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Anotace 

 

Diplomová práce hodnotí situaci společnosti VCES a.s. z pohledu situační a finanční 

analýzy za období let 2003-2005. V závislosti na získaných poznatcích  obou analýz 

jsou odhalena slabší místa v hospodaření podniku a podány návrhy na zlepšení 

stávajícího stavu. 

 

 

Annotation 

 

This master´s thesis assesses the situation of company VCES a.s. from the situation and 

financial analysis point of view. Depending on acquiring findings of both analysis are 

detected weaknesses in financial management and recommended measures leading to 

improvment of it´s current situation. 
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Úvod 

 

Dnešní doba má pro podnikatele charakter neustále se měnícího ekonomického 

prostředí. Nové technologie jdou kupředu mílovými kroky. Lidé jsou více informováni 

a jejich preference se mění. Nejeden výrobek, který byl ještě nedávno módním hitem  a 

zcela zaplavil trh, je už dnes pouhou historií. Mnohé firmy, které jsme před lety měli 

spjaty s konkrétním výrobkem či službou, přestaly existovat. Jejich místo převzaly 

jejich konkurenti, kteří se dokázali tomuto dynamickému prostředí lépe přizpůsobit. 

Firmy, které se chopí tržních příležitostí a své silné stránky dokáží přeměnit 

v konkurenční výhodu. Naopak slabé stránky účelně eliminují, aby se do budoucna 

nepřeměnily v reálné hrozby podniku. 

 

Hranice mezi úspěchem a neúspěchem v podnikání však může být velmi tenká. Mnohdy 

i stabilní podnik zkrátka přecení svoje možnosti a pustí se do projektu, na který 

z hlediska konkurenceschopnosti nebo finančních zdrojů nestačí. Takovýto mylný krok 

může vést až k samotnému k zániku  firmy a příčinu poté často nalézáme v absenci 

rozhodovacích nástrojů, které by při vhodném použití mohly včas na zhoršující se 

situaci upozornit a pomohly by podniku vyvarovat se chybného rozhodnutí. 

  

Ekonomická situace podniku je výchozím bodem pro veškerá rozhodnutí, týkající se 

všech činností podniku. Z tohoto důvodu je nesmírně důležité, aby každý ekonomický 

subjekt působící na trhu neustále analyzoval nejenom své okolí, ale také se důsledně 

zaměřil na sledování ekonomických činností a výsledků, kterých svým podnikáním 

dosahuje.  

 

Pro  posouzení finančního zdraví může firma využít nástrojů finanční analýzy. Provést 

rozbor účetních výstupů firmy a na základě takto získaných poznatků komplexně 

zhodnotit finanční situaci firmy a  připravit podklady pro nezbytná budoucí rozhodnutí, 

která by přispívala k dalšímu stabilnímu rozvoji firmy - to vše je  úkolem finančního 

analytika. A je už jenom na jeho schopnostech, jak účelně dokáže využít prostředků, 

které mu do rukou dává finanční analýza. 
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1 Vymezení problému, cíle a metody diplomové práce 

 

 

1.1 Cíle práce 

 

Cílem mé diplomové práce je zhodnotit úroveň finančního zdraví stavební společnosti 

VCES a.s.  Na základě údajů, získaných z finanční a situační analýzy, identifikuji slabé 

a silné stránky podniku a předkládám návrhy na řešení problémových oblastí. 

 

Cíle diplomové práce bych rozčlenil do následujících základních úkolů: 

 

� Nejprve provedu zjednodušenou situační analýzu, úkolem které je podat 

informace o současné situaci podniku a doporučení,  jakým směrem by se měla 

firma do budoucna ubírat. 

� Dále se zaměřím na finanční analýzu společnosti, která vychází z výstupů 

účetnictví a vzájemným poměřováním údajů tak rozšiřuje vypovídající 

schopnost samotného účetnictví. 

� Následuje vyhodnocení výsledků finanční analýzy, které pomůže identifikovat 

slabší stránky podniku a podám případné návrhy na zlepšení stávající situace. 

 

 

1.2 Metodický přístup k řešení 

 

Při zpracování situační analýzy společnosti se zaměřím jak na vnitřní situaci podniku, 

tak na jeho postavení v daném prostředí. Tyto údaje poté shrnu za pomocí SWOT 

analýzy, kterou považuji za účelný a jednoduchý nástroj pro získání přehledu o silných 

a slabých stránkách, ohroženích a příležitostech firmy. 

 

Finanční analýzu společnosti provedu za období let 2003-2005, což je dostatečně 

dlouhé období, které mi umožní odhalit tendence ve vývoji hospodaření podniku. Jedná 

se také o jediné možné období, které je možné analyzovat, vzhledem k tomu, že do roku 

2003 nynější společnost VCES a.s., vystupovala jako stavební koncern VCES, který  
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byl tvořen formálně samostatnými subjekty. Informace budu čerpat z účetních výkazů, 

které mi firma poskytla. 

 

Finanční analýza užívá různých metod k posouzení finančního zdraví podniku. Já jsem 

se rozhodl  opírat o elementární metody technické analýzy, jejíž osnova je následující: 

 

⇒ analýza absolutních ukazatelů, 

⇒ analýza rozdílových ukazatelů, 

⇒ analýza poměrových ukazatelů, 

⇒ analýza soustav ukazatelů. 

 

 

1.3 Stručná charakteristika firmy 
 

V prvním části tohoto bodu se budu věnovat stručnému seznámení s firmou, to znamená 

základní údaje o firmě, její činnosti, historii a její organizační struktuře. V druhé části se 

pak důkladněji zaměřím na  situační analýzu podniku, tedy na vnější okolí spolu 

s vnitřním prostředím firmy a výsledky shrnu v analýze SWOT. 

 

1.3.1 Základní údaje o společnosti 
 

Obchodní firma: VCES a.s. 

Sídlo společnosti: Na Harfě 246/3, Praha 9, 190 05, Česká republika 

Datum vzniku: 18.12.2002 

Základní kapitál: 250 000 000 Kč 

IČO:   26746573 

DIČ:   CZ26746573 

Hlavní obor :  Výstavba pozemních a inženýrských staveb 
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Společnost VCES a.s. zajišťuje generální dodávky staveb od přípravy zakázky přes 

zpracování projektové dokumentace až po vlastní realizaci stavby. Ke klíčovým 

stavebním proudům společnosti patří pozemní stavby (občanské a bytové, sociální a 

nemocniční stavby, průmyslové stavby, rekonstrukce), vodohospodářské a vodní 

stavby, ekologické a inženýrské stavby a výhledově i dopravní stavby. Svým podílem 

na českém stavebním trhu se VCES a.s. řadí do první desítky stavebních dodavatelů 

v České republice. 

Společnost se základním kapitálem 250 mil. Kč disponuje značnou stavební kapacitou. 

VCES realizuje jak významné veřejné zakázky, tak i rozsáhlá stavební díla pro 

investory ze soukromého sektoru. Společnost zaměstnává průměrně 1000 kmenových 

pracovníků. V roce 2005 činil obrat společnosti téměř 3,8 miliardy Kč.(19) 

 

Údaje o vlastním kapitálu 

 

Společnost VCES a.s. má velice průhlednou vlastnickou strukturu, která zaručuje 

stoprocentní důvěryhodnost koncernu. Do poloviny roku 2006 byla jediným akcionářem 

podniku firma VCES HOLDNING s.r.o. Tato společnost je pak vlastníkem ještě 

několika dalších menších společností, a to realitní společnosti VCES REAL s.r.o. , která 

poskytuje služby realitního managementu několika dalším dceřiným developerským 

společnostem. V druhé polovině roku 2006 vstoupil do společnosti silný zahraniční 

partner, který odkoupil 51 procent akcií a VCES a.s. se tak stala dceřinou společností 

druhé největší stavební společnosti na světě-stavební skupiny Bouygues.(19) 

 

1.3.2 Stručná historie firmy 

 

Kořeny společnosti sahají do roku 1991, kdy byla založena Východočeská stavební 

s.r.o., Solnice. Později se její podnikatelské aktivity rozšířily o další společnosti 

odkupem akcií transformovaných podniků (PREMING a.s. Chrudim, Vodohospodářské 

stavby, a.s., Hradec Králové). Tím byl položen základ Východočeské stavební skupiny - 

budoucího koncernu VCES. 

 

Východočeskou stavební skupinu tvořily od 1. 1. 1997 subjekty Východočeská stavební 

a.s. - jižní skupina Pardubice, Východočeská stavební a.s. - severní skupina Hradec 
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Králové, Východočeská stavební s.r.o. Solnice, Vodohospodářské stavby, a.s., Hradec 

Králové, PREMING a.s. Chrudim, PORT Rychnov nad Kněžnou s.r.o., DAFOSS a.s. 

Solnice a Inženýrská stavební technologie s.r.o. Pardubice. 

 

V průběhu roku 2000 došlo ke sjednocení logotypového názvu společností jako výrazu 

jejich příslušnosti ke stavebnímu koncernu VCES, tvořeného formálně samostatnými 

subjekty: 

 

 

 VCES Východočeská stavební a.s. se sídlem v Hradci Králové,  

 VCES OLOMOUC s.r.o. se sídlem v Olomouci,  

 VCES PREMING a.s. se sídlem v Pardubicích,  

 VCES PRAHA a.s. se sídlem v Praze,  

 VCES Vodohospodářské stavby a.s. se sídlem v Hradci Králové,  

 VCES DAFOSS a.s. se sídlem v Praze,  

 VCES HOLDING s.r.o. se sídlem v Pardubicích,  

 PORT Rychnov nad Kněžnou s.r.o. se sídlem v Dobrušce. 

  

Názvy společností a jejich sídla byla volena tak, aby byla zachována regionální 

působnost těchto společností v rámci České republiky a aby koncern VCES měl 

zastoupení v jednotlivých strategických regionech. 

 

V souvislosti se sjednocovacím procesem v rámci Evropy a především vstupem ČR do 

EU převážila nutnost vystupovat jednotně nejen na českém, ale také na evropském 

stavebním trhu. Dosud právně samostatné společnosti koncernu v závěru roku 2003 

zanikly a dále vystupují jako odštěpné závody jediného právního subjektu - VCES a.s. 

 

Úspěšným zakončením restrukturalizace bylo završeno úsilí směřující k vytvoření 

významného, podnikatelsky silného hráče v oblasti stavebnictví. Stávající územní 

příslušnost nadále naplňují rozhodující odštěpné závody společnosti. Jediným 

akcionářem VCES a.s. byla dosud společnost VCES HOLDING s.r.o., která 

podnikatelské aktivity doplňuje zejména v oblasti developerských projektů. Jak už jsem 
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ale předeslal, od poloviny roku 2006 je VCES dceřinou společností Bouygues Batiment 

International, která odkoupila 51 procent akcií.(19) 

 

1.3.3 Organizační struktura společnosti  

 

 

 

Obrázek 3 - Organizační struktura společnosti (19) 
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2 Teoretická východiska práce 

 

2.1 Využití finanční analýzy a její uživatelé 
 

V současné době si stěží dovedeme představit finanční řízení podniku bez předchozí 

finanční analýzy. Výstupy z účetnictví samy o sobě uživateli nepodávají vyčerpávající 

obraz o hospodaření podniku. Tyto výstupy je tedy třeba dále analyzovat a zde 

vystupuje finanční analýza jako formalizovaná metoda, která získané údaje mezi sebou 

vzájemně poměřuje a umožňuje nám tak dospět k jasným závěrům. Účelem finanční 

analýzy je tedy rozpoznat finanční situaci, ve které se firma nachází, identifikovat slabé 

stránky, které by mohly firmě v budoucnu působit větší či menší problémy a naopak 

vymezit její silné stránky, o které by mohla v budoucnu opírat svoji činnost. Finanční 

analýza se tak stává nástrojem, který zajišťuje zpětnou vazbu mezi očekávaným 

účinkem řídících rozhodnutí a skutečností.  

Výsledné informace, jež vypovídají o skutečném finančním stavu podniku, jsou pak 

předmětem zájmu mnoha subjektů přicházejících do kontaktu s daným podnikem. 

Hovořit můžeme o těchto hlavních uživatelích: (7) 

 

� investoři 

jelikož do podniku vkládají kapitál za účelem jeho zhodnocení, není pochyb o 

tom, že po určitém čase očekávají nejen vrácení vložených prostředků, ale také 

získání něčeho navíc, ať už ve formě dividend, podílů na zisku nebo prodejem 

zhodnocených akcií, 

� manažeři 

znalost finanční situace podniku jim umožňuje správně se rozhodovat při 

získávání finančních zdrojů, při zajišťování optimální majetkové struktury 

včetně výběru vhodných způsobů jeho financování, také při alokaci volných 

peněžních prostředků, při rozdělování disponibilního zisku apod.,  

� obchodní partneři 

dodavatelé mají zájem především na tom, aby byl podnik schopen hradit splatné 

závazky, zaměřují se tedy na jeho prosperitu, solventnost a likviditu, odběratelé 

sledují zejména finanční situaci v dlouhodobém obchodním vztahu, 
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� banky a jiní věřitelé 

věřitelé žádají co nejvíce informací o finančním stavu potencionálního dlužníka, 

aby se mohli správně rozhodnout, zda poskytnout úvěr, a to v jaké výši a za 

jakých podmínek. 

 

Uvedený výčet není vyčerpávající. Nepochybně by bylo možné uvést další zájemce jako 

je stát a jeho orgány, analytici, daňoví poradci a účetní znalci, konkurenti, burzovní 

makléři, veřejnost a řada dalších.  

 

2.2 Podklady pro finanční analýzu 
 

Základním zdrojem informací pro finanční analýzu jsou účetní výkazy, kterými 

rozumíme rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přehled o peněžních tocích - výkaz cash-flow.  

Tyto přehledy zachycují pohyb podnikových financí ve všech podobách a ve všech 

fázích podnikové činnosti. Jejich struktura a obsah jsou upraveny tak, aby podávaly 

věrný a úplný pohled na organizaci. Současně musí zajistit srovnatelnost při hodnocení 

podniků z  hlediska finanční pozice a výkonnosti. Představují tak stěžejní data nejen pro 

subjekty uvnitř podniku, ale i pro externí uživatele. (7) 

 

Jako další podklad pro finanční analýzu můžeme využít výroční zprávu. Ta podává 

stručné informace např. o profilu společnosti, majetkových účastech, statutárních 

orgánech, o prodeji, výrobě, investiční činnosti, dále o personálním vývoji, systému 

řízení jakosti, hospodářských výsledcích za sledované období apod. Zhotovují ji 

podniky podléhající auditu ve smyslu § 21, zákona o účetnictví. Její obsah musí být 

proto ověřen auditorem, a to s ohledem na správnost vykazovaných dat a shodu s účetní 

závěrkou. Její úloha ovšem není jen informační, ale slouží také jako propagační materiál 

firmy. 

 

2.3 Základní metody elementární finanční analýzy 

 

Ve finanční analýze rozlišujeme dvě základní skupiny metod. Tyto metody se liší 

zejména ve složitosti a v hloubce rozboru analyzované společnosti. První skupinou jsou 
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takzvané elementární metody, které využívají pro práci s daty v podstatě základních 

aritmetických operací, kdy se mezi sebou poměřují výstupy účetních výkazů a tím nám 

umožňují dospět k určité představě o hospodaření podniku. Druhou skupinou jsou 

metody vyšší, kde se uplatňují složitější matematické postupy a myšlenky.  V této práci 

budu využívat základní metody, které jsou v praxi daleko více uplatňované a pro účely 

této práce jsou postačující. Tato metoda se zaměřuje na analýzu: (2) 

⇒ absolutních ukazatelů, 

⇒ rozdílových ukazatelů, 

⇒ poměrových ukazatelů, 

⇒ celkového posouzení finančního zdraví firmy. 

 

2.3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

 

Při této analýze využíváme přímo informací, které nám podávají účetní výkazy firmy. 

Tyto údaje jsou samy o sobě také ukazateli a my sledujeme jejich vývoj, jak 

v absolutním, tak v relativním vyjádření. Můžeme tak analyzovat vývojové trendy a 

posuzovat jednotlivé složky majetku firmy. 

 

Analýza trendů (horizontální analýza) 

 

V této analýze porovnáváme změny ukazatelů, přímo obsažených v účetních výkazech, 

v čase. Při analýze postupujeme řádek po řádku a za použití jednoduchých 

aritmetických operací odečítání a dělení vypočteme u každého jednotlivého 

komponentu absolutní rozdíl běžného roku oproti předcházejícímu a pro lepší přehled 

také změnu v procentech.  

 

Při hodnocení tohoto rozboru bychom neměli zapomínat na vlivy prostředí jako 

například změny v daňové soustavě, inflaci, změny v cenách vstupů nebo v poptávce, 

které by mohly výsledky zkreslovat. 
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Procentní rozbor 

 

Při této analýze postupujeme při výpočtech směrem od shora dolů, kdy  poměřujeme 

jednotlivé složky z rozvahy a výsledovky k základní položce daného výkazu. U rozvahy 

obvykle zvolíme za základní položku úhrn veškerých aktiv podniku, u výkazu zisků a 

ztrát potom objem tržeb.  Výhoda této analýzy spočívá v tom, že umožňuje 

srovnatelnost výsledků z různých let bez působení vnějších vlivů, jako je například 

inflace. 

