby z prodaného materiálu 0 0 170 0 0 0 0 

+ Zůstatková cena prodaného DHM 0 0 15 104 64 4152 944 

+ Zůstatková cena prodaného mat. 0 0 9 0 0 0 0 

+ Změna stavu rezerv -2459 2330 3549 -1956 744 15927 -11107 

+ Nákladové úroky a podobné nákl. 262 289 448 534 1147 1116 747 

- Ostatní finanční výnosy 66 1 46 0 18 5401 0 

+ Ostatní finanční náklady 1137 1177 1091 1157 1176 1053 866 

Upravený VH [v tis. Kč] 13576 -20060 11272 1559 6952 16748 19254 

Ø upraveného VH [v tis. Kč] 7043,00 

Ziskovost (Rentabilita tržeb) [%] 3,63 -7,10 3,23 0,61 1,41 3,10 4,34 

Ø ziskovost [%] 1,32 

Rentabilita tržeb neupravená [%] 3,66 -8,66 1,56 0,78 1,27 2,75 6,34 

Ø rentabilita tržeb neupravená [%] 1,10 
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12.4.1 Vývoj výsledku hospodaření 

Poslední zkoumané stavební společnost pracovně nazvaná jako firma 12, vykazuje 

v rámci svých účetních závěrek poměrně nízký výsledek hospodaření z provozní činnosti 

i přes skutečnost, že se firma řadí mezi velké stavební firmy. Toto je způsobeno vysokými 

náklady na služby v rámci provádění stavebních prací.  

Výsledek hospodaření této společnosti má kolísavý průběh. Firma vykazuje v roce 2014 

záporný hospodářský výsledek -23 374 tis. Kč. Od tohoto roku však firma posiluje a 

v následujících letech již zaznamenává zisk. V posledním zkoumaném roce 2019 již 

dosahuje výsledek hospodaření z provozní činnosti na 28 501 tis. Kč.  

12.4.2 Upravený výsledek hospodaření z provozní činnosti 

Upravený výsledek hospodaření je u firmy 12 ovlivněn zejména položkou změna stavu 

rezerv. V roce 2018 promlouvá do úprav hospodářského výsledku nejzásadněji, kdy je 

výše změny stavu rezerv 15 927 tis. Kč. Do výpočtu tohoto roku zasahuje silně rovněž 

položka úpravy hodnot pohledávek, která pro rok 2018 činí – 6 650 tis. Kč. Celkový 

upravený výsledek hospodaření pro tento rok byl 16 748 tis. Kč.  

Průměrná hodnota upraveného výsledku hospodaření je 7 043 tis. Kč. Neupravený 

výsledek hospodaření je pro zkoumané období 7 let 6 742 tis. Kč. 

12.4.3 Ziskovost 

Průměrná hodnota ziskovosti určené metodikou diplomové práce je ve výši 1,32 %, což 

je více než ukazatel rentability, který byl stanoven klasickým způsobem z neupraveného 

výsledku hospodaření z provozní činnosti. Tento má hodnotu 1,10 %. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanovuje každoročně rentabilitu tržeb pro různá 

odvětví hospodářství České republiky. Pro stavebnictví byla průměrná rentabilita tržeb 

za období 2013 až 2019 stanovena na +4,99 %. Ziskovost stanovená v rámci této 

diplomové práce pro firmu 12 byla +1,32 %. Z tohoto porovnání je možno konstatovat, 

že firma 12 ve sledovaném období vykazuje podprůměrnou ziskovost. 
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 Celkové zhodnocení velkých firem 

V následující tabulce jsou shrnuty stanovené ukazatele ziskovosti velkých firem za 

sledované období od roku 2013 do 2019. Hodnoty jsou zobrazeny v jednotlivých letech 

pro dané firmy 9 až 12. Z těchto jsou poté učeny průměrné hodnoty za sledované období. 

Nakonec jsou pro srovnání vyneseny také hodnoty ziskovosti stanovené dle MPO. 

Porovnání s nimi se věnuje následující kapitola 12.5.1. 