 

2.3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

 

K analýze a řízení finanční situace firmy (zejména pak její likvidity) nám slouží  

rozdílové ukazatele, označované jako fondy finančních prostředků (finanční fondy). 

Fond je pak chápán jako shrnutí určitých stavových ukazatelů vyjadřujících aktiva nebo 

pasiva, resp. jako rozdíl mezi souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv a určitých 

položek krátkodobých pasiv. 

 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

 

Tento ukazatel je bezpochyby nejčastěji užívaným rozdílovým ukazatelem. Ukazatel 

pracovního kapitálu je možné z rozvahy vyjádřit dvěma způsoby. První možností je 

vypočítat rozdíl mezi dlouhodobými zdroji financování na straně pasiv a stálými aktivy, 

kterou názorně ukazuje schéma 1b). Z grafického vyjádření tohoto způsobu je jasně 

patrná interpretace pracovního kapitálu jako určitého finančního polštáře, který se opírá 

o část dlouhodobých zdrojů, kterými může podnik zabezpečit výkyvy ve financování 

oběžného majetku krátkodobými zdroji. (10) 

 

Druhou možností je vyčíslit čistý pracovní kapitál jako rozdíl oběžného majetku firmy a 

krátkodobých dluhů. Při použití těchto dvou odlišných způsobů můžeme ovšem narazit 

na problém rozdílných výsledků. Tento rozdíl vzniká tím, že výpočet ČPK nebere 

v úvahu existenci položek časového rozlišení aktiv a pasiv. Schéma 1a) ukazuje, jak se 

může výsledek výpočtu ČPK výrazně lišit u těchto dvou způsobů výpočtu, přestože 



 19 

vycházíme ze stejných údajů bilance. Vzhledem k výraznému rozdílu časového 

rozlišení aktiv a pasiv pak může být výsledek při prvním způsobu kladný a u druhého 

způsobu záporný. Z tohoto důvodu je třeba brát na zřetel existenci těchto dvou položek 

rozvahy a individuálně posoudit jejich povahu z hlediska časového charakteru. 

V případě správného posouzení a přiřazení položek do výpočtu se dopočítáme v obou 

variantách shodného výsledku.(10) 

 

Obrázek 1: Čistý pracovní kapitál 
 
a)       b) 

 

 

2.3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

 

Základním metodickým nástrojem při aplikaci finanční analýzy jsou dílčí ukazatele, 

neboli finanční poměrové ukazatele, které vzájemně poměřují absolutní hodnoty 

jednotlivých položek výkazů. Tradičně  se dělí do pěti základních oblastí, na něž bývá 

rozbor zaměřen a jejich konstrukce a výběr je podřízen především tomu, co chceme 

změřit.  

 

 Navrženo bylo velké množství ukazatelů, lišících se pouze drobnými modifikacemi, 

avšak praktickým používáním se nakonec vyčlenila jejich určitá, všeobecně přijatelná 

skupina. Vytvořily se tradičně uplatňované oblasti finanční analýzy, které zkoumají 

strukturu aktiv a pasiv, intenzitu využívání aktiv, rentabilitu společnosti, způsob 
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financování, solventnost a likviditu. Snaží se tak odhalit slabé stránky firmy, které by 

mohly v budoucnosti způsobit problémy. (14) 

 

Ukazatele rentability 

 

Ukazatele rentability patří k těm základním ukazatelům finanční analýzy, které 

kvantifikují efektivnost činnosti firmy. Jsou měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové 

zdroje, neboť prostřednictvím zisku zjišťují, jak velké náklady firma na své produkty 

spotřebovala a současně jaké jsou výnosy, které se při určování zisku o náklady snižují. 

Obecně  by měly mít rostoucí tendenci, ovšem jejich skutečná velikost a růst závisí na 

odvětví, cenách i dalších faktorech. I když se tak na první pohled může zdát, konstrukce 

níže uvedených ukazatelů není zcela jednoznačná. V čitateli se totiž nesmí opomenout 

volba správného typu ukazatele zisku, jakožto absolutního ukazatele této oblasti. Setkat 

se můžeme s těmito druhy: 

 

Výnosy  

- náklady 

= Výsledek hospodaření za účetní období (EAT) 

+ daň z příjmu  za běžnou činnost 

+  daň z příjmu z mimořádné činnosti 

= Zisk před zdaněním (EBT) 

+ nákladové úroky 

= Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 

+ odpisy 

= Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) 

 

Zaměřme se například na ukazatel rentability celkových aktiv, který by měl odrážet, 

jakého efektu bylo dosaženo z celkových aktiv. Jelikož do aktiv zahrnujeme vlastní i 

cizí kapitál, je tedy příhodné do čitatele zahrnout i výnos pro vlastníky a věřitele, a tím 

je hospodářský výsledek před zdaněním a úroky EBIT.  

Při dosazení čistého zisku by byl výsledek ovlivněn strukturou financování podniku 

vzhledem k odpočtu úroků a nebylo by možné jej použít k vzájemnému porovnávání 
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podniků s rozdílnou kapitálovou strukturou. A naopak, počítáme-li výnos pro vlastníky 

ROE , je lépe kalkulovat s čistým ziskem, nikoli s provozním. (5) 

 

Mezi nejdůležitější ukazatele, jimiž se hodnotí podnikatelská činnost firem, se řadí: (5)  

 

� rentabilita celkových aktiv (return on assets, ROA) 

aktivacelková

zisk
ROA=  

poměřuje, jaký efekt připadá na jednotku majetku zapojeného do podnikatelské 

činnosti bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou aktiva financována (vlastních, cizích, 

krátkodobých, dlouhodobých) 

 

� rentabilita vlastního kapitálu  (return on equity, ROE) 

kapitálvlastní

zisk
ROE=  

je ukazatelem zjišťujícím, zda investovaný kapitál přináší dostatečný výnos, zda se 

využívá s intenzitou odpovídající velikosti investičního rizika 

 

� rentabilita vloženého kapitálu (return on investment, ROI) 

kapitálvložený

zisk
ROI =  

vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový úplatný kapitál vložený do firmy, 

nezávisle na zdroji financování 

 

� rentabilita tržeb (return on sales, ROS) 

tržby

zisk
ROS=  

vymezuje zisk k tržbám. Jde o porovnání, jehož výsledek nás informuje o tom, 

jak účinně využije firma všechny své prostředky k vytvoření hodnot, s nimiž 

přichází na trh, cenu výkonů však určí až tržní uznání výsledků práce firmy, 

které se vrátí do podniku  k pokrytí nákladů a k vytvoření zisku. 
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Ukazatele aktivity 

 

Ukazatele aktivity vypovídají o tom, jak efektivně dokáže firma hospodařit se svým 

majetkem (aktivy), jak je schopna využívat vložené prostředky. Má-li jich více, než je 

účelné, vznikají jí zbytečné náklady, a tím i nízký zisk. Pokud jich má naopak 

nedostatek, musí se vzdát mnoha potenciálně výhodných podnikatelských příležitostí a 

přichází o výnosy, které by mohla získat. Obvykle se tyto ukazatele uvádějí v podobě 

vyjadřující vázanost kapitálu ve vybraných položkách aktiv a pasiv, obratovost aktiv 

(jako inverzní podoba vázanosti aktiv) nebo dobu obratu aktiv (vyjádřenou počtem 

dnů). Jedná se o následující ukazatele: (11) 

 

� vázanost celkových aktiv 

vázanost celkových aktiv = 
tržby

aktiva
 

tento ukazatel měří celkovou produkční efektivnost firmy, neboť informuje o 

intenzitě, s níž firma využívá aktiv s cílem dosáhnout tržeb 

 

� relativní vázanost stálých aktiv  

vázanost stálých aktiv = 
tržby

aktivastálá
 

odvozuje se od předchozího ukazatele a pokud se v čitateli uvádí zůstatková cena 

stálých aktiv, výsledek se v průběhu let zlepšuje automaticky bez zásluhy firmy 

 

 

� ukazatel obratu aktiv (OA)  a jeho doby (DOA) 

aktivacelková

tržby
OA =  a 

aktivatržby
DOA

/

360=  

obrat celkových aktiv udává počet obrátek za daný časový interval (kolikrát za 

rok se ve firmě obrátí aktiva) a tím představuje měřítko celkového využití 

majetku. Měl by být proto co nejvyšší, tj. minimálně roven jedné - v případě, že 
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intenzita využívání aktiv firmy je nižší než počet obrátek celkových aktiv 

zjištěný jako oborový průměr, měla by firma zvýšit tržby nebo odprodat některá 

aktiva. Doba obratu celkových aktiv vypovídá o tom, kolik dní je třeba, aby se 

hodnota aktiv vrátila zpět do podniku formou tržeb 

 

� ukazatel obratu  zásob (OZ)  a jeho doby (DO) 

 

zásoby

tržby
OZ =   a DO zásob 

zásobytržby/

360=  

vychází-li ukazatel obratu zásob ve srovnání s oborovým průměrem příznivý 

(vyšší), znamená to,  že firma nemá nelikvidní zásoby, které by zbytečně vázaly 

finanční zdroje a naopak při nízkém obratu a nepoměrně vysokém ukazateli 

likvidity lze usuzovat, že firma má zastaralé zásoby, jejichž reálná hodnota je 

nižší než oficiálně uváděná v účetnictví. Doba obratu zásob udává, kolik dní 

jsou oběžná aktiva podniku vázána ve formě zásob než jsou spotřebovány 

 

� doba obratu pohledávek  (DOP) 

 

pohledávkytžby
DOP

/

360
 

pokud je doba inkasa plateb delší než  doba splatnosti, znamená to, že obchodní 

partneři neplatí své účty včas a udržuje-li se tento trend déle, měla by firma 

uvažovat o opatřeních na urychlení inkasa svých pohledávek 

 

� doba obratu, resp. doba úhrady závazků (DOZ) 

 

závazkytržby
DOZ

/

360=  

tento ukazatel můžeme srovnat s předchozím a tím zjistit, který úvěr je delší, zda 

ten poskytovaný nebo přijímaný.  
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Ukazatele zadluženosti  

 

Ukazatele zadluženosti charakterizují jednak zadluženost vlastního kapitálu a dále 

základní proporce vlastního a cizího kapitálu. Zadluženost však nesmíme chápat pouze 

jako negativní charakteristiku firmy, neboť její růst může přispět i k celkové rentabilitě 

a tím i k vyšší tržní hodnotě firmy, přestože současně zvyšuje riziko finanční nestability. 

Používané ukazatele bývají sestaveny jako podíl cizího kapitálu (respektive jeho části) 

ke kapitálu celkovému nebo vlastnímu  a  rozlišujeme: (5) 

 

� ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

 

kapitálvlastní

dluhydlouhodobé
Itzadluženos =  

je jedním z nejdůležitějších v rámci měření finančního rizika  -  většinou se 

doporučuje využití vlastního a cizího kapitálu v poměru 1:1, ale právě z pohledu již 

zmiňovaného finančního rizika se za takovou základní, řekněme bezpečnou míru 

zadlužení bere poměr 40 % : 60 % cizího kapitálu k vlastnímu 

 

� ukazatel  dlouhodobé zadluženosti 

 

kapitálcelkový

dluhydlouhodobé
IItzadluženos =  

udává, jak velká část aktiv je financována dlouhodobými dluhy (dlouhodobými 

obchodními závazky, úvěry, rezervami) 

 

� ukazatel celkové zadluženosti = věřitelského rizika 

 

kapitálcelkový

dluhycelkové
IIItzadluženos =  

z toho poměru je možné usoudit, jaká majetková základna kryje cizí zdroje. 
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V tomto kontextu je třeba také posoudit stabilitu firmy, která je často představována 

mírou její finanční nezávislosti, tj. podílem vlastního kapitálu na kapitálu celkovém.  

 

� finanční nezávislost  

tento ukazatel, nazvaný také jako koeficient samofinancování, vypovídá  o tom, 

do jaké míry je celkový majetek firmy kryt vlastním kapitálem a jeho vzorec je 

následující: 

 

finanční nezávislost 
aktiva

kapitálvlastní=  

 

Při analýze zadluženosti se často propočítává ještě další ukazatel související 

s financováním firmy, který odstraňuje kritiku, že jsou opomíjeny úroky hrazené z  

úvěrů. Jedná se o: 

 

� ukazatel míry krytí nákladových úroků ziskem 

 

úrokynákladové

EBIT
krytíúrokové =  

odpovídá na otázku, kolikrát je možno snížit provozní hospodářský výsledek 

před odečtením úroků a daní, než by došlo k situaci, že firma není schopna 

uhradit úroky, neboli kolikrát převyšuje zisk placené úroky.  Pokud je jeho 

hodnota rovna jedné, pak to znamená, že celkový efekt, který podnik 

vyprodukuje, bude použit pro věřitele k úhradě úroků (doporučené krytí ziskem 

je 3krát až 6krát). 

 

Ukazatele likvidity 

 

Ukazatele likvidity nás upozorňují na to, že i likvidita je nedílnou složkou hodnocení 

výkonnosti podniku. Znamená totiž schopnost firmy přeměňovat svůj majetek v peníze 

a těmi vyrovnávat v krátkodobém horizontu své závazky. Trvalá platební schopnost je 
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tak jednou ze základních podmínek úspěšné existence firmy v podmínkách trhu a je 

předpokladem  pro její finanční rovnováhu.  

 Při jejím měření jde především o poměřovaní prostředků využitelných k úhradě 

krátkodobých závazků a objemu těchto závazků. Je ale nutné zdůraznit, že z hlediska 

interpretace výsledku se jedná o hodnoty okamžikové.  

Ukazatele likvidity  se tak ve své podstatě orientují na popis krátkodobé finanční 

rovnováhy firmy, vyváženosti krátkodobých platebních zdrojů a potřebných úhrad. (7)  

 

Klasickými ukazateli tohoto typu jsou: 

 

� běžná (celková) likvidita  =  likvidita III. stupn ě 

 

závazkykrátkodobé

aktivaobežná
L =3  

je citlivá na strukturu zásob a jejich reálné oceňování vzhledem k jejich 

prodejnosti a na strukturu pohledávek vzhledem k jejich neplacení ve lhůtě či 

nedobytnosti -  je tak měřítkem budoucí solventnosti firmy, pokud se hodnota 

pohybuje v intervalu 1,5 až 2,5 

 

� pohotová (rychlá) likvidita  =  likvidita II. stupn ě 

 

závazkykrátkodobé

zásobyaktivaobežná
L

−=2  

představuje přesnější vyjádření schopnosti podniku dostát krátkodobým 

závazkům díky tomu, že jsou v čitateli odečteny právě položky zásob  -  za 

prahovou hodnotu tohoto ukazatele je považována hodnota 1, při níž krátkodobé 

pohledávky spolu s finančním majetkem právě tak stačí na úhradu krátkodobých 

závazků. (3)  
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� okamžitá (hotovostní)  likvidita  =  likvidita I. stupně 

 

závazkysplatnéokamžitě

peníze
L

papíry cenné krátkodobé elnéobchodovat
1

+=  

ukazatel je hodnocen pozitivně, dosahuje-li hodnoty kolem 0,2, z čehož vyplývá,                      

že v hodnoceném okamžiku má firma k dispozici prostředky k úhradě cca 20 % 

krátkodobých závazků  -  nabývá-li tento ukazatel hodnot blízkých nule, 

objevuje se velké riziko ztráty platební schopnosti a naopak, dosahuje-li trvale 

hodnoty výrazně vyšší, je třeba posoudit, zda se  z hlediska využití svých 

peněžních prostředků chová firma ekonomicky racionálně, zda peníze neleží 

ladem. 

 

Ukazatele s cash-flow 

 

Tato skupina ukazatelů představuje určitou modifikaci ukazatelů, zejména rentability, 

kde zisk nahrazuje cash-flow (CF). (2) Rozbor těchto ukazatelů poukazuje na schopnost 

generovat peněžní prostředky, jejichž příznivý vývoj je předpokladem plynulého 

fungování firmy.  

 

Provozní ukazatele 

 

Provozní ukazatele se uplatňují ve vnitřním řízení firmy. Napomáhají vedení podniku 

sledovat a analyzovat vývoj základních aktivit firmy. Tyto ukazatele se opírají o tokové 

veličiny, především pak o náklady, jejichž řízení má za následek hospodárné 

vynakládání jednotlivých druhů nákladů a tím i dosažení efektivnějšího hospodaření. 

(11) 

 

Ukazatele kapitálového trhu 

 

Poslední skupinou uzavírající poměrovou analýzu tvoří ukazatele kapitálového trhu, 

které jsou předmětem zájmu nejen všech potenciálních investorů do podniku, ale 

především akcionářů. Od předchozích ukazatelů se odlišují v tom směru, že podávají 
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informace  o tom, jak vnímají budoucnost podniku investoři, zda jejich investice 

v podniku dokáží zajistit přiměřenou návratnost. Akcionářům jde o dvě skutečnosti, a to 

o výplatu dividend  a také o růst ceny akcie, která byla předmětem jejich investice. (5) 

 

       

2.3.4 Analýza soustav ukazatelů 

 

Výše uvedené poměrové ukazatele ovšem charakterizují pouze určitý úsek činnosti 

firmy a mají sami o sobě omezenou vypovídací schopnost. K posouzení celkové 

finanční situace se proto vytváří přímo soustavy ukazatelů, které soustředí veškeré silné 

a slabé stránky podniku do jednoho ukazatele finančního zdraví podniku. Zmíněné 

modely  se těší v této ekonomické disciplíně velké oblíbenosti, je však třeba si 

uvědomit, že tyto modely jsou tvořeny tak, aby obsáhly co největší okruh podniků a 

nemůžou tak postihnout specifické rysy jednotlivých podniků. 

 

Jedná se od dvě základní skupiny modelů: 

 

⇒ Modely bonitní, které hledají odpověď na to, zda je podnik v dobré nebo špatné 

finanční situaci – například Kralickův Quick test 

⇒ A modely bankrotní, které nás informují o případném ohrožení podniku, čili zda 

firma do určité doby zbankrotuje – například Altmanovo Z-skóre nebo Indexy 

IN99 a IN01. 

 

Kralickův Quick test 

 

Pro rychlou možnost s poměrně velmi dobrou vypovídací schopností ohodnocení 

analyzované firmy navrhl pan Kralicek tzv. rychlý test (quick test). Pro jeho 

zkonstruování bylo použito ukazatelů, které nesmějí podléhat rušivým vlivům a navíc 

musí vyčerpávajícím způsobem reprezentovat informační možnosti rozvahy a 

výsledovky. Proto tento model obsahuje po jednom ukazateli ze čtyř základních oblastí 

analýzy (stability, rentability, likvidity a hospodářského výsledku).  
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   Rychlý test pracuje s následujícími ukazateli: 

 

koeficient samofinancování 
A

VK=  

doba oddlužení 
( )

CF

FMCZ −=  

rentabilita tržeb = 
tržby

CF
 

rentabilita celkového kapitálu 
A

EBIT=  

 

Celková bonita se pak stanoví tak, že se každý ukazatel ohodnotí podle níže uvedené 

tabulky. Výsledná známka se získá jako aritmetický průměr známek získaných  pro 

jednotlivé ukazatele. 

 

Tabulka 1 - Hodnocení Quick testu (5) 
 

Ukazatel výborný (1) velmi dobrý (2) dobrý (3) špatný (4) 

ohrožen 

insolvencí  

(5) 

koeficient 

samofinancování 
> 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 

doba oddlužení < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30let 

finanční výkonnost > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

rentabilita celkového 

kapitálu 
> 15 % > 12 % > 8% > 0 % negativní 

 

 

Altmanův model Z-skóre 

 

Altmanův model, neboli Altmanův index důvěryhodnosti Z, patří u nás mezi 

nejznámější a nejvíce používané bankrotní modely. Pomocí násobné diskriminační 

analýzy jej sestavil profesor Altman a do jeho obsahu zahrnul pět podstatných složek 
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finanční analýzy (rentabilitu, likviditu, zadluženost i strukturu kapitálu) včetně jejich 

vah. Modifikovaný model pro podniky nekotované na burze  má následující tvar: (6) 

54321 998,0420,0107,3847,0717,0 xxxxxSCOREZ ++++=−  

x1 = čistý pracovní kapitál / aktiva celkem =  míra pracovního kapitálu 

x2 = zadržené výdělky (EAT) / aktiva celkem =  čistá výnosnost aktiv 

x3 = EBIT / aktiva celkem = produkční síla podniku 

x4 = tržní hodnota vlastního kapitálu / dluhy =  zadluženost vlastního kapitálu 

x5 = tržby / aktiva celkem = obrat celkových aktiv 

 

Tím, že je jednotlivým faktorům přiřazena váha, vidíme odraz jejich významnosti pro 

finanční zdraví podniku z dlouhodobého hlediska.  Následné hodnocení je jednoduché  -  

čím vyšší vyjde hodnota indexu, tím je podnik finančně zdravější. 

Podniky s minimální pravděpodobností zbankrotování mají index Z větší než 2,70, 

podniky náchylné k bankrotu menší než 1,20, šedá zóna s nejasnou prognózou se 

pohybuje v rozpětí mezi 1,20 až 2,70. 

 

Index důvěryhodnosti IN 

 

Index IN99 

 

Na základě podkladů z 1689 podniků (za rok 1999) vytvořili manželé Neumaeirovi 

index IN 99. Pomocí tohoto indexu lze snáze posoudit, zda podnik tvoří ekonomickou 

hodnotu EVA. Pravděpodobnost, že se pomocí tohoto nástroje podaří odhadnout situaci 

firmy, je poměrně vysoká, více než 85 %. Tvar indexu je následující: (8) 

 

 

 

A = Aktiva / cizí kapitál 

B = EBIT / nákladové úroky 

C = EBIT / celková aktiva 

D = Tržby / celková aktiva 

E = Oběžná aktiva / krátkodobé závazky 

IN 99 = -0,017*A + 4,573*C + 0,481*D + 0,015*E 
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V případě, že hodnota ukazatele vychází vyšší než 2,070, je hodnota ekonomického 

zisku kladná. Pokud je index nižší než 0,684, je hodnota ekonomického zisku záporná. 

Nachází-li se výsledek mezi oběma krajními hodnotami, nelze jednoznačně posoudit 

stav – podnik je v šedé zóně.  

Pásmo šedé zóny, kdy situace podniku není jednoznačná, je poměrně rozsáhlé. Dá se 

rozdělit do tří částí. První část, kdy je stav firmy ještě uspokojivý, je v rozsahu hodnot 

indexu od 1,420 do 2,070. Pokud se index pohybuje od 0,680 do 1,089, převažují 

ve firmě problémy. V případě hodnot mezi 1,089 a 1,420 je situace nerozhodná. (8) 

 

Index IN01 

 

V roce 2002, na základě podkladů z 1915 podniků, rozdělených na 583 podniků 

tvořících hodnotu, 203 podniků v bankrotu nebo těsně před ním a 829 podniků 

ostatních, sestavili manželé Neumaierovi index IN01, s jehož pomocí lze posoudit, zda 

podnik tvoří ekonomickou přidanou hodnotu EVA, zda vůbec tvoří hodnotu nebo zda 

směřuje k bankrotu. Tento model je přizpůsoben podmínkám české ekonomiky a měl by 

být tudíž vhodnějším nástrojem pro posouzení finančního zdraví než zahraniční modely. 

Tvar tohoto indexu pro průmysl zahrnuje 5 poměrových ukazatelů a jeho váhy jsou 

následující: (8) 

 

IN 01 = 0,13*A + 0,04*B + 3,92*C + 0,21*D + 0,09*E 
 

 

Pokud je výsledná hodnota indexu vyšší než 1,77, tvoří průmyslový podnik s 67% 

pravděpodobností hodnotu. Je-li hodnota menší než 0,75, míří s 86%   

pravděpodobností k bankrotu. Šedou zónu potom okupují podniky, jejichž index 

vychází mezi 0,75 a 1,77. (8) 
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Pyramidové soustavy ukazatelů 

Pro lepší pochopení vztahů a vazeb mezi jednotlivými ukazateli můžeme využít 

grafických rozkladů. Ty mají nejčastěji tvar pyramidy, kdy vrcholový ukazatel se 

postupně rozkládá do ukazatelů podrobnějších. Způsob rozkladu je aditivní (rozkládá se 

do součtu nebo rozdílu) nebo multiplikativní (rozklad do součinu nebo podílu). 

Vrcholový ukazatel by měl vyjadřovat základní cíl podniku. 

 

K nejznámějšími pyramidovým modelům patří rozklad Du Pont. Du Pont diagram za 

vrcholový ukazatel považuje rentabilitu vlastního kapitálu (ROE).  V jeho základní  

podobě se jedná o rozložení ukazatele rentability vlastního kapitálu na ukazatel 

rentability tržeb, obrat celkových aktiv a poměr celkových aktiv k vlastnímu jmění 

(ukazatel finanční páky). (13) 

 

Obrázek 2 - Zjednodušený du Pont diagram (14)  
 
 
 Rentabilita vlastního kapitálu - ROE 

renatabilita aktiv - ROA K / VK (multiplikátor) 

zisková marže obrat celkových aktiv 

čistý zisk tržby 

celkové 
výnosy 

celkové 
náklady 

stálá  
aktiva 

oběžná 
aktiva 

celková aktiva tržby 

- 

/ / 

+ 

x 

x 
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3 Analýza problému a současné situace 
 

3.1 Situační analýza  
 

Situační analýza firmy je velmi významnou součástí tvorby budoucí strategie, jelikož 

umožňuje řídícím pracovníkům rozpoznat, v jaké situaci se firma právě nachází, kde 

jsou její silná místa, o které by měl management v současnosti i v budoucnu opírat svoji 

činnost a na druhou stranu identifikovat slabé stránky, které by mohly firmě v budoucím 

výhledu působit větší či menší problémy. (18) 

 

V této části práce se tedy zaměřím na analýzu vnějšího a vnitřního okolí a poznatky 

posléze shrnu pomocí nástroje SWOT. Nejdříve však ještě stručně nastíním vize a 

strategické cíle, která firma sleduje. 

 

 

3.1.1 Vize společnosti a její strategické cíle 

 
Hlavními cíli společnosti jsou : (19) 

  

� Být stále ve vedoucí skupině nejvýznamnějších stavebních firem v ČR, upevnit 

své nově vizualizované postavení.  

� Upevňovat prestiž značky VCES, důvěru zákazníků i motivaci zaměstnanců.  

� Trvale racionalizovat systém řízení společnosti.  

� Být plně respektovanou společností jak v České republice, tak v rámci 

sjednocující se Evropy. 

� Být jednou z nejlépe řízených společností, trvale zvyšující svou hodnotu.  

� Díky zvýšené flexibilitě realizačních procesů rozšířit zákaznickou strukturu.  

� Neustále zlepšovat všechny oblasti integrovaného systému řízení s důrazem na 

jakost výroby a služeb, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí. 
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Toho chce management společnosti dosáhnout tím, že : (19) 

 

� Vedení společnosti VCES a.s. klade vysoké nároky na vytváření systému 

managementu, který zakládá úspěšné řízení a provozování společnosti a 

zaručuje plnou spokojenost zákazníka, maximální úspěšnost na trhu a 

dlouhodobý růst výkonnosti společnosti na všech funkčních úrovních. 

� Snaží se co nejlépe porozumět potřebám zákazníků, plnit jejich požadavky a 

překonávat jejich očekávání. 

� Buduje takové dodavatelské vztahy, které umožňují dosáhnout nejlepších 

výsledků a jsou oboustranně výhodné. 

 

3.1.2 Analýza vnějšího okolí 

 

K tomu, aby podnik dosahoval svých cílů, je třeba, aby byl dobře seznámen se všemi 

prvky vnějšího okolí, které na něj působí. Tyto prvky ale nemůže sám ovlivňovat. Může 

se jim však přizpůsobit a zabránit tak negativním vlivům na jeho fungování. (15) 

 

Prvky vnějšího prostředí můžeme dělit na prvky makro prostředí, jimiž jsou zejména 

síly: (15)  

 

• Demograficko - ekonomické  

• Politicko - právní  

• Sociálně - kulturní  

• Ekologické 

 

A dále pak na prvky mikro prostředí, kde na podnik působí zejména síly 

z bezprostředního okolí, které představují zejména: (15)  

 

• Konkurenti  

• Dodavatelé 

• Zákazníci 
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Postavení stavebnictví v národním hospodářství a základní trendy jeho vývoje  

 

V České republice patří stavebnictví mezi hlavní národohospodářské odvětví a můžeme 

jej považovat za jeden z hlavních pilířů národní ekonomiky. Stavebnictví u nás úspěšně 

sleduje evropské trendy ve všech hlavních oborech stavebnictví, v řadě aktivit je na 

úrovni zemí Evropské unie nebo se jí alespoň blíží. Významně se tak podílí na 

obnovování dynamiky celé české ekonomiky. 

 

Stavební odvětví má také nezanedbatelný multiplikační efekt pro ekonomiku, který 

spočívá jak v ovlivňování poptávky po výrobcích ostatních odvětví, tak následných 

služeb spojených zejména s údržbou stavebních děl. Dle makroekonomických výpočtů 

vyvolávají investice do stavebních prací více než trojnásobný růst produkce v celé 

ekonomice, růst zaměstnanosti a značný přínos do státního rozpočtu.  

 

Co se týká vývoje stavebnictví od roku 1990, pak porevoluční období až do roku 1999 

se projevovalo recesí v důsledku transformačních změn se dnem v roce 1993. V dalších 

letech měl vývoj cyklický charakter s počátečním růstem a od roku 1997 opětovnou 

recesí až do zmíněného roku 1999. Rokem 2000 nastalo oživení stavebnictví, které trvá 

do současnosti, a to již sedmým rokem. 

 

V delším časovém horizontu pak stavebnictví indikuje s časovým předstihem další 

vývoj celé ekonomiky. (17) 

 

Analýza stavebního odvětví  

 

Stavební výroba v roce 2005 se svými více než 6 procenty patřila opět k tahounům 

české ekonomiky. Nejrychleji rostoucím segmentem pozemních staveb s meziročním 

růstem vyšším než 10 procent byla opět výstavba bytů, zejména v oblasti 

developerských projektů. Toto tempo se však začíná nepříznivě projevovat v počínající 

převaze nabídky nad poptávkou. Dále pak pokračoval trend veřejných i soukromých 

investic do infrastrukturních projektů. Největším zadavatelem byl tradičně stát, kdy 

investice do výstavby dálničních úseků přesáhli 40 miliard Kč. Druhým směrem 
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infrastrukturálních projektů, pro společnost VCES a.s. potencionálně zajímavějším,  je 

růst investic do vodohospodářských děl, především s ohledem na naplňování závazků 

ČR z přístupových dohod k EU. VCES a.s. zaujímá trvale místo v první desítce 

stavebních společností ČR. V segmentu vodohospodářských staveb pak zaujímá první 

místo na trhu ČR. 

 

Počet registrovaných podnikatelských subjektů s převažující stavební činností přesáhl 

v roce 1999  200 tisíc subjektů a od té doby se pohybuje neustále nad touto hranicí. 

V roce 2005 tak dosahuje čísla okolo 269 tisíc firem. Do tohoto výčtu jsou samozřejmě 

zahrnuty všichni podnikatelé, ať se jedná o velké obchodní firmy nebo o živnostníky. 

Stavebních podniků s více jak 20 zaměstnanci je pak z celkového počtu téměř 270 tisíc 

necelých 2,5  tisíce, ovšem na celkové stavební produkci se podílejí cca 70 procenty. 

 

Téměř 99 procent stavebních prací je realizováno v tuzemsku, z toho novostavby mají 

podíl téměř 80 procent a zbylou část tvoří opravy a údržba. Nejsilnějším směrem 

výstavby v současné době je inženýrská výstavba zhruba se 40 procentním podílem, 

kterou  následuje výstavba nebytových nevýrobních staveb s 22 procenty a pak společně 

zhruba s 18 procentním podílem nebytové výrobní stavby a stavby pro bydlení. Nejnižší 

podíl, a to necelá 2 procenta pak stavby vodohospodářské. 

 

Co se týká hospodářských výsledků ve stavebnictví, pak zde tvoří  reprezentativní 

vzorek, vzhledem ke svému majoritnímu podílu na trhu,  všechny firmy s počtem 

zaměstnanců vyšším než 100. Vývoj ekonomiky lze považovat za příznivý zejména 

vzhledem k růstu v oblastech: 

 

⇒ hospodářského výsledku na 1 zaměstnance 

⇒ produktivity práce na zaměstnance 

⇒ investic do strojů a zařízení,  

⇒ výnosů oproti nákladům 

⇒ mezd 

⇒ výnosnosti aktiv a podílu vlastního jmění na aktivech 
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Finančně ekonomické výsledky se pak lišily podle stavební specializace podniků. 

 

V otázce rentability stavebních prací nadále přetrvává nízká úroveň dosahovaných 

zisků. Dále pak se nedostává vlastního kapitálu, zvláště u malých a středních podniků, 

což má za následek nesnadný přístup k úvěrům a s tím spojenou horší pozici v soutěži o 

zakázky. 

 

Z 271 podniků se 100 a více zaměstnanci pak bylo 29 podniků pod zahraniční 

kontrolou. Tyto podniky zaměstnávaly téměř 17 procent všech lidí zaměstnaných u 

stavebních firem a na celkových tržbách se podílely téměř 25 procenty. Mezi zahraniční 

podniky, které se rozhodly působit na našem trhu můžeme jmenovat například 4 giganty 

velké pětky – tzn. francouzské firmy Vinci a Bouygues, švédská Skanska, německý 

Hochtief. Na našem trhu tak chybí pouze americká firma Bechtel. 