Tabulka 12.5- Ziskovost celého zkoumaného vzorku velkých firem, Zdroj: vlastní zpracování 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ø 

firma 9 2,22 2,87 4,54 3,97 2,54 3,52 5,04 3,53 

firma 10 5,32 7,34 7,87 7,51 7,46 8,01 7,42 7,28 

firma 11 5,99 6,85 5,69 5,83 6,89 7,76 10,50 7,07 

firma 12 3,63 -7,10 3,23 0,61 1,41 3,10 4,34 1,32 

Průměrná 

ziskovost [%] 
4,29 2,49 5,33 4,48 4,57 5,60 6,82 4,80 

 
Ziskovost dle 

MPO [%] 
1,75 3,26 5,93 9,64 6,52 3,90 3,93 4,99 

 

 
 

 

Obrázek 6 - Vývoj ziskovosti velkých firem, Zdroj: vlastní zpracování 
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Dle očekávání je zjišťovaná ziskovost v průběhu let nejstabilnější. Výše ziskovosti se 

pohybuje v průměrných hodnotách od +2,49 % do +6,82 %. Průměrná hodnota ziskovosti 

za celé sledované období 7 let od roku 2013 do 2019 je 4,80 %, což je nejvíce ze tří 

zkoumaných kategorií firem, jimiž jsou malé, střední a velké stavební firmy. Malé 

společnosti mají v tomto období ziskovost -0,90 %, střední podniky vykazují +4,04 %. 

Nejvyšší ziskovosti v průběhu let dosahovala společnost s pracovním názvem firma 10, 

tedy s výjimkou let 2013 a 2019, kdy dosáhla nejvyšší ziskovosti ze zkoumaných velkých 

stavebních společností firma 11. Společnost nazvaná firma 11 dosahuje ve zmiňovaném 

roce 2019 vůbec nejvyšší ziskovost za sledované období ze vzorku velkých firem. Její 

hodnota dosahuje +10,50 %.  

Naproti tomu nejnižší ziskovosti stabilně dosahuje firma 12. Nejnižší hodnota byla touto 

firmou zaznamenána v roce 2014, kdy ziskovost klesá až na -7,10 %. Tato kritická 

hodnota ziskovosti silně ovlivňuje celý vzorek velkých firem a projevuje se na poklesu 

křivky průměrné ziskovosti. Ostatní firmy v tomto roce zaznamenávají mírný nárůst 

oproti roku 2013, ale z důvodu velké záporné ziskovosti firmy 12 se průměrná hodnota 

pro celý zkoumaný vzorek velkých firem snižuje na +2,49 %, což je pokles oproti 

minulému roku 2013 o 1,80 %. 

Jak už bylo řečeno dříve, ziskovost velkých firem je v průběhu let stabilní a stejně jako 

tomu bylo u středně velkých společností, kopíruje křivka průměrné ziskovosti vývoj dění 

na stavebním trhu. Počáteční roky zkoumaného období vrcholí v roce 2015 se ziskovostí 

+5,33 %. Následoval rok 2016, který se projevil poklesem ve stavební produkci a tomu 

odpovídal i pokles v ziskovosti firem, která klesá na +4,48 %. Od tohoto bodu se zvyšuje 

stavební produkce. Na tuto skutečnost reaguje i vzorek zkoumaných společností z Brna a 

firmy mimo zlepšující se hospodářské výsledky zvyšují i z nich vyplývající ziskovost. 

V roce 2019 je zaznamenána nejvyšší průměrná ziskovost velkých společností, která 

činila 6,82 %. 
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12.5.1 Srovnání vývoje velkých společností s celkovým ukazatelem rentability 

dle analýzy MPO 

 

 

Obrázek 7- Průměrná stanovená ziskovost velkých firem/Ziskovost dle MPO, Zdroj: vlastní zpracování 

  

V grafu výše je promítnut vývoj ziskovosti velkých stavebních společností stanovených 

v rámci diplomové práce ve srovnání s ukazatelem ziskovosti stanoveným Ministerstvem 

průmyslu a obchodu České republiky. Při porovnání hodnot ziskovosti jednotlivých let je 

patrné, že s výjimkou roku 2013, 2018 a 2019 dosahovaly velké stavební společnosti nižší 

ziskovosti z provozní činnosti, než je průměr stavebních podniků celé České republiky. 