 

V souhrnu lze firmy se zahraniční účastí charakterizovat oproti firmám tuzemským 

vyšší produktivitou práce, ale nižší rentabilitou. (17) 

 

Konkurence 

 

Společnosti VCES a.s. patřila k  31.12.2005 desátá příčka žebříčku stavebních 

společností, sestaveného podle obejmu tržeb. Tradičními největšími tahouny a zároveň 

rivaly společnosti jsou zejména firmy se zahraniční majetkovou účastí. Nejznámější a 

největší je firma SKANSKA CZ a.s. se švédským kapitálem. Druhý největší rival 

METROSTAV a.s. patří slovenské firmě DOPRASTAV a pole velké trojice uzavírá 

Stavby silnic a železnic a.s., ovládané francouzskou firmou Vinci-mimochodem největší 

stavební firmou na světě. Firmu  SSŽ a.s. ovšem nelze počítat  do přímé konkurence 

VCES a.s. , jelikož firma VCES a.s. výstavbu silnic a železnic dosud nerealizuje. Ve 

výčtu velkých firem bych neměl opomenout firmu Hochtief BFT a.s. , jejímž 

vlastníkem je stejnojmenná německá firma. Již zmíněné zahraniční firmy Skanska, 

Vinci, Hochtief patří do pětice největších stavebních firem světa. Tuto skupinu ještě 

doplňují americká firma Bechtel, která v ČR nemá zastoupení a dále pak druhá největší 

stavební firma světa a navíc významný telekomunikační poskytovatel firma Bouygues, 
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která v polovině roku 2006 získala majoritní podíl ve společnosti VCES a.s. a za 

pomocí nového kapitálu tak výrazně zvýší konkurenceschopnost firmy VCES a.s. 

mezi největšími rivaly v oboru – viz. firmou Skanska nebo Metrostav.  

 

Zákazníci 

 

Společnost VCES a.s. získává zakázky jak ze soukromého, tak z veřejného sektoru. 

Z grafu číslo 1 je patrný jasně rostoucí trend získávání zakázek ze soukromého sektoru. 

Co se týká veřejného sektoru, pak zde je vidět kolísavý trend, kdy v roce 2004 získala 

společnost zakázky z veřejného sektoru téměř za 2,5 miliardy korun (mezi 

nejvýznamnější se řadí nemocnice s poliklinikou v Havířově, knihovnicko-informační 

centrum v Hradci Králové, domov důchodců v Lanškrouně, nebo přestavba budovy 

filharmonie Hradec Králové, která se dočkala i nominace na stavbu roku 2006). Naopak 

rok 2005 znamenal pokles získaných zakázek tohoto sektoru, který ovšem kompenzoval 

již zmíněný rostoucí trend zakázek ze sektoru soukromého. V roce 2005 tak podíl 

zakázek soukromého sektoru poprvé převýšil podíl zakázek ze sektoru veřejného. Ve 

výhledu do budoucna však vidí společnost VCES velkou příležitost  uplatnění v nově 

vznikajících programech PPP (Private Public Partnership), které byly vzhledem 

k vysoké kapitálové náročnosti společnosti VCES a.s. dosud zapovězené, ale vstupem 

nového partnera se tak otvírají zcela nové možnosti v této dynamicky se rozvíjející 

oblasti.  
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Graf 1 - Získané kontrakty dle sektoru  
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Co se týká jednotlivých segmentů,  pak rostoucí trend pozorujeme především ve 

stavbách občanské a bytové vybavenosti, která již tradičně zaujímá hlavní pozici ve 

výstavbě. Stálý mírný růst je také u průmyslové výstavby. U vodohospodářských a 

inženýrských staveb je ráz zakázek kolísavý, ale dá se očekávat budoucí růst vzhledem 

ke zmíněným přístupovým dohodám ČR k EU v oblasti čistoty odpadních vod. 
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Graf 2 - Získané kontrakty dle segmentů  
 
Dodavatelé 

 

Společnost VCES a.s. využívá služeb mnoha specializovaných dodavatelů stavebních 

prací. Tato skutečnost je patrná z prvního pohledu na výkaz zisků a ztrát, kdy tři 

čtvrtiny výkonové spotřeby tvoří spotřebované služby.  VCES a.s. sám o sobě je pak 

dodavatelem těžkých montáží a železobetonových monolitických konstrukcí. V mnoha 

segmentech stavební výroby vystupuje jako generální dodavatel staveb. Jde o výstavbu 

bytových domů a rezidenčních čtvrtí, nemocnic, domovů pro seniory, domovů mládeže, 

ústavů sociální péče, administrativních budov, průmyslových staveb, výrobních hal, 

vodojemů, čistíren odpadních vod, koupališť a mnohé další. 
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3.1.3 Analýza vnitřního prostředí firmy 

 

Smyslem  této části analýzy je zhodnotit oblasti, ve kterých je podnik silný a naopak, ve 

kterých je slabší. Po odhalení slabších a silnějších míst je potom velmi důležité, aby se 

podnik soustředil zejména na ty významné faktory, které mají velký vliv na 

konkurenceschopnost podniku. 

Silné a slabé stránky je pak potřeba hodnotit z hlediska jednotlivých činností podniku. 

Zejména pak: (15)  

 

⇒ analýza finančního stavu  

⇒ analýza úrovně výroby  

⇒ analýza úrovně informačních technologií 

⇒ analýza úrovně lidských zdrojů  

⇒ analýza úrovně managementu a organizace  

 

Analýze finančního zdraví bude  věnována další  část  této práce, a tak se zaměřím na  

ostatní nefinanční úrovně řízení podniku. Základní, na první pohled patrné body 

finanční situace,  shrnu v analýze SWOT. 

 

Výroba 

 

Trvalou snahou společnosti VCES je plnit očekávání a požadavky zákazníků a 

prohlubovat tím jejich důvěru. Že za společnost hovoří činy a ne slova, potvrzuje 

optimistický výhled uzavřených zakázek do roku 2006. Toto vše poukazuje na 

skutečnost, že veškeré snažení a přístup k zákazníkům přináší očekávané výsledky.(19) 

 

Management 

 

Společnost v posledních letech prokazuje, že má velice schopný manažerský tým. 

Mnoho relativně mladých manažerů vyzrálo do významných osobností ve svém oboru a 

přizpůsobilo se náročnému manažerskému stylu života. Manažerský tým je motivován 

na dosažených výsledcích a je jednou z hlavních předností rostoucí společnosti VCES 
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a.s. Společnost se také může opřít o velmi schopný tým ostatních pracovníků, ať se 

jedná o zkušené řemeslníky nebo ostatní technicko-hospodářské pracovníky.(19) 

 

 

Lidské zdroje 

 

Personální politika VCES a.s. je postavena na neustálém budování týmu pracovníků, 

kteří musí být schopni zvládat stále vyšší nároky na technologie, techniku a v 

neposlední řadě na finanční stabilitu společnosti. Musí umět včas reagovat na vývoj 

trhu, na požadavky zákazníka, na potřeby inovací. Jejich prioritou se stává schopnost 

vytřídit informace, vypořádat se lehce s důsledky očekávaných případných poklesů 

zakázek, udržet konkurenceschopnost a tržní pozici. Po sloučení jednotlivých 

společností zaniklého koncernu zaznamenal počet zaměstnanců společnosti mírný 

pokles. K 31. 12. 2003 pracovalo v jednotlivých odštěpných závodech společnosti 

VCES celkem 1061 zaměstnanců, což bylo o 40 zaměstnanců méně než ke konci roku 

2002 (před sloučením jednotlivých společností koncernu VCES) a počet se meziročně 

stále mírně snižuje. Z celkového počtu zaměstnanců má 20 % vysokoškolské vzdělání. 

Středoškoláků je 28 %, ostatní jsou vyučeni. Vysokoškolsky nebo středoškolsky je tak 

vzdělán téměř každý druhý pracovník. Podíl technickohospodářských pracovníků 

společnosti na konci roku 2003 činil cca 44 % oproti 56 % pracovníků dělnických 

profesí, což dokládá manažerský styl řízení stavební výroby. (poznámka: VCES a.s. 

zaměstnává kmenově 0,7 % ze všech pracovníků českého stavebnictví, její podíl prací 

na trhu ČR je však dvojnásobný). 

 

Informační technologie 

 

Podmínkou pro správné řízení firmy je dostatek informací, které jsou k dispozici 

v okamžiku potřeby. Společnost se dlouhodobě zaměřuje na rozšíření stávajících 

informačních technologií. V  roce 2005 byl zaveden komplexní informační systém, 

který přináší výraznou změnu v řízení jednotlivých staveb a celé společnosti. Nový 

informační systém se tak stává konkurenční výhodou společnosti VCES a.s. 
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3.1.4 Analýza SWOT 

 

Stručnou situační analýzu společnosti VCES a.s. nyní shrnu do základní bodů pomocí 

jednoduchého nástroje analýzy SWOT. 

 

Analýza SWOT hodnotí silné a slabé stránky – SW – Strenghts, Weaknesses  -zaměřené 

na vnitřní prostředí firmy a dále pak příležitosti a ohrožení OT – Opportunities, Threats 

- cílené na vnější okolí firmy. 

 

Příležitosti: 

 

Aby byl podnik ve svém oboru úspěšný, musí umět správně odhadnout a rozpoznat 

pomocí průzkumu vnějšího prostředí nové příležitosti. Možnost úspěchu pak bude 

závislá na síle daného podniku a schopnosti využívat svých silných stránek neboli  

konkurenčních výhod. Úspěšná bude pak ta firma, která dokáže nejlépe uspokojovat 

potřeby zákazníka po dlouhou dobu: (15) 

 

⇒ vstup kapitálově silného strategického partnera do společnosti. 

⇒ růstový trend ve stavebnictví, 

⇒ realizace projektů PPP, 

⇒ růst segmentu vodohospodářských staveb vzhledem k přístupovým povinnostem 

ČR k EU v oblasti čistoty odpadních vod, 

⇒ pronikání do dosud ne příliš zmapovaných oblastí staveb dopravní infrastruktury, 

⇒ zvýšená poptávka po vlastním bydlení v důsledku zvyšování DPH ze stavebních 

prací a pokračující deregulace nájemného do roku 2008, 

⇒ pronikání na zahraniční stavební trhy.  

 

Ohrožení: 

 

Kromě vyhledávání nových atraktivních příležitostí však podnik nesmí zapomínat na 

sledování a odhalování případných hrozeb.  Tato ohrožení pak musí podnik monitorovat 

a snažit se co nejvíce eliminovat: (15) 
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⇒ silná postavení klíčových konkurentů na trhu, zejména ze strany kapitálově 

silných společností se zahraničním vlastníkem – viz. společnost Skanska a.s. 

nebo  Metrostav a.s. , 

⇒ možnost budoucí cenové války v důsledku konkurence mezi kapitálově silnými, 

zejména zahraničními společnosti , 

⇒ snižování marží  u bytové výstavby v důsledku zvyšování DPH u stavebních 

prací od roku 2008 a velké konkurence na trhu, 

⇒ převis nabídky nad poptávkou v oblasti developerských projektů zejména 

v regionu Praha. 

 

Silné stránky: 

 

Své silné stránky si firma musí dobře chránit, opatrovat  je a nadále se snažit o jejich 

zlepšování. Silné stránky společnosti jsou její konkurenční výhodou a tvoří jádro, díky 

kterému se firma ubírá chtěným směrem: (15) 

 

⇒ výborná znalost českého stavebního trhu a mnohaleté zkušenosti v oboru, 

⇒ dobré jméno firmy, 

⇒ kvalitní know-how zejména v oblasti pozemních staveb a vodohospodářských 

děl, 

⇒ vysoké nasazení směrem k zákazníkovi, 

⇒ rostoucí trend v klíčových segmentech stavební výroby společnosti, 

⇒ nově zavedený informační systém, zaručující neustálou informovanost o 

průběhu stavu zakázek a o celém podniku, 

⇒ personální politika zaměřená na nábor a výchovu mladých zaměstnanců 

absolventů, 

⇒ zkušený tým mladých manažerů, schopných plnit náročné úkoly a přizpůsobit se 

manažerskému stylu života, 

⇒ průhledná vlastnická struktura, která zaručuje stoprocentní důvěryhodnost 

koncernu. 
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Slabší stránky: 

 

Naopak slabé stránky musí firma účelně eliminovat. Je třeba zabránit tomu, aby tyto 

skryté hrozby přerostly v opravdové ohrožení. Poznáním svých slabých stránek a jejich 

následným důsledným řešením pak může firma tyto slabé stránky přeměnit na silné: 

(15) 

  

⇒ značná závislost na subdodávkách specializovaných firem a tím způsobený 

vysoký podíl spotřebovaných služeb na výkonové spotřebě, 

⇒ zanedbatelný podíl stavebních prací v oblasti dopravní infrastruktury, 

⇒ slabá vybavenost vlastním strojně-mechanickým zařízením, 

⇒ nízká úroveň jazykové vybavenosti technicko-hospodářských pracovníků, 

vzhledem ke vstupu majoritního zahraničního vlastníka. 

 

 

3.2 Finanční analýza společnosti v letech 2003-2005 
 

V této části práce provedu ohodnocení dosavadního vývoje hospodaření společnosti 

VCES a.s.  Při výpočtech  budu vycházet z účetních výkazů firmy (tj. rozvahy v plném 

rozsahu, výkazu zisků a ztrát v plném rozsahu a výkazu o peněžních tocích – cash-flow) 

za poslední tři ukončené roky 2003 – 2005. Nejdříve se zaměřím na  rozbor  absolutních 

ukazatelů, které podávají základní přehled  o stavu společnosti. Dále budu analyzovat 

ukazatele rozdílové, stěžejní ukazatele poměrové a v závěru provedu posouzení stavu za 

pomocí několika vybraných souborných ukazatelů. 

 

3.2.1 Analýza absolutních ukazatelů 
 

V následující části provedu stručnou analýzu stavových veličin, to je rozbor bilance 

majetku a zdrojů jeho krytí. 
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3.2.1.1   Stavové veličiny 

 

Horizontální analýza rozvahy 

 

Z grafu číslo 3 - Skladba majetku a jeho zdrojů nejsou na první pohled patrné nijak 

výrazné tendence nebo výkyvy, jak u majetku a jeho jednotlivých složek, tak ani u 

zdrojů jeho krytí. Na straně aktiv pozorujeme trend mírného poklesu celkového majetku 

společnosti. Mezi léty 2003-2004 byl tento pokles 6,6 %, v následujících sledovaných 

letech pak 1,62 %. Na zmíněný téměř  7 % úbytek měl vliv zejména pokles oběžného 

majetku firmy, který tvoří zdaleka nejvýznamnější položku ve složení aktiv. Zde byly 

ovšem patrné výrazné výkyvy u jednotlivých složek. Na jednu stranu vzrostly téměř o 

60 % krátkodobé pohledávky, na druhou stranu poklesl finanční majetek firmy o 77,5 

%. Tento stav byl způsoben nesouladem finančních zdrojů na některých zakázkách 

s průběhem prací a fakturace na nich. V roce 2005 pak byl pokles aktiv již minimální. 

Na jednu stranu se snížila stálá aktiva a oběžný majetek. Pokles stálých aktiv nebyl 

nijak výrazný. Byly zde však patrné výkyvy u dlouhodobého majetku hmotného a 

nehmotného. U nehmotného majetku došlo v roce 2004 k nákupu nového informačního 

systému za 11 milionů korun  a tím pádem byl nárůst téměř čtyřicetinásobný. V dalším 

roce už se pak projevil 30 % úbytek způsobený odpisy tohoto softwaru, kdy software 

firma odepisuje po dobu 3 roků. U hmotného majetku je trend mírně klesající 

způsobený zejména odprodejem nepotřebného nemovitého majetku v rámci 

restrukturalizace majetku společnosti. Naopak mírný pokles u samostatně movitého 

majetku v roce 2004 střídá růst v 2005, který je způsoben zmiňovanou investicí do 

informačních technologií, kdy podnik musel investovat do nového hardwaru tak aby 

výkonově stačil novému informačnímu systému. Oběžný majetek klesal především 

v zásobách, přesněji v nedokončené výrobě. Na druhou stranu firma zaznamenala 

příznivější finanční situaci na konci roku  a dále pak nárůst dlouhodobých pohledávek, 

které tvoří z převážné části finanční pozastávky, což jsou finanční garance vyplývající 

ze smluv se zákazníky.   

 

U pasiv (zdrojů krytí majetku) nejsou výkyvy nikterak markantní. Vlastní kapitál firmy 

klesl v roce 2004 o 21 %, ale tento pokles byl zapříčiněn snížením hospodářského 
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výsledku minulých let z důvodu vyplacení dividendy v částce 158 milionů korun 

akcionářům firmy, kterou nebyla firma schopna vyrovnat  ziskem běžného období. 