Je nutno zdůraznit, že vzorek firem, jež je zkoumán v rámci finanční analýzy MPO 

zahrnuje stavební podniky všech velikostí. 
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Tabulka 12.6 - Srovnání průměrné ziskovosti velkých firem vzhledem k ziskovosti dle MPO, 

Zdroj: vlastní zpracování 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ø 

Průměrná 

ziskovost [%] 
4,29 2,49 5,33 4,48 4,57 5,60 6,82 4,80 

Ziskovost dle 

MPO [%] 
1,75 3,26 5,93 9,64 6,52 3,90 3,93 4,99 

 

Ziskovost dosaženou velkými stavebními firmami z Brna je v roce 2013 možno označit 

za nadprůměrnou. V tomto roce je její výše vypočtena na průměrnou hodnotu +4,29 %. 

Rentabilita tržeb, která odpovídá pojmu ziskovosti v této diplomové práci, byla stanovena 

Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky v rámci finanční analýzy podnikové 

sféry na +1,75 %.  

Hned v roce 2014 se již velké brněnské stavební společnosti nacházejí pod průměrem 

firem z celé České republiky a tato skutečnost trvá i ve všech dalších zkoumaných letech. 

Průměrná hodnota ziskovosti, která byla stanovena výpočtem diplomové práce je +4,80 

%. Ministerstvo průmyslu a obchodu stanovilo průměrnou hodnotu rentability, s níž je 

ziskovost srovnávána, na +4,99 %. Tyto hodnoty vypovídají o rozdílu pouze 0,19 %. Je 

to nejmenší rozdíl ze všech zkoumaných skupin stavebních společností. Malé podniky za 

toto období zaznamenávají rozdíl oproti rentabilitě dle ministerstva o 5,89 %, u středních 

podniků je to 0,95 %. 

Trajektorie křivek vývoje velkých společností z Brna a celkového vzorku firem z 

celé České republiky se příliš nepodobají, co se týče poklesu, respektive nárůstu 

v průběhu let.  
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13. Celkové vyhodnocení výsledků všech zkoumaných 

stavebních společností 

V této závěrečné části diplomové práce bude popsán vývoj zjišťované ziskovosti všech 

stavebních firem, které byly vybrány k analýze. Celkový vzorek sestával z dvanácti 

firem, které byly vybrány z oblasti města Brna. Jednotliví respondenti byli rozděleni do 

skupin dle novely zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, na malé firmy, střední firmy a 

velké firmy. V předešlých kapitolách byly tyto skupiny popisovány zvlášť. V této 

kapitole jsou firmy porovnány všechny dohromady a následně také porovnány 

s ukazatelem rentability tržeb, jež je každoročně stanovován Ministerstvem průmyslu a 

obchodu České republiky v rámci finanční analýzy podnikové sféry. 

 

Tabulka 13.1 - Ukazatele ziskovosti všech zkoumaných firem za sledované období 2013-2019, 