V dalším roce se stav vlastního kapitálu ustálil, přestože byla opět vyplacena dividenda 

ve výši 40 milionů, ta ale již byla pokryta výší hospodářského výsledku běžného 

období. Úhrn cizích zdrojů má mezi lety kolísavý ráz, kdy v roce 2004 poklesly o 14 % 

a v roce 2005 stouply o 12 %. V roce 2004 to bylo dáno zejména poklesem 

krátkodobých závazků, přesněji dohadných účtů pasivních. Opačný vývoj v roce 2005 

pak byl zapříčiněn růstem krátkodobých závazků z obchodních vztahů a dále pak téměř 

4 násobným nárůstem účetních rezerv - z titulu vad, nedodělků a ztrát ze zakázek. 

V dlouhodobých závazcích je naopak možné sledovat klesající trend způsobený 

snižováním odloženého daňového závazku. Bankovní úvěry firma tradičně ke konci 

roku nevykazuje, přestože má u banky sjednaný úvěrový rámec ve výši 470 milionů 

korun. Poslední a velmi významnou položkou pasiv je časové rozlišení v oblasti výnosů 

příštích období. Zde vidíme opět kolísavou tendenci. Růst v roce 2004 následovaný 

poklesem v roce 2005. Tyto výnosy představují dílčí před platby na rozestavěných 

zakázkách a jsou defakto souvztažnou položkou k zásobám nedokončené výroby 

v aktivech. 
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Graf 3 - Skladba majetku a zdrojů jeho krytí 
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Vertikální analýza rozvahy 

 

Není třeba generovat další graf, který by ukazoval složení jednotlivého majetku. Z výše 

uvedeného grafu je rozdělení složek majetku a jeho zdrojů zcela zřejmé. U aktiv je 

patrná převaha oběžného majetku s podílem téměř 85 % v průběhu všech sledovaných 

let. Nedokončená výroba, která vykazuje rozestavěné, dosud nevyfakturované stavby, se 

podílí na celkovém majetku takřka polovinou. Zde je velmi zajímavé srovnání 

s oborovými průměry těchto hodnot, kdy u ostatních podniků z odvětví se nedokončená 

výroba podílí na aktivech firem kolem 10 %. Tento rozdíl je skutečně velmi výrazný a 

jistě se projeví ve výpočtech finanční ukazatelů. Druhou velkou položkou oběžného 

majetku jsou potom krátkodobé pohledávky, které se blíží 30 % celkových aktiv. Stála 

aktiva se potom podílí zhruba 15 %. Z toho nejvýznamnější položku tvoří vlastní 

stavby. Přestože jde o stavební firmu, stavební techniku zde nehledejme. Převážnou 

většinu strojního parku si firma pronajímá formou operativního pronájmu a tudíž se ve 

výkazech neobjevuje. V souhrnných položkách stálého a oběžného majetku nejsou 

patrné výrazné výkyvy ani trendy z hlediska jejich podílu na celkové základně. Při 

bližším pohledu pak nelze přehlédnout kolísání ve finančním majetku a krátkodobých 

pohledávkách z obchodní činnosti v období 2004/2003, ale důvody již byly diskutovány 

v horizontální analýze. 

 

U zdrojů krytí již není tak jednoznačná převaha jedné z položek. Vlastní kapitál se na 

celkových pasivech s mírnými výkyvy podílí necelými 13 procenty. Cizí kapitál a 

časové rozlišení pasiv pak vyvažují zbytek pasiv a podílí se na něm přibližně stejnou 

měrou. Zde je opět potřeba se zmínit o srovnání struktury zdrojů firmy, kdy u ostatních 

podniků z odvětví položka časového rozlišení nedosahuje zdaleka tak vysokých hodnot, 

jako ve firmě VCES a.s.V roce 2003 téměř shodně kolem 43 %. V roce 2004 převážila 

s 48 % položka časového rozlišení oproti 40 % cizích zdrojů. V roce 2005 pak byl vývoj 

opačný, kdy mírně převládaly cizí zdroje. Krátkodobé závazky jsou pak s hodnotou 

mezi 35-38 % zdaleka  nejvýznamnější položkou cizích zdrojů. Nejvýraznější odchylku 

pozorujeme u položky rezerv v roce 2005, kdy firma vytvořila 100 milionovou účetní 

rezervu na nedodělky, vady a ztráty ze zakázek. Takto vytvořená účetní rezerva má však 
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nedaňový charakter a nákladově se nepromítá při vyčíslení základu daně z příjmu za r. 

2005.  

 

3.2.1.2   Tokové veličiny 

 

Horizontální a vertikální analýza výkazu zisků a ztrát 

 

Graf číslo 4 nás informuje o tom, že firma vygenerovala ve všech sledovaných 

obdobích kladný hospodářský výsledek za účetní období, což je velmi pozitivní. Méně 

pozitivní je už fakt, že se tento zisk má klesající tendenci. Rok 2003 byl v tomto ohledu 

pro firmu mimořádně úspěšným obdobím a výrazně tak převyšoval následná období. 

Rok 2005 by se při prvním pohledu zdál být také zdařilým rokem. Přidaná hodnota byla 

dokonce vyšší než v roce 2003. Promítla se do něj ovšem již dříve zmíněná účetní 

rezerva na vady a ztráty ze zakázek a rok 2005 se tak stal rokem nejslabším. 

V následujících obdobích však může mít i kladný vliv na výsledek hospodaření tj. 

v případě jejího rozpuštění (storno rezervy) do výnosů. 

 

Tržby mají v jednotlivých letech kolísavý ráz, ale v roce 2005 dosáhly nejvyšší hladiny. 

Výkonová spotřeba je také proměnlivá, podílem na celkových tržbách se ale jednotlivé 

roky nijak výrazně neodlišují, z čehož je jasně patrná závislost výše přidané hodnoty na 

velikosti tržeb. Stejně tak je tomu i u osobních nákladů. Při bližším pohledu na strukturu 

výkonové spotřeby je rozhodující položkou spotřeba nakupovaných služeb. Na celkové 

výkonové spotřebě se podílí až 75 procenty. Toto číslo je z velké části odrazem 

množství subdodávek specializovaných dodavatelů. Odpisy jsou téměř zanedbatelnou 

nákladovou položkou a nemají kolísavý charakter. Nízká míra odpisů je dána 

používáním převážné části strojní techniky operativním pronájmem. Z celkového 

pohledu je struktura výnosů a nákladů vyvážená a výše hospodářského výsledku je 

potom odrazem výše realizovaných zakázek s případnou korekcí ve formě již zmíněné 

tvorby účetních rezerv. 
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Graf 4 – Struktura výnosů a nákladů 
 
 
Analýza cash-flow 

 

Z pohledu cash-flow jsou jednotlivé roky značně rozkolísané s ukázkovou turbulencí v 

roce 2004. Z celkového zvýšení peněžních prostředků o 253 milionů v roce 2003, se 

firma v následném roce propadla na hrozivých  504 milionů korun do mínusu. Tento 

propad byl důsledkem jak záporného provozního cash-flow ve výši téměř 340 milionů, 

tak  finančního, kde se projevila výplata 158 milionů dividend. Provozní výsledek pak 

byl ovlivněn zejména výrazným zvýšením krátkodobých pohledávek  a dále snížením 

krátkodobých závazků především z titulu dohadných účtů pasivních. Změna stavu zásob 

nepatrně peněžní tok navyšovala, ovšem daleko méně než v roce předcházejícím a 

následném. Rok 2005 byl již úspěšnější, ačkoli ne jako rok 2003. Peněžní tok 

z provozní činnosti byl kladný a po výplatě 40 milionů dividend přesto dosahovalo čisté 

zvýšení peněžních prostředků 115 milionů korun. Peněžní tok z investiční činnosti byl 

ve všech letech mírně záporný a konečnou čistou změnu peněžních prostředků takřka 

neovlivňoval. 
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Analýza cash-flow
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Graf 5 – Analýza cash-flow 
 

 

3.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů 
 

Čistý pracovní kapitál 

 

Společnost vykazovala ve všech sledovaných letech kladný čistý pracovní kapitál. Výše 

kapitálu v jednotlivých letech však dosahují značně nevyrovnaných hodnot, a to jak 

z pohledu celkového kapitálu, tak jednotlivých položek, ze kterého se jeho výše 

odvozuje. Při prvním pohledu na tabulku je zarážející značný propad v roce 2004 oproti 

roku 2003. Hluboký propad v roce 2004 zapříčinil zejména půl miliardový úbytek na 

finančním majetku firmy. I přes  330 milionový nárůst pohledávek skončil schodek roku 

2004 oproti 2003 na oběžném majetku ve výši 200 milionů korun. Na straně 

krátkodobých závazků a časového rozlišení se na 100 milionovém snížení podepsalo  

snížení krátkodobých závazků a na druhou stranu zvýšení výnosů příštích období, 

ovšem v menší míře než u závazků. Celkový propad kapitálu pak dosáhl hranice přes 

100 milionů korun. Pokud se na problém podíváme ze strany vlastníka firmy, pak se na 

propadu podepsalo hlavní měrou snížení vlastního jmění, a to zejména z titulu již dříve 

zmiňovaného vyplacení dividend vlastníkům firmy. 
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V roce 2005 pak ČPK zaznamenal nárůst o téměř 80 milionů korun. Zásluhu na tomto 

stavu měl především pokles výnosů příštích období o téměř 200 milionů, který ovšem 

kompenzoval 100 milionový nárůst krátkodobých závazků. Na straně oběžného majetku 

pak v celkových číslech nebyla výrazná změna v jeho celkové výši, ale změny 

v jednotlivých položkách byly opět velmi zřetelné. Pokles zásob kompenzoval růst 

finančního majetku. Pokles krátkodobých pohledávek pak byl vyvažován růstem 

pohledávek dlouhodobých. Podíváme-li se opět na výpočet z pohledu majitelů, tak 

položkou s největším podílem na rostoucím ČPK měla tvorba účetních rezerv ve výši 83 

milionů korun. 

 

Tabulka 2 - Výpočet z pohledu manažera 
 

rozdíl rozdíl

2004-2003 2005-2004

zásoby 1 451 544 -21 546 1 429 998 -115 792 1 314 206

dlouhodobé pohledávky 32 237 -4 912 27 325 50 743 78 068

krátkodobé pohledávky 559 099 329 778 888 877 -78 633 810 244

finanční majetek 650 591 -504 335 146 256 115 314 261 570

Časové rozlišení aktiv 2 681 -573 2 108 12 616 14 724

Celkem OM+ČRA 2 696 152 -201 588 2 494 564 -15 752 2 478 812

krátkodobé závazky 1 213 049 -174 800 1 038 249 102 786 1 141 035

KBÚ 0 0 0 0 0

časové rozlišení pasiv 1 373 981 77 809 1 451 790 -196 451 1 255 339

Celkem KZ+ ČPAS 2 587 030 -96 991 2 490 039 -93 665 2 396 374

ČPK (OA-KZ) 109 122 4 525 82 438

ČPK rozdíl -104 597 77 913

2003 2004 2005Položka majetku

 

Pozn.: údaje jsou uvedeny v tis. Kč. 

 

Tabulka 3 - Výpočet z pohledu vlastníka 
 

rozdíl rozdíl

2004-2003 2005-2004

základní kapitál 250 000 0 250 000 0 250 000

ZRF 0 16 478 16 478 2 993 19 471

nerozdělený zisk 136 244 -92 088 44 156 16 865 61 021

HV za účetní období 82 390 -22 532 59 858 -21 372 38 486

Rezervy 51 656 -6 668 44 988 83 400 128 388

Dlouhodobé závazky 120 502 -11 674 108 828 -37 074 71 754

Celkem dl.cizí zdroje 640 792 -116 484 524 308 44 812 569 120

Stálá aktiva 531662 -11879 519783 -33 101 486682

celkem dl. Majetek 531662 -11879 519783 -33 101 486682

ČPK(DCZ-SA) 109 130 4 525 82 438

ČPK rozdíl -104 605 77 913

Položka majetku 2003 2004 2005

 
Pozn.: údaje jsou uvedeny v tis. Kč. 
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3.2.3 Analýza poměrových ukazatelů 
 

Tuto součást analýzy lze považovat za nejrozšířenější metodu při posouzení finančního 

zdraví firmy, neboť nám umožňuje získat rychlý obraz o jejích základních finančních 

charakteristikách. Při analýze jednotlivých ukazatelů, především pak ukazatelů 

rentability a likvidity se budu snažit vycházet co nejvíce z oborových průměrů 

stavebního odvětví a bude jim třeba také přizpůsobit skladbu jednotlivých komponent 

ukazatelů. 

 

3.2.3.1   Ukazatele rentability 

 

Za pomocí těchto ukazatelů poměřím dosažené různé úrovně  zisku firmy se zdroji, 

které firma k jeho dosažení využívá. Vzhledem k možnosti oborového srovnání se 

zaměřím na ukazatel výnosnosti celkových aktiv,vlastního jmění tržeb a nákladů. 

Výsledné hodnoty pak budu porovnávat s oborovými průměry, které jsou k dispozici na 

webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Vzhledem k metodice MPO 

jsem do všech ukazatelů, kromě ROE, dosazoval do čitatele hospodářský výsledek před 

zdaněním a nákladovými úroky, neboli EBIT. 
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Graf 6 - Ukazatele rentability  
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Rentabilita celkových aktiv 

 

Z grafu číslo 6 je patrné, že všechny druhy rentability, včetně celkového kapitálu, mají 

klesající tendenci, a to i přes klesající trend celkových aktiv podniku. Tento stav 

rozhodně nelze považovat za pozitivní. Ještě méně příznivě působí čísla ve srovnání 

s oborovým průměrem stavebního odvětví. Ukazatel ROA se v posledních dvou letech 

pohyboval ve stavebnictví kolem 7,5 procenta, což je oproti dvěma a půl procentům 

v letech 2004 a 2005 u VCESu velmi výrazný rozdíl. Poslední dva roky se jeví z tohoto 

pohledu velmi vyrovnaně, ovšem pokud bychom pro srovnání využili místo EBITu 

čistý zisk po zdanění, pak by výsledek roku 2005 byl ještě o poznání horší, a to 

vzhledem k nesouladu účetního a daňového hospodářského výsledku, který se projevil 

ve výši výsledné daně z příjmu. Dále je třeba zmínit, že ukazatel celkových aktiv je 

značně ovlivněn výší nedokončené výroby podniku. Toto optické navýšení majetku a 

zdrojů podniku  se negativně odráží právě ve výši tohoto ukazatele.  

  

Rentabilita vlastního kapitálu 

 

Právě u rentability vlastních zdrojů je vidět výše zmíněný rozdíl mezi roky 2004 a 2005. 

Vzhledem k vysoké dani z příjmu byl čistý zisk výrazně nižší a tím i hodnota 

výnosnosti vlastních aktiv za rok 2005. Úspěšný rok 2003 se pak z tohoto pohledu zdá 

být k roku 2004 vyrovnanější než u ostatních ukazatelů, ale to je dáno zejména výplatou 

vysoké dividendy v roce 2004 a tím následného snížení vlastních zdrojů podniku. 

V tomto ukazateli si už společnost VCES vede ve srovnání s oborovým průměrem 

mnohem zdatněji. V letech 2003 a 2004 dokonce tento průměr převyšovala. Rok 2005 

již nebyl tolik úspěšný a s 10,5 procenty zaostává za průměrem asi o necelé 4 procentní 

body. Pokud bychom chtěli srovnání ještě více zpřesnit, pak je můžeme porovnat se 

skupinou podniků nad 100 zaměstnanců, které jsou VCESu svou velikostí blížeji. 

Potom by rozdíl byl ještě o dalších zhruba 6 procent horší. Větší podniky se tak 

vyznačují oproti celkovému průměru vyšší výnosností vlastních prostředků. Potom by 

ani roky 2004 a 2003 nebyly tolik úspěšné, ale pohybovaly by se lehce pod průměrem 

větších podniků. V ostatních ukazatelích rentability jsou průměrné hodnoty velkých a 

menších podniků přibližně stejné. 
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Rentabilita tržeb a nákladů 

 

Opět ve srovnání se stavebním odvětvím firma VCES a.s. nedosahuje průměrných 

hodnot. V roce 2003 se hodnotou 3,8 haléře na jednu korunu tržeb a 4,1 u nákladů 

průměru téměř přiblížila, ale klesající tendence v následujících letech potvrdila opět 

horší postavení ve srovnání s ostatními podniky. Přes téměř stejnou výši EBITu v letech 

2004 a 2005, byl poslední rok nejslabší díky velkému nárůstu celkových tržeb a s tím i 

spojených nákladů. 

 

Závěrem lze shrnou, že za pozitivní můžeme hodnotit pouze fakt, že podnik je ziskový, 

ale srovnání s odvětvovým průměrem a klesající tendence nejsou příznivými ukazateli 

dobrého hospodaření podniku. 

 

3.2.3.2   Ukazatele aktivity 

 

Nyní se zaměřím na to, jak podnik hospodaří se svými aktivy. Vývoj vázanosti a 

relativní vázanosti aktiv ukazuje následující tabulka číslo 4. 

 

Tabulka 4 – Ukazatele aktivy 
2003 2004 2005

Vázanost aktiv 0,97 0,98 0,80
Relativní vázanost aktiv 0,16 0,17 0,13  

 

Při sledování vázanosti aktiv je žádoucí, aby hodnoty v letech klesaly. Takovýto vývoj 

nám značí, že firma hospodárněji zachází se svými aktivy a je schopna zvyšovat své 

tržby, aniž by musela souvisle s tím navyšovat svůj majetek. Vzhledem k majoritnímu 

podílu staveb na stálých aktivech, nebyly ukazatele nijak výrazně ovlivňovány právě 

zvolenou odpisovou politikou. V prvních dvou hodnocených letech dosahuje podnik u 

obou ukazatelů téměř shodných hodnot. V roce 2004 sice klesly celkové tržby oproti 

roku 2003, ale tento rozdíl vyrovnal pokles celkových aktiv.  Rok 2005 je pak proti 

předcházejícím létům příznivější a to vzhledem k výraznému nárůstu celkových tržeb.  
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Obrat celkových aktiv 

 

Tento ukazatel je svou konstrukcí převrácenou hodnotou ukazatele vázanosti aktiv. 

Logicky pro něj tedy platí obrácené charakteristiky. Ukazatel  tedy v posledním roce 

vzrostl, avšak opět při odvětvovém srovnání hluboce zaostává za průměrem. Ani vyšší 

hodnota 1,25 v posledním roce se nemůže souměřit s průměrem 1,7. Ostatní stavební 

firmy tedy realizují tržby za pomocí menšího obejmu celkového majetku. Pokud 

bychom zkoumali obrat relativních aktiv, pak by tento rozdíl již nebyl tak propastný, a 

to vzhledem k vysokému podílu oběžného majetku na celkovém ve společnosti VCES a.s. 

 

Ukazatelé obratovosti oběžného majetku 

 

Vysoký podíl složek oběžného majetku, především pak zásob se negativně projeví 

právě v následujících ukazatelích. Počet obrátek zásob za jeden rok se ve 

sledovaných letech pohyboval v rozmezí dvou až tří. Pozitivní je fakt, že v roce 2005 se 

doba obratu zásob snížila o celých 40 dní oproti předchozímu roku, ale oproti oborovým 

průměrům nemá cenu ani výsledky porovnávat. Tato skutečnost je dána velkým 

podílem rozpracované výroby na majetku firmy. U ostatních stavebních firem je tento 

poměr něco málo přes 10 procent, u firmy VCES a.s. pak tvoří téměř polovinu 

veškerých aktiv podniku. Pokud se zaměříme na dobu obratu pohledávek a závazku, 

pak z grafu č. 7 je patrná kratší doba splatnosti pohledávek než závazků, což se 

pozitivně odráží v řízení toku cash-flow. Hodnoty těchto ukazatelů nejsou příliš 

vyrovnané, nicméně se dá usoudit, že v roce 2005 byla firma důslednější ve vymáhání 

svých pohledávek a na druhou stranu rychleji splácela své závazky. Důležité pro podnik 

je, že průměrně čerpá delší dodavatelský úvěr, než poskytuje čas na zaplacení svým 

odběratelům.  
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Doba obratu složek ob ěžného majetku
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Graf 7 – Doba obratu složek oběžného majetku 
 

 

3.2.3.3    Ukazatele zadluženosti 

 

Za pomocí ukazatelů zadluženosti budu získávat informace o tom, jaká část firemního 

majetku je profinancována z vlastních zdrojů a jaký podíl připadá na zdroje cizí. 

Následná tabulka uvádí výpočty základních ukazatelů zadluženosti. 

 

Tabulka 5 - Ukazatele zadluženosti 
 

2003 2004 2005
Finanční nezávislost 14,52% 12,29% 12,44%
Zadluženost I 36,74% 41,52% 54,24%
Zadluženost II 5,33% 5,10% 6,75%
Zadluženost III 42,91% 39,55% 45,23%
Úrokové krytí (krát) 90,17 25,19 14,23  

 

O celkové zadluženosti podniku nám vypovídá tabulková hodnota zadluženost III. Míra 

zadluženosti se na první pohled nemusí zdát úplně vysoká, ale je třeba se podívat na 

druhou stránku a tou je finanční nezávislost firmy. Zvláštností je, že pokud sečteme tyto 
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dva koeficienty, ani zdaleka se nepřibližují číslu 1. Tento stav je dán velkým podílem 

časového rozlišení pasiv, konkrétně výnosů příštích období. Je otázkou, z jakého 

pohledu se na časové rozlišení dívat. Takto vysoký podíl výnosů příštích období tak do 

určité míry zkresluje ukazatele zadluženosti a nejenom je. Ve skutečnosti se vlastně 

jedná o dosud nezaúčtované výnosy, které na druhé straně bilance víceméně 

korespondují s nedokončenou výrobou. V případě kompletního zúčtování do 

realizovaných výnosů by se pak proměnily v tržby za vlastní výrobky a služby a na 

druhé straně by se odúčtovala nedokončená výroba a s ní souvztažně změna stavu 

nedokončené výroby. V příznivém případě by pak společnost vykázala rozdílem tržeb a 

změny stavu nedokončené výroby zisk, v nepříznivém pak ztrátu, a to by se projevilo 

změnou vlastního kapitálu. Tím pádem by se vlivem úbytku zásob snížil celkový úhrn 

aktiv a úbytkem časového rozlišení úhrn pasiv. Suma veškerého majetku je tím pádem 

opticky nadhodnocována o více než miliardu korun. To se potom musí projevit v mnoha 

rozličných ukazatelích, a to jak u ukazatelů zadluženosti, tak likvidity, rentability  nebo  

syntetických ukazatelů. 

Zadluženost II, neboli zadluženost dlouhodobých zdrojů je na nízké úrovni mezi 5 a 7 

procenty, a to zejména díky absenci financování pomocí dlouhodobých úvěrů. Struktura 

dlouhodobého dluhu se ovšem v letech měnila. V roce 2003 měly majoritní podíl 

dlouhodobé závazky, především pak odložený daňový závazek. V roce 2005 se 

projevila tvorba účetní rezervy na růstu o téměř dva procentní body. 

Zadluženost I pak porovnává poměr dlouhodobých dluhů na vlastním kapitálu. 

Doporučované hodnoty vlastního a cizího kapitálu jsou jedna ku jedné. I přes rostoucí 

trend tohoto ukazatele tedy firma nejeví v této oblasti známky rizika. 

 

Velmi důležitým indikátorem finanční nezávislosti firmy je ukazatel úrokového krytí. 

V tomto směru firma dosahuje vynikajících hodnot, avšak  s výrazně sestupnou 

tendencí. V roce 2003 firma téměř nevyužívala úvěrového financování a EBIT byl ze 

všech sledovaných období nejvyšší. To se samozřejmě odrazilo ve výjimečném 

výsledku. Vzhledem k roku 2003 pak ostatní dva roky už nevypadají tak příznivě, kdy 

se na výsledku projevila vzrůstající potřeba překlenovacích krátkodobých úvěrů a slabší 

hospodářské výsledky.  
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3.2.3.4   Ukazatele likvidity 

 

V této části analýzy se podíváme na to, jak je firma schopna pokrýt své krátkodobé 

závazky jednotlivými složkami oběžného majetku. Vývoj likvidity majetku 

v jednotlivých letech dokládá následující graf. 
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Graf 8 – Ukazatele likvidity 
 

Už z prvního pohledu na graf je vidět, že jsem nezvykle zvolil dvojitý způsob výpočtu 

běžné likvidity. Pro tento krok jsem se rozhodl z důvodu vysokého podílu výnosů 

příštích období na straně zdrojů krytí majetku firmy. Pokud bychom provedli prostý 

výpočet běžné likvidity a nezahrnuli do něj výnosy příštích období, výsledky by byly 

zejména vzhledem k oborovému srovnání výjimečně dobré. Oborový průměr se 

pohybuje okolo hodnoty 1,4 a hodnoty VCESu  pohybující se mezi 2 a 2,5 by byly 

skutečně na velmi dobré úrovni. Je třeba si ale uvědomit tu věc, že zásoby, respektive 

nedokončená výroba firmy, velmi úzce souvisí právě se zmíněným časovým rozlišením 

výnosů. Ve skutečnosti už tyto zásoby byly přeměněny na finanční zdroje, jelikož je 

odběratelé zaplatili předem ve formě splátkových kalendářů. Tato rozpracovaná výroba 

však nemůže být odúčtována před předáním stavby a stejně tak firma nerozpustí časové 

rozlišení do výnosů. Z tohoto důvodu se domnívám, že do jmenovatele je třeba zahrnout 

výnosy příštích období a tím se ukazatel výrazně změní. Jeho hodnoty jsou pak téměř 

totožné s hodnotami pohotové likvidity, která vylučuje z čitatele položku zásob. Běžná 
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a pohotová likvidita se tedy pohybuje kolem hodnoty 1 bez výraznějšího kolísání. Ve 

srovnání s oborovým průměrem nejsou tato čísla příliš příznivá. Jak u běžné tak u 

pohotové likvidity jsou výsledky pod oborovým průměrem, kdy u běžné likvidity se 

průměr pohybuje okolo hodnoty 1,4 a u pohotové 1,2. Zde je také vidět nevelký rozdíl 

mezi danými hodnotami, který je dán malým podílem zásob u stavebních společností.  

 

Po vyčlenění pohledávek se dostaneme k ukazateli peněžní likvidity, neboli likvidity 

prvního stupně. Zde vidíme značně kolísavý trend, kdy v roce 2003 firma dosáhla 

hodnoty přes 0,5 díky velkému objemu finančního majetku. V důsledku úbytku 

finančního majetku hodnota v roce 2004 hluboce poklesla na 0,14, dokonce pod 

oborový průměr, který je dán hodnotou kolem 0,27.  V posledním sledovaném roce pak 

při zlepšení finanční situace mírně vzrostla na hodnotu 0,23, ale průměru v odvětví 

přesto nedosahuje. 

 

3.2.3.5   Provozní ukazatele 

 

Tabulka 6 – Provozní ukazatele 
2003 2004 2005 2004/2003 2005/2004

Produktivita z p řidané hodnoty 476,64 440,76 605,46 -7,53% 37,37%
HV na zaměstnance 77,65 58,68 38,56 -24,43% -34,29%
mzdová produktivita 1,53 1,25 1,54 -18,04% 22,92%  
Poznámka. Produktivita z PH a HV na zaměstnance jsou uvedeny v tis. KČ. 

 

V roce 2005 přesáhla produktivita na jednoho zaměstnance oborový průměr a to je 

velmi příznivé. Projevil se zde zejména  vysoký nárůst tržeb a pozvolné snižování stavu 

zaměstnanců, který za rok 2005 klesl těsně pod tisíc. V předchozích letech tomu tak 

nebylo, ale na druhou stranu byly příznivější výsledky v ukazateli hospodářského 

výsledku na jednoho zaměstnance. Zde se i přes vyšší počet zaměstnanců odrazily vyšší 

výsledky hospodaření za účetní období. Z ukazatele mzdové produktivity je pak vidět 

nárůst průměrné mzdy, kdy i při zvýšení produktivity z přidané hodnoty v roce 2005 a 

snížení počtu zaměstnanců o 60  se mzdová produktivita oproti roku 2003 téměř 

nezměnila. 
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3.2.4 Vybrané modely komplexního posouzení finančního zdraví firmy 
 

3.2.4.1   Kralickův Quick test  

 

Jako první použiji Kralickův rychlý test bonity. Na základě čtyř dílčích ukazatelů jsem 

posoudil finanční stabilitu a výnosovou situaci firmy. Již při prvním pohledu na 

výsledné hodnoty v jednotlivých letech působí ukazatel značně nevyrovnaně. Ale 

pojďme si raději rozebrat jednotlivé ukazatele po letech. 

První dílčí ukazatel, který nás informuje o kapitálové síle firmy se v jednotlivých letech 

téměř neměnil a jeho výsledky jsou zcela průměrné. Zde se ovšem stejně jako u 

posledního ukazatele ROA nepříznivě odráží skladba celkového kapitálu firmy, 

vzhledem k nadhodnocení celkových zdrojů a majetků o časové rozlišení pasiv a 

nedokončené výroby. 

Ukazatel doby oddlužení pak již nepůsobí zdaleka tak vyrovnaně. V roce 2003, díky 

vysokému provoznímu cash flow, dosáhl koeficient doby splácení dluhu nejlepší možné 

známky. V dalším roce pak díky propadu do záporných hodnot jsou známky nejhorší. 

V posledním roce nabývají průměrných hodnot. Zejména tento ukazatel a ukazatel 

finanční výkonnosti jsou důvodem rozdílných průměrných známek celkového 

vyhodnocení quick testu za jednotlivá období. Záporná hodnota provozního peněžního 

toku tak i ve finanční výkonnosti odsoudila rok 2004 k nejhoršímu možnému 

hodnocení. Ostatní roky ale nebyly o mnoho lepší. Rok 2003 průměrný. Rok 2005 

dokonce podprůměrný. V posledním ukazateli ROA se pak opět projevila již zmíněná 

struktura zdrojů a majetku. Ve všech letech dosáhla podprůměrných hodnot.  

 

 

V celkovém hodnocení byl nejúspěšnější rok 2003, pak následoval  propad v roce 2004 

způsobený zejména záporným provozním cash flow a v roce 2005 mírné zlepšení, ale 

celková známka nedosáhla ani průměrné hodnoty.  
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Tabulka 7 – Výpočet Quick testu 
 

2003 2004 2005
VK/A - kvóta vlastního kapitálu 14,52% 12,29% 12,44%
známka 3 3 3
CZ-FM/PCF - doba oddlužení v letech 2,83 -3,09 6,60
známka 1 5 3
PCF/T - finan ční výkonnost 7,72% -10,95% 4,37%
známka 3 5 4
EBIT/A - Rentabilita aktiv( ROA) 3,99% 2,50% 2,59%
známka 4 4 4

Známka finanční stability 2 4 3
Známka výnosové situace 3,5 4,5 4
Quick test 2,75 4,25 3,5  

 

  3.2.4.2   Altmanovo Z – skóre 

 
 
Jako další model využiji vztah profesora Altman pro firmy, jejichž akcie nejsou veřejně 

obchodovatelné na burze. Tato charakteristika odpovídá hodnocenému podniku. 

 

Ve všech sledovaných obdobích spadá hodnota Z skóre podniku do šedé zóny (1,2 – 2,9 

– viz. tabulka číslo 8). Nelze tedy s určitostí říci, jak se bude podnik dále vyvíjet, ale dle 

ukazatele má firma určité potíže ve finanční oblasti. Rok 2005 byl s hodnotou 1,5 

nejúspěšnějším rokem, a to díky výraznému nárůstu tržeb. V ostatních letech byl 

ukazatel nižší s minimem 1,25 v roce 2004. Navíc hodnoty skóre jsou těsně nad hranicí 

bankrotujících podniků, takže je třeba být obezřetný. Jediným ukazatelem, který firmu 

odděluje od úplného dna je poměr tržeb a aktiv, u ostatních jsou hodnoty na velmi nízké 

úrovni. Vypovídající schopnost ukazatelů však opět ovlivňuje již zmíněná struktura 

majetku a zdrojů navýšená nedokončenou výrobu a na druhé straně výnosy příštích 

období. Ukazatel by se tak sice vzdálil bankrotní linii, ale i přesto podnik zůstává v šedé 

zóně. 
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Tabulka 8 – Výpočet Z-skóre 
2003 2004 2005

Vážená hodnota ukazatele ČPK/A 0,024 0,001 0,020
Vážená hodnota ukazatele Zadrž.HV/A 0,036 0,012 0,017
Vážená hodnota ukazatele EBIT/A 0,124 0,078 0,081
Vážená hodnota ukazatele VK/CZ 0,142 0,131 0,116
Vážená hodnota ukazatele T/A 1,041 1,024 1,260

Z skore 1,367 1,246 1,494
 

 

3.2.4.3   Index důvěryhodnosti IN 

 
Index IN99 
 
Stejně jako u Altmanova Z skóre, ani zde nejsou výsledky nijak optimistické. Vzhledem 

k tomu, že VCES staví hodnotu indexu  na podobných ukazatelích jako Z skóre, dobrali 

jsme se téměř shodných výsledků i vývoje. Rok 2005 byl opět díky vysokým tržbám 

nejúspěšnějším rokem, avšak jen velmi těsně překročil bankrotní linii. Roky předešlé 

pak dokonce těsně spadly pod bankrotní linii indexu. Hodnoty ostatních ukazatelů 

indexu jsou stejně jako u Altmana velmi vyrovnané díky ne příliš měnící se struktuře 

majetku a zdrojů firmy VCES. Stejně jako u ostatních indexů i zde je hodnota ovlivněna 

vysokým podílem rozpracované výroby a časového rozlišení pasiv, ale ani tady není 

vliv tak významný, aby hodnotu ukazatele povýšil do okruhu podniků jasně tvořících 

hodnotu pro své majitele. 