 Zdroj: vlastní zpracování 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ø 

firma 1 0,20 -8,09 -2,42 -6,62 -5,80 5,63 0,70 -2,34 

firma 2 2,31 1,19 0,25 0,93 0,28 1,70 4,41 1,58 

firma 3 -21,12 1,05 8,04 -12,56 -3,77 -2,71 -1,75 -4,69 

firma 4 2,94 3,83 2,19 1,19 -0,11 1,24 1,54 1,83 

firma 5 10,92 7,22 14,76 12,06 9,70 10,43 10,38 10,78 

firma 6 8,23 4,41 3,90 7,01 5,34 4,37 4,20 5,35 

firma 7 0,23 -1,16 -0,10 -9,60 0,73 1,65 7,01 -0,18 

firma 8 -5,79 3,61 -1,05 6,19 2,66 -7,17 2,83 0,18 

firma 9 2,22 2,87 4,54 3,97 2,54 3,52 5,04 3,53 

firma 10 5,32 7,34 7,87 7,51 7,46 8,01 7,42 7,28 

firma 11 5,99 6,85 5,69 5,83 6,89 7,76 10,50 7,07 

firma 12 3,63 -7,10 3,23 0,61 1,41 3,10 4,34 1,32 

Průměrná ziskovost 

za jednotlivé roky [%] 
1,26 1,84 3,91 1,38 2,28 3,13 4,72 2,64 

Ziskovost dle MPO[%] 1,75 3,26 5,93 9,64 6,52 3,90 3,93 4,99 

 

V tabulce výše jsou shrnuty všechny ukazatele ziskovosti, které byly stanoveny vlastním 

výpočtem této diplomové práce.  

Vývoj průměrné ziskovosti za jednotlivé roky kolísá. Nejnižší hodnotu má hned v prvním 

sledovaném roce 2013, kdy dosahuje pouze +1,26 %. Do této hodnoty silně promlouvá 

záporná ziskovost firmy 3. V následujících letech se dá vývoj ziskovosti srovnávat 

s vývojem stavebnictví celé republiky, který byl podrobněji popsán v kapitole 1.2 Vývoj 

stavebnictví. V roce 2014 se ziskovost firem zvyšuje na průměr +1,84 % a poté následuje 
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další vysoký nárůst na 3,91 % v roce 2015. Tento vývoj odpovídá posílení stavebního 

trhu. Je možné tedy předpokládat spojitost mezi těmito skutečnostmi. 

V roce 2016 dochází k propadu hodnoty průměrné ziskovosti sledovaného vzorku firem 

na +1,38 %, což činí meziroční pokles o 2,53 %. Následující roky se pak vyznačují 

stoupající tendencí ukazatelů ziskovosti, stejně jako je tomu u stavební produkce. V roce 

2017 je ziskovost +2,28 %, nárůst nadále pokračuje i v roce 2018 na +3,13 %. 

V konečném roce hodnocení zaznamenává ziskovost nejvyšší průměrnou hodnotu. Její 

výše je v roce 2019 +4,72 %. 

Následující graf pak vystihuje výši průměrné ziskovosti jednotlivých firem za celé 

sledované období 

 

Obrázek 8 - Výše průměrné ziskovosti jednotlivých firem za celé hodnocené období 7 let,  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Malé firmy, zejména tedy jejich ziskovost, vykazují v průběhu let značnou proměnlivost. 

Nejvyšší ziskovost zaznamenala z malých firem společnost pracovně nazvaná jako firma 

4 s průměrem +1,83 % za sledované období 7 let. Naopak nejnižší ziskovost byla 

vypočtena u firmy 3, u které byla zjištěna hodnota -4,69 %. Firma 3 tak dosáhla nejnižší 

průměrné ziskovosti z celého zkoumaného vzorku firem. 
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Střední firmy zaznamenaly největší rozptyl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou ziskovosti. 

Nejlépe si vedla firma 5, která dosahuje v analyzovaném časovém horizontu ziskovosti 

+10,78 %. Na druhém konci se nachází firma 7, jejíž ziskovost je -0,18 %. Rozdíl mezi 

těmito kritickými hodnotami středních firem je 10,96 %. 

Nejstabilnější výsledky byly zjištěny u zástupců velkých firem. Zde se ziskovost všech 

společností nachází v kladných hodnotách. Velké firmy pravděpodobně těží ze 

stabilnějšího prostředí, které poskytuje větší pracovní tým a dosah v rámci celé České 

republiky.  

Tabulka 13.2 - Přehled ziskovosti celkového vzorku firem vzhledem k ziskovosti stanovené MPO,  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ziskovosti stanovené diplomovou prací a Ministerstvem průmyslu a obchodu se 

v průběhu let lišily. Průměry všech hodnot jsou vyobrazeny v tabulce výše.  