 
Tabulka 9 – Výpočet indexu IN99 

2003 2004 2005

Vážená hodnota ukazatele A/CZ -0,040 -0,043 -0,038

Vážená hodnota ukazatele EBIT/A 0,182 0,114 0,119

Vážená hodnota ukazatele T/A 0,502 0,494 0,607
Vážená hodnota ukazatele OA//KZ+KBÚ) 0,033 0,036 0,032

Součet vážených hodnot IN99 0,678 0,601 0,721
 

 
 
Index IN01 
 
U tohoto indexu už ukazatelé vypadají mnohem optimističtěji. Ovšem negativní je 

klesající trend hodnot indexu.V roce 2003 byla jeho hodnota téměř 4,5, v dalším ovšem 

necelých 1,9 a v posledním sledovaném roce se firma propadla do šedé zóny s hodnotou 
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1,4. Je to dáno tím, že tento model nesleduje totožné ukazatele jako IN99 nebo  

Altmanovo Z-skóre. Skvělý výsledek roku  2003 byl zapříčiněn vysokým EBITem a 

nízkými nákladovými úroky. V dalších letech pak EBIT klesnul, ale úroky nadále 

stoupaly a to se projevilo v poklesu o 2,5 bodu v roce 2004 a o dalšího 0,5 bodu v roce 

2005.  V ostatních ukazatelích firma dosahovala daleko vyrovnanějších výsledků, a tak 

nelze z klesající tendence vyvozovat nijaké hlubší závěry o tom, že podnik spěje 

k bankrotu. Jde o pokles jednoho ukazatele, zapříčiněný větším využíváním 

překlenovacích úvěrů firmy.  

 

Tabulka 10 – Výpočet indexu IN01 
2003 2004 2005

Vážená hodnota ukazatele A/CZ 0,303 0,329 0,287
Vážená hodnota ukazatele EBIT/NA 3,607 1,008 0,569
Vážená hodnota ukazatele EBIT/A 0,156 0,098 0,102
Vážená hodnota ukazatele T/A 0,219 0,216 0,265
Vážená hodnota ukazatele OA//KZ+KBÚ) 0,200 0,216 0,194

Součet vážených hodnot IN01 4,485 1,866 1,418
 

 

3.2.4.4   Vzájemné srovnání metod použitých ukazatelů 

 

V následujícím grafu jsou shrnuty výsledky bankrotních modelů Z skóre, indexu IN 99, 

IN01 a bonitního Quick testu. Při srovnání bankrotních modelů vidíme, že se jejich 

výsledky v jednotlivých letech značně rozcházejí. Zatímco u Altmanova Z skóre a 

indexu IN99 jsou výsledky ve všech sledovaných letech velmi vyrovnané a pohybují se 

těsně kolem bankrotní linie, tak u Indexu IN01 je situace zcela odlišná.  V roce 2003 

dosáhl index dvou a půl násobku roku 2004 a zhruba trojnásobku hodnoty roku 2005. 

Tyto rozdíly jsou způsobené použitím rozdílných jednotlivých ukazatelů indexů a jim 

přiřazených vah. Oba indexy přiřazují velikou váhu ukazateli hrubé produkční síly 

(ROA), ale například u obratu celkových aktiv, který je hlavním stavebním kamenem 

Z skóre a IN99 u firmy VCES a.s., se u váhy ukazatele značně rozcházejí. Základním 

kamenem, na kterém staví firma VCES a.s. u indexu IN01 je potom poměr EBITu a 

nákladových úroků, který se u Z skóre a IN99 vůbec nevyskytuje. Přestože jeho váha je 

v celém indexu nejmenší, nevelké využívání úvěrového financování VCESu  mu dává 

zdaleka největší podíl ze všech ukazatelů indexu. Pokud by však pokračoval trend 

četnějšího využívání úvěrového financování, mohla by se firma brzy ocitnout těsně u 
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hranice bankrotní linie IN01, jako je tomu u IN99 a Z skóre. Z trendu hospodaření 

společnosti VCES a.s. se dá usuzovat budoucí vývoj těchto ukazatelů, který je značně 

závislý právě na zmíněných dvou veličinách, a to obratu aktiv u IN99 a Z - skóre a 

poměru EBITu a nákladových úroků u indexu IN01. Pokud firma bude dosahovat 

slušných tržeb, index se bude stále držet v šedé zóně Z skóre a IN99 blízko u hranice 

bankrotní linie. V případě, že firma bude pokračovat v trendu častějšího využívání 

úvěrů, pak se IN01 skutečně propadne někam ke hranici bankrotní linie i u tohoto 

ukazatele. Při opačném vývoji a dobrém provozních HV pak může IN01 opět nabývat 

výjimečných hodnot. 

 

U výsledků bonitního Quick testu pak bude do budoucna záležet především na velikosti 

provozního cash flow. Kvótu vlastního kapitálu může firma ovlivňovat defakto pouze 

zadržováním zisku a nedá se ani předpokládat,že by se ukazatele ROA více než 

zdvojnásobil během příštího období.  

 

Porovnání syntetických ukazatel ů
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Graf 9 – Porovnání syntetických ukazatelů 
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3.2.4.5   Pyramidový rozklad ROE 

 

2005 10,43%
2004 16,16%
2003 17,58%

2005 1,30% * 2005 8,037
2004 1,99% 2004 8,136
2003 2,55% 2003 6,888

*
2005 1,03% 2005 1,265
2004 1,92% 2004 1,033
2003 2,46% 2003 1,039

/ /
2005 38 486 2005 3 750 689 2005 3 750 689 2005 2 965 494
2004 59 865 2004 3 113 091 2004 3 113 091 2004 3 014 347
2003 82 393 2003 3 355 223 2003 3 355 223 2003 3 227 814

-
2005 3 750 689 2005 3 712 203
2004 3 113 091 2004 3 053 226
2003 3 355 223 2003 3 272 830
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Obrázek 4 – Pyramidový rozklad ROE 
 
 
Na zjednodušeném pyramidovém rozkladu ROE můžeme analyzovat příčiny snižování 

klíčového ukazatele ROE v jednotlivých letech. Příčinou prudkého poklesu ROE v roce 

2005 byl pokles rentability celkových aktiv o 0,7 procentního bodu. V roce 2004 také 

došlo k poklesu ROA oproti roku 2003 a to o celého 0,5 procenta, ale vzhledem k růstu 

finanční páky se tento pokles neprojevil na klíčovém ukazateli v takové míře jako 

v roce 2005. Na toto meziroční zvýšení ukazatele finanční páky pak mělo předně vliv 

rozdělení HV minulých let ve formě dividendy značně přesahující zisk roku 2003. 

V roce 2005 se ukazatel ustálil. Dividenda sice opět byla vyplacena, ale pokryl ji 

hospodářský výsledek roku 2004. 

 

Podíváme-li se blížeji na ukazatel ROA, dojdeme k závěru, že hlavní podíl na jeho 

poklesu má klesající trend rentability celkových tržeb, a to zejména vzhledem 

k snižování čistého zisku v jednotlivých letech a růstem tržeb v roce 2005. Nižší zisk 

roku 2004  dokázalo vykompenzovat zvýšení finanční páky. Pokles zisku v roce 2005 

už ovšem neměl tuto oporu, a tak se výrazný nárůst tržeb tohoto roku projevil pouze ve 
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zvýšení obratu celkových a aktiv a logicky snížením rentability celkových tržeb. Pokud 

bychom se podívali blíže na důvody snižování čistého zisku společnosti, pak v položce 

nákladů roku 2005 výrazně vyčnívá nezvykle vysoká tvorba účetní rezervy na vady, 

nedodělky a ztráty ze zakázek, která měla rozhodující vliv na celkovou výši čistého 

zisku, a tím i na všechny ukazatele s ním související. 

 
 

3.2.5 Souhrnné hodnocení finanční situace společnosti 
 
 
Konečná část této kapitoly má za úkol shrnout dílčí poznatky, které jsem získal pomocí 

jednotlivých metod finanční analýzy. Je dobré vyzdvihnout silné oblasti podniku, ale 

hlavní pozornost je třeba zaměřit na méně úspěšné oblasti ekonomické situace, u 

kterých je nutné usilovat o nápravu a odstranění zjištěných nedostatků. V další kapitole 

se pokusím formulovat základní opatření, která by měla tyto zjištěné nedostatky 

minimalizovat. 

 

Analýza absolutních ukazatelů 

 

Na základě horizontální analýzy lze říci, že celkový majetek firmy je přes mírný pokles 

udržován na stabilní úrovni. Oběžná aktiva se na aktivech podílejí více než 80 %, 

zbytek tvoří stálá aktiva. U oběžných aktiv je třeba ještě upozornit na položku zásob, 

která se podílí téměř z 50 %  na celkovém majetku firmy. Takto vysoký podíl zásob na 

celkovém majetku je v rámci stavebního odvětví velmi nezvyklý. Průměrně dosahuje 

hodnota zásob u ostatních stavebních firem okolo 10 % celkového majetku. Při prvním 

pohledu by se mohlo zdát, že firma neefektivně váže své prostředky v nedokončené 

výrobě, ale pokud se blížeji podíváme na pasivní stranu bilance, tak téměř shodný podíl 

na firemních zdrojích tvoří položka výnosy příštích období. Tato položka nám říká, že 

firma již má dané práce  od odběratelů předfinancovány a odvedla z nich i daň z přidané 

hodnoty, ale vzhledem k tomu, že ještě nedošlo k předání díla dle obchodního zákoníku, 

není možné rozpustit časové rozlišení do výnosů běžného období a odúčtovat příslušnou 

změnu stavu rozpracované výroby. Je tedy zřejmé, že tyto dvě položky spolu  

korespondují. Ve skutečnosti nemají vliv na provoz podniku, ale navyšují celkovou 
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hodnotu bilance téměř o polovinu. Tím pádem se tento stav odrazí ve výpočtech téměř 

všech ukazatelů, které do svého jmenovatele tyto položky zahrnují. 

 

Při bližším pohledu na vývoj jednotlivých složek majetku je patrné, že zatímco stálá 

aktiva ve své majoritní položce staveb vykazují trend postupného poklesu v důsledku 

odpisové politiky a restrukturalizace nepotřebného majetku, tak u složek oběžného 

majetku je situace daleko více měnlivá. Je zde patrný zejména trend nárůstu 

krátkodobých pohledávek z obchodního styku. V mezidobí 2003-2004 byl nárůst 

krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů o  celých 77 %, v dalším roce pak o 15 

%. Celkový souhrn krátkodobých pohledávek je pak spíše kolísavý vzhledem 

k měnlivosti ostatních složek krátkodobých pohledávek. U položky finančního majetku 

je situace také velmi nestálá. Zatímco rok 2003 skončil přebytkem finančního majetku 

ve výši 650 milionů, rok 2004 znamenal propad v cash flow o půl miliardy. Propad byl 

zapříčiněn zejména změnami v potřebě pracovního kapitálu a dále se na něm podepsala 

výplata dividend akcionářům ve výši 158 milionů. Rok 2005 pak již i přes opětovnou 

výplatu dividend ve výši 40 milionů skončil více než sto milionovým přebytkem. 

 

Při pohledu na skladbu zdrojů vidíme, že firma není příliš finančně nezávislá. Podíl 

vlastního kapitálu se pohybuje pod patnácti procenty. V letech 2004 a 2005 je dokonce 

téměř o sto milionů nižší oproti 2004, a to v důsledku vyplacené dividendy, který firma 

v roce 2004 nebyla schopna pokrýt z hospodářského výsledku běžného období. V roce 

2005 pak byla opět dividenda vyplacena, ovšem v takové míře, že ji čistý zisk bez 

problémů pokryl. Zde je ovšem opět nutné upozornit na celkovou výši aktiv, kterou 

opticky navyšuje zmíněná již vyfakturovaná nedokončená výroba. 

Cizí zdroje a časové rozlišení se na celkových zdrojích podílí zhruba stejným podílem. 

Položka, která zaujme na první pohled je účetní rezerva ve výši 100 milionů, kterou 

firma v roce 2005 vytvořila na případné nedodělky, vady a ztráty ze zakázek Tato 

rezerva se pak projevila nejenom ve skladbě zdrojů na straně pasiv, ale samozřejmě ve 

výši celkového hospodářského výsledku firmy. Za velmi pozitivní a do budoucna 

perspektivní považuji nezávislost firmy na dlouhodobých bankovních úvěrech a 

schopnost vykazovat vždy ke konci roku nulový zůstatek překlenovacích úvěrů.  
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Analýza tokových ukazatelů ukazuje na příznivý obrat růstu tržeb v roce 2005, ale 

méně pozitivní je už klesající hospodářský výsledek za účetní období. Rok 2003 byl 

z hlediska výše HV zdaleka nejúspěšnější a naopak rok 2005 s nejvyššími tržbami 

nejméně. Bylo to dáno zejména již zmíněnou tvorbou rezervy na krytí budoucích rizik 

z vad a nedodělků.V opačném případě bychom rok 2005 mohli považovat za velmi 

vydařený. 

 

Analýza poměrových ukazatelů 

 

Vzhledem k možnosti oborového srovnání jsem se zaměřil na výpočty rentability 

vlastních zdrojů, celkového majetku, výnosů a nákladů. Vzhledem k metodice MPO 

jsem u všech výpočtů, kromě ROE,  použil do čitatele hospodářský výsledek před 

zdaněním a nákladovými úroky.  

Z rozboru ukazatelů rentability  se firma nejeví v nejlepším světle. Vzhledem 

ke klesajícímu hospodářskému výsledku v letech, klesají logicky také hodnoty 

rentability. Ukazatel ROA tedy dopadl ve srovnání s odvětvím nejhůře ze všech 

ukazatelů. Je zde třeba opět upozornit na nezvyklou strukturu majetku firmy, kterou 

ovlivňuje již diskutovaná hodnota nedokončené výroby. Ostatní ukazatele rentability se 

průměrům alespoň blížily, ale jejich hluboký  pokles oproti roku 2003 rozhodně není 

pozitivní. Nejvíce se pokles projevil u klíčového ukazatele ROE, kdy při užití čistého 

zisku v čitateli, byl na rozdíl od ostatních ukazatelů, zcela zřejmý hluboký propad i 

oproti roku 2004.  

 

Analýza ukazatelů aktivity  oběžného majetku odhalila příznivé i méně příznivé stavy. 

Porovnávat obrátkovost  zásob k odvětví nemá vzhledem k vysoce nadprůměrné výši 

nedokončené výroby smysl. Firma dosáhla vzhledem k 50 % podílu logicky zhruba 

5krát slabšího výsledku. Při rozboru pohledávek a závazků je možné konstatovat 

pozitivní efekt čerpání delšího úvěru od dodavatelů než u poskytování úvěru 

odběratelům. 

Přes nízký koeficient samofinancování společnosti nedosahuje VCES a.s. nijak zvlášť 

kritických hodnot v oblasti ukazatelů zadluženosti. Je to dáno právě vysokou mírou 

časového rozlišení pasiv. Celkové zadlužení kolísá od 40 % do 45 %, což není nikterak 
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vysoký poměr. Je otázkou, jak nahlížet na míru časového rozlišení z hlediska zdrojů, ale 

vzhledem k tomu, že se v budoucnu budou měnit na výnosy běžného období, budou 

ovlivňovat tedy vlastní zdroje, a to při příznivém vývoji nárůstem zisku a v opačném 

případě jeho poklesem. Optimistických výsledků dosahovala firma v oblasti úrokového 

krytí, kdy v roce 2003 dosáhnul EBIT 90 násobku úrokových nákladů. Méně pozitivní 

je však výrazný propad ukazatele v dalších letech, který byl způsoben poklesem EBITU 

a dále pak využíváním překlenovacích úvěrů ve větší míře. 

 

Rozbor ukazatelů likvidity  opět neukázal výrazné problémy  firmy v této oblasti. 

Firma dosahuje u běžné a pohotové likvidity vyrovnaných hodnot, a to mírně pod 

oborovým průměrem. Kolísavé hodnoty u okamžité likvidity jsou dány již dříve 

zmíněným znatelným výkyvem v peněžních tocích podniku, kdy v roce 2004 firma 

skončila půl miliardovým záporným peněžním tokem. Při metodice výpočtu běžné 

likvidity jsem narazil na problém, co zahrnout do krátkodobých dluhů. Pokud bych do 

jmenovatele nezapočítal časové rozlišení, pak by hodnota ukazatele vysoce převyšovala 

oborový průměr, avšak vzhledem k tomu, že nedokončená výroba již byla ve 

skutečnosti předfinacována a tudíž v budoucnu již nebude možné ji přeměnit na peněžní 

zdroje (jen případný rozdíl z konečné fakturace), započítal jsem do jmenovatele právě i 

výnosy příštích období. Tím se výrazně snížila hodnota ukazatele a klesla tak pod 

oborový průměr. 

 

U provozních ukazatelů bych vyzdvihnul zejména produktivitu z přidané hodnoty, 

která v roce 2005 překročila oborový průměr. Z výsledků je dále patrný nárůst 

průměrných mezd, kdy i při růstu produktivity práce v roce 2005 a snižování počtu 

zaměstnanců mzdová produktivita v roce 2005 zůstává na téměř stejné úrovni roku 

2003. Hospodářský výsledek na zaměstnance pak i přes mírný pokles průměrného počtu 

zaměstnanců logicky klesá s nižšími hospodářskými výsledky. 