Následující graf znázorňuje průměrnou ziskovost v jednotlivých letech stanovenou 

metodikou diplomové práce, proti ziskovosti stavebních podniků, kterou stanovuje 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky v rámci finanční analýzy. 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ø 

Průměrná ziskovost 

(dle metodiky DP) 

[%] 

1,26 1,84 3,91 1,38 2,28 3,13 4,72 2,64 
 

Ziskovost dle MPO 

[%] 
1,75 3,26 5,93 9,64 6,52 3,90 3,93 4,99 

 

 



82 

 

 

Obrázek 9 - Průměrná stanovená ziskovost všech zkoumaných firem/Ziskovost dle MPO, 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Při porovnání hodnot jednotlivých let je patrné, že s výjimkou roku 2019 dosahuje 

zkoumaný vzorek firem nižších hodnot ziskovosti. Trajektorie vývoje ziskovosti jsou si 

podobné v prvních letech zkoumaného období. Rok 2016 zaznamenává nejzásadnější 

rozdíl ve vypočtených hodnotách. Vzorek firem z Brna zaznamenal ziskovost v průměrné 

výši 1,38 %. Celkový vzorek firem dle výpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu však 

v tomto roce vykazuje ziskovost až 9,64 %. 

Od roku 2016 dochází ve zkoumaných firmách k nárůstu ziskovosti, celkové stavebnictví 

České republiky však co se týče ziskovosti slábne. 

Průměrná hodnota ziskovosti stanovená metodikou diplomové práce byla pro vzorek 12 

firem z Brna stanovena na +2,64 %. Tento výsledek je v rámci celého sektoru stavebnictví 

České republiky podprůměrný, neboť průměr pro celé stavebnictví byl za sledované 

období +4,99 %.  
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14. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo stanovení reálné ziskovosti stavebních firem vybraného 

vzorku podniků z okolí města Brna. Bylo analyzováno 12 vybraných stavebních firem, 

jež byly rozděleny do skupin dle velikosti na malé, střední a velké firmy. K definici 

skupin byla použita novela zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví. Společnosti byly 

z důvodu ochrany osobních pracovně nazvány jako Firma 1 až Firma 12. Ziskovost 

společností byla zjišťována pro jednotlivé roky za období 7 let, a to od 2013 do 2019. 

Nejprve byl popsán vývoj uplynulých let. Následně byly v teoretické části práce 

definovány pojmy důležité pro pochopení problematiky diplomové práce. Byla popsána 

specifika stavebního podniku, následně byly definovány metody finanční analýzy a 

v neposlední řadě byly také popsány účetní výkazy nezbytné pro zpracování analýzy. 

Případová studie této práce byla zaměřena na stanovení reálné ziskovosti stavebních 

společností. Zdrojem dat pro zkoumání sloužily účetní závěrky, respektive jejich přílohy, 

jež jsou povinně zveřejňovány všemi stavebními podniky. Tato data jsou veřejně 

přístupná. Určení ziskovosti předcházelo přepracování účetních výkazů z účetních 

závěrek do standardizované elektronické podoby. Vzhledem ke změnám ve struktuře 

účetních výkazů mezi lety 2013/2014 bylo nutné přepracovat výkazy zisku a ztráty tak, 

aby byl následující výpočet aplikovatelný na data celého zkoumaného období. Výpočet 

ziskovosti byl složen ze dvou kroků. Nejprve bylo nutné stanovit očištěný výsledek 

hospodaření z provozní činnosti pomocí metodických kroků sestavených v rámci 

diplomové práce. Z upraveného výsledku hospodaření z provozní činnosti byla následně 

vypočítána ziskovost firem v příslušných účetních obdobích. 

Nejprve byly firmy analyzovány každá samostatně. Byl zkoumán vývoj výsledku 

hospodaření v jednotlivých letech. Následně byla popsána výše ziskovosti, která byla 

vztažena také k rentabilitě tržeb stanovené konvenčním způsobem, a nakonec byla 

hodnota ziskovosti porovnána s ukazateli ziskovosti, které každoročně uveřejňuje 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky v rámci finanční analýzy obchodní 

sféry. Stejně bylo postupováno při posuzování celých skupin firem, tedy skupiny malých, 

středních a velkých stavebních společností. 

Malé stavební podniky zaznamenaly ve zkoumaném období 7 let kolísavý vývoj 

ziskovosti. Nejnižší hodnota u malých firem byla zaznamenána v roce 2016, kdy byla 

ziskovost -4,26 %. Naopak nejvyšší hodnota byla ve skupině malých firem zaznamenána 

v roce 2015 s hodnotou 2,02 %. Trajektorie vývoje u malých firem korespondovala se 

situací na trhu a reagovala na její výkyvy. Průměrná ziskovost malých firem byla za 

sledované období -0,90 %. Jediná tato skupina zaznamenala ve sledovaném období 



84 

 

zápornou hodnotu ziskovosti. Při porovnání tohoto výsledku s ukazatelem stanoveným 

Ministerstvem průmyslu a obchodu, který vyšel pro sledované období na průměr 4,99 % 

je patrné, že malé firmy v Brně vykazují ve srovnání s celým stavebnictvím České 

republiky v průběhu let 2013 až 2019 podprůměrnou ziskovost. 

U stavebních firem zařazených do skupiny střední velikosti byly hodnoty ziskovosti 

jednotlivých firem mnohem více vyrovnané. Nedochází zde k tak velkým výkyvům, jako 

tomu bylo u malých společností. Nejnižší hodnotu ziskovosti za celý vzorek středních 

firem vykazují firmy v roce 2018, kdy je její výše pouze 2,32 %, naopak nejvyšší 

ziskovost firmy zaznamenaly hned o rok později s hodnotou 6,11 %. Vypočtená průměrná 

hodnota ziskovosti středních společností za sledované období 7 let je 4,04 %. Tento 

výsledek je v porovnání se zkoumáním MPO stejně jako u malých společností 

podprůměrný. 

Z analýzy velkých stavebních společností je patrné, že jejich ziskovost je nejvyšší a 

zároveň nejstabilnější ze všech zkoumaných skupin. Průměrná ziskovost je zde za 

sledované období 4,80 %, což je o 0,19 % méně ve srovnání se ziskovostí stanovenou 

Ministerstvem průmyslu a obchodu pro celý sektor stavebnictví. Trajektorie vývoje 

ziskovosti poměrně dobře kopíruje dění na trhu. Velké firmy pravděpodobně těží ze 

stabilnějšího prostředí, které poskytuje větší pracovní tým a dosah v rámci celé České 

republiky, a proto vykazují stabilně nejlepší výsledky ziskovosti tohoto zkoumání.  

Při sloučení všech výsledků zkoumaných firem dohromady bylo dosaženo zjištění, že 

stavební společnosti z Brna vykazují v porovnání se ziskovostí stanovenou 

Ministerstvem průmyslu a obchodu pro celý sektor stavebnictví výrazně nižší ziskovost. 

Trajektorie vývoje ziskovosti jsou si podobné v prvních letech zkoumaného období. Rok 

2016 zaznamenává nejzásadnější rozdíl ve vypočtených hodnotách. Vzorek firem z Brna 

zaznamenal ziskovost v průměrné výši 1,38 %. Celkový vzorek firem dle výpočtu 

Ministerstva průmyslu a obchodu však v tomto roce vykazuje ziskovost až 9,64 %. Od 

roku 2016 dochází ve zkoumaných firmách k nárůstu ziskovosti, celkové stavebnictví 

České republiky však co se týče ziskovosti slábne. 

Průměrná hodnota ziskovosti stanovená metodikou diplomové práce byla pro vzorek 12 

firem z Brna stanovena na +2,64 %. Tento výsledek je v rámci celého sektoru stavebnictví 

České republiky podprůměrný, neboť průměr pro celé stavebnictví byl za sledované 

období pro vzorek 93 firem stanoven na +4,99 %.  
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