 

Komplexní modely 

 

Modely, které souhrnně hodnotí finanční zdraví podniku nepredikují firmě VCES a.s. 

příliš optimistickou budoucnost. V indexu IN99 a Z-skóre firma dosáhla téměř 
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shodných hodnot, kdy u obou indexů stavěla firma VCES zejména na relativně 

příznivém poměru tržeb a celkových aktiv. Říkám relativně, jelikož i zde se samozřejmě 

projevila výše nedokončené výroby, která tento ukazatel negativně ovlivňuje. U těchto 

dvou indexů tedy firma téměř kopíruje linii bankrotu. Pokud bychom vzali tedy v úvahu 

optické navýšení majetku firmy a vyloučili bychom z aktiv nedokončenou výrobu, pak 

by indexy samozřejmě nabývaly vyšších hodnot, ale i přesto by se pohybovaly v zóně, 

kdy není možné s určitostí předpovědět budoucí vývoj firmy. 

Index IN01 již byl pro firmu příznivější, a to vzhledem k   aplikaci nového poměrového 

ukazatele úrokového krytí. Právě zde se zejména v roce 2003 projevil vysoký provozní 

hospodářský výsledek spolu s nízkým využíváním úvěrového financování a 

akcelerovaly tak  hodnotu indexu do výjimečných hodnot. V dalších letech pak spolu 

s širším využíváním překlenovacích úvěrů a poklesem provozního hospodářského 

výsledku není index tak příznivý a v roce 2005 se dokonce propadnul do šedé zóny. 

V Quick testu se projevilo výrazné kolísání provozní cash flow a dále pak opět majetek 

firmy nadhodnocený o nedokončenou výrobu.  

Výsledky analýzy bych shrnul do následujících silných a slabších stránek finanční 

situace podniku: 

 

Tabulka 11 – Silné a slabé finanční stránky podniku 
 

Silné oblasti podniku Slabé oblasti podniku 

⇒ Malá závislost na dluhovém 

kapitálu 

⇒ Klesající hodnota klíčového 

ukazatele ROE 

⇒ Vyšší doba obratu závazků ve 

srovnání s obratem pohledávek 

⇒ Hodnoty ostatních ukazatelů 

rentability pod oborovým 

průměrem 

⇒ Příznivé výsledky produktivity 

z přidané hodnoty 

⇒ Vysoký podíl služeb na výkonové 

spotřebě, vzhledem k využívání 

dodávek od specializovaných 

subdodavatelů 

 ⇒ Neprůhledná struktura 

nedokončené výroby 



 71 

 

4 Návrhy na zlepšení finanční situace podniku 
 
 
Na základě provedené analýzy v letech 2003-2005 jsem dospěl k závěru, že společnost 

nemá větší finanční obtíže a má do budoucna růstový potenciál. Přestože některé 

ukazatele finanční analýzy nejsou zcela optimální a při srovnání s podniky v oboru 

v některých oblastech firma lehce zaostává za průměrem, není třeba se obávat hrozeb 

bankrotu či jiných velkých finančních problémů, jak naznačují některé z vybraných 

komplexních modelů posouzení finančního zdraví firmy. Například často užívaný 

model Z-skóre považuje mnoho odborníků z finanční branže v podmínkách české 

ekonomiky za ne příliš vypovídající. Souhrnné modely jsou pak pojaty velmi obecně a 

těžko mohou vzít v úvahu veškerá specifika podniku, jakým je například stavební 

společnost. 

 

Dále je potřeba vzít v potaz, že jak tyto komplexní modely, tak některé z poměrových 

ukazatelů jsou silně ovlivněny nezvyklou strukturou majetku a zdrojů společnosti, kdy 

stranu aktiv výrazně navyšuje stav nedokončené výroby s podílem přes 40 % celkového 

majetku a na straně pasiv pak bilanční sumu vyrovnávají výnosy příštích období. Toto 

optické navýšení majetku se negativně projeví například v hodnotě  již zmiňovaných 

syntetických ukazatelů, v některých ukazatelích rentability nebo kupříkladu ve výpočtu 

běžné likvidity firmy. V čitateli ukazatele běžné likvidity počítáme i s položkou zásob, 

která je považována za nejméně likvidní část oběžného majetku, ale v tomto ukazateli 

se přesto zohledňuje. V tomto případě ale není vhodné nedokončenou výrobu do 

ukazatele zahrnout. Hodnota nedokončené výroby je totiž ve skutečnosti již 

předfinancována formou splátkového kalendáře, avšak v účetnictví ještě nebyla 

zúčtována do realizovaných výnosů, protože ještě nebyla dle obchodních smluv předána 

zákazníkovi. V účetnictví se tato skutečnost projeví právě ve výnosech příštích období 

na pasivní straně bilance. Není tedy nejmenší důvod zahrnovat majetek, který již byl 

zpeněžen do sumy majetku, který je možné zpeněžit v čase. 

 

Všechna tato specifika je zkrátka  třeba vzít při posouzení v úvahu a nelze se spoléhat 

na pouhé dosazování do vzorečků, ba ani na některé z profesionálních softwarů, do 
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kterých stačí dosadit čísla z výkazů a vyjede Vám přehledná sestava nejčastěji 

užívaných ukazatelů. Její vypovídající hodnota bývá mnohdy velmi sporná a mohla by 

nesprávně ovlivnit úsudek uživatele finanční analýzy. 

 

4.1 Využití cizího kapitálu k růstu rentability vlastních zdrojů 
 

Jak jsem se již zmínil v předchozí části textu, v podniku jsem nenarazil na vyloženě 

problematické místo v hospodaření, které by vyžadovalo potřebu bezodkladného zásahu 

do řízení. Jsou zde však slabší oblasti, které by bylo  možné vhodně implementovanou 

strategií posílit a v konečném výsledku  by na nich firma mohla do budoucna stavět.  

 

Právě jednou z oblastí, na kterou by se měl podnik soustředit je klesající hodnota 

ukazatele rentability vlastních zdrojů. Hodnota návratnosti vlastního kapitálu je pro 

vlastníky klíčový ukazatel a jeho pokles v čase je třeba analyzovat a navrhnout opatření 

k nápravě. Prudký pokles v roce 2005 na hodnotu 10 procent byl způsoben poklesem 

čistého zisku. Hlavní podíl na tomto poklesu nesla tvorba účetní rezervy na vady, 

nedodělky a ztráty ze zakázek ve výši 100 milionů korun. Tato rezerva byla v účetnictví 

vytvořena proto, aby účetnictví skutečně věrně zobrazovalo hospodaření podniku. 

V minulých letech byla tato rezerva tvořena v řádově nižších sumách. Tento obrat 

přikládám zájmu ze strany zahraničního partnera, kdy v době před závěrkou již 

probíhala jednání o převzetí a představitelé firmy Bouygues jistě požadovali 

hospodářský výsledek, který se opírá o čísla, zahrnující možná rizika plynoucí ze 

stavebních zakázek. Ovšem ani předchozí hodnoty ROE, které se pohybovaly mezi 16 a 

18 procenty nejsou nikterak znamenitým výsledkem. V tomto ohledu by pak firma 

mohla stavět na své silné finanční stránce, kterou je nízká závislost na dluhovém 

kapitálu.  

 

Společnost VCES vykazuje ke konci sledovaných období vždy nulový zůstatek 

bankovních úvěrů. V průběhu roku má firma otevřený úvěrový rámec do výše 470 

milionů korun pro případy nutnosti překlenutí časového nesouladu úhrad faktur od 

zákazníků oproti fakturám přijatým. V roce 2003 firma překlenovacích úvěrů příliš 

nevyužívala a zaplatila na úrocích téměř 4 x méně než v roce 2005. Pět a půl milionů 
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korun vyplacených na úrocích z bankovních úvěrů odpovídá přibližně v průměru 

využívání 100 milionů korun úvěrového rámce v průběhu roku. Celkově finanční 

výsledek hospodaření je rok od roku horší, a to vzhledem k zmíněné vyšší potřebě 

krátkodobého úvěrování, tak i k vyšším nárokům zákazníků na bankovní zajišťovací 

produkty. Dlouhodobých úvěrů pak firma vzhledem k zanedbatelným investicím 

nevyužívá vůbec. Právě v této oblasti vidím možnou mezeru, kam by firma měla 

zaměřit svá budoucí strategická rozhodování.  

 

Mít možnosti využít relativně levného zdroje financování je samozřejmě jedna věc a mít 

skutečně kam investovat je věc druhá. Zaměříme-li však svoji pozornost na výsledovku 

firmy, narazíme na nákladovou položku spotřebovaných služeb, která se na celkových 

nákladech výroby podílí z více než šedesáti procent. Tyto náklady představují z valné 

části subdodávky specializovaných dodavatelů a samozřejmě náklady na finanční a 

operativní leasing, kdy firma nevlastní téměř žádnou těžkou stavební techniku a tím 

pádem si ji musí pronajímat. Společnost VCES a.s. defakto postaví hrubou stavbu a 

veškeré zbývající činnosti, jako je elektroinstalace, rozvody, zateplování, a jiné 

provádějí firmy, které si VCES a.s. najímá. Tím pádem firma přichází o část zisku, 

kterou vyplatí specializované firmě, která pro ni práce provádí a posléze fakturuje. 

Rozhodně tedy stojí za zvážení, zda by se vyplatilo vstoupit, případně odkoupit právě 

jednu nebo více ze specializovaných firem, které podnik připravují o část jejích 

potencionálních zisků. Nejlépe by bylo soustředit se na firmy, které se momentálně 

nacházejí v určitých obtížích, a to zejména z důsledku nedostatku zakázek. Převzetí 

nebo případný vstup do firem, které se nacházejí v obtížné finanční situaci, by nemuselo 

být ani nikterak finančně náročné a bylo by k nim vhodné využít cizího kapitálu, ke 

kterému má firma velmi snadný přístup. Cizí kapitál je pro firmu VCES a.s. levnější než 

její vlastní zdroje a v případě kladného vývoje investice by přinesla pákový efekt na 

straně zvýšení klíčového ukazatele rentability vlastních zdrojů.  

 

Účinek kladné finanční páky je založen na principu, kdy použitím cizího kapitálu 

zvyšujeme výnosnost kapitálu vlastního. Tato zákonitost samozřejmě funguje při 

splnění předpokladu, že cizí kapitál je pro firmu levnější než její vlastní zdroje. 

V opačném případě by došlo naopak k snižování výnosnosti vlastních aktiv. 
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2 005 2 006

Elektroinstalace 150 000 137 865
úspora nákladů 0 8,09%
úspora náklad ů 0 12 135

úvěr 0 50 000
roční úrok 5%
náklad úv ěru 2 500

náklady 2 302 000 2 289 865
náklady + úrok 2 302 000 2 292 365
úspora/zisk 0 9 635

2 005 2 006
Vlastní kapitál 370 000 370 000
CZ.úplatné 100 000 150 000
zisk 38 000 47 635

ROE 10,27% 12,87%
ROI 8,09% 9,16%
Finan ční páka 1,27 1,41

4.1.1 Modelový příklad využití finanční páky 
 

Tuto modelovou situaci je možné aplikovat na reálných číslech firmy VCES a.s. 

Předpokládejme, že firma VCES a.s. vstoupí ke konci roku 2005 do společnosti na 

montáž elektroinstalací a stane se jejím majoritním vlastníkem. Tato nově vzniklá 

dceřiná společnost bude schopna obsloužit určitou část stavebních zakázek firmy VCES 

a.s. Na převzetí společnosti použije firma střednědobý úvěr ve výši 50 milionů korun 

s roční úrokovou sazbou 5 %. Tuto investici by firma VCES a.s. byla schopna 

financovat ze svého provozního zisku, ovšem využití dobře dostupného cizího kapitálu 

je pro ni výhodnější. Od investice firma očekává, že jí přinese výrazné snížení 

dodatečných nákladů, které společnosti vznikají najímáním specializovaných 

subdodavatelských firem. Počítejme, že vzhledem k vlastním dodávkám dojde v příštím 

roce ke snížení nákladů na elektroinstalace a v důsledku toho k růstu čistého zisku 

firmy.  Úsporu z nákladů uvažujme ve výši ROI běžného roku, ovšem ne pouze 

z hodnoty investice, ale z celé sumy nově obsloužených zakázek ve vlastní režii. Pokud 

bychom počítali úsporu pouze z investované částky, pak by se sice projevil účinek 

finanční páky, ovšem investice by neměla požadovaný efekt vzhledem k problémové 

časové návratnosti investice. Skutečná úspora nákladů z investice by pak byla ve výši 

úspory na marži, kterou si účtovali subdodavatelé a případně dalších úspor v důsledku 

efektivnějšího řízení. ROE dosahoval v roce 2005 hodnoty 10,27 %, ukazatel ROI pak 

vzhledem k zahrnutí položky revolvingového úvěru je o něco nižší na hranici 8 %. 

Tabulka číslo 12 ukazuje, jak by se úspora nákladů a změna struktury kapitálu projevila 

v příštím roce v ukazatelích rentability. 

 Tabulka 12 – Vliv využití cizích zdrojů na ROE 
 
 
Vyšší úsporou nákladů oproti nákladům na 

úvěr dojde ke zvýšení zisku společnosti 

oproti předchozímu roku. V ukazateli ROI 

se investice i přes zvýšení celkových 

úplatných zdrojů projeví nárůstem 

výnosnosti. Zároveň dojde působením 

zmiňované finanční páky ještě k 
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výraznějšímu  růstu výnosnosti vlastních zdrojů ROE a to ve výši 1,41 násobku (poměr 

celkových úplatných zdrojů ku vlastnímu kapitálu) ukazatele ROI. 

 

 Zmíněný příklad je však třeba brát pouze jako modelový. Výpočty nejsou podloženy 

zcela reálnými čísly a skutečnost by se zřejmě od vzorového příkladu lišila. 

 

4.1.2 Schéma působení finanční páky 
 
 
Působení finanční páky je také možno prezentovat na přehledném rozkladu ukazatele 

výnosnosti vlastního kapitálu. Na schématu je znázorněno, jak které síly působí na 

klíčový ukazatel ROE. Na jedné straně došlo úsporou nákladů ke zvýšení rentability 

tržeb, na straně druhé však díky změně úplatných zdrojů ke snížení obrátkovosti 

kapitálu podniku. Skutečná úspora z investice pak byla v takové výši (vzhledem 

k počítané úspoře z obsloužených zakázek ve výši trojnásobku ROI z investice), že i 

přes zvýšení úplatných zdrojů vzrostl ukazatel ROI. Ještě výraznější nárůst ukazatele 

ROE pak byl zapříčiněn právě účinkem rostoucí finanční páky. 

  

Obrázek 5 – Působení finanční páky v rozkladu ROE 
 
 

2006 12,87%
2005 10,27%

ROI
2006 9,16% * 2006 1,41
2005 8,09% 2005 1,27

ROS *
2006 2,04% 2006 4,50
2005 1,62% 2005 4,98

/ /
2006 47 635 2006 2 340 000 2006 2 340 000 2006 520 000
2005 38 000 2005 2 340 000 2005 2 340 000 2005 470 000

2006 370 000
- 2005 370 000

2006 2 340 000 2006 2 292 365
2005 2 340 000 2005 2 302 000

VK

ROE

Kapitál/VK

T/Kapitál

Kapitál(úplatné zdroje)

Tržby(služby+úspora) Náklady

Zisk Tržby (služby+úspora) Tržby(služby+úspora)

 



 76 

 

4.1.3 Závislost ROE a ROI na výši investice 
 
 
V následujícím grafu je přehledně znázorněn vliv výše investice (tzn. kolik by firma 

zaplatila za převzetí nového partnera) na ukazatele rentability.  

 

Závislost ROE a ROI na výši investice
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Graf 10 – Závislost ROE a ROI na výši investice 
 
 
Modelová investice ve výši 50 milionů korun z příkladu a schématu je v grafu 

znázorněna v první sloupečku. V dalších sloupcích jsou pak výpočty za předpokladu 

vyšších nákladů na převzetí firmy a totožné výše obsloužených zakázek ve vlastní režii 

ze vzorového příkladu. Z vývoje grafu je zřejmé, že při stoupajících nákladech na 

investici logicky klesá hodnota ROE a hodnota ROI. Hodnota ROE by však i přes 

náklad ve výši 150 milionů byla stále vyšší než v běžném roce, a to právě v důsledku 

pozitivního vlivu finanční páky. Na rozdíl od ROE, hodnota ROI poklesne oproti 

běžnému roku při nákladech vyšších než 92 milionů korun, a to díky výrazně nižší 

obrátce kapitálu.  
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4.1.4 Závislost ROE a ROI na výnosnosti investice 
 

Jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách, hodnota výnosnosti (úspory) z investice je  

pro vývoj rentability zcela klíčová. Graf na následující stránce prezentuje závislost 

ukazatelů ROE a ROI na výši úspory z nové investice, za předpokladu 50 milionové 

investice a úspory počítané pouze z této výše nákladů. 

 

Závislost ROE a ROI na výši výnosnosti investice

10,00% 10,27% 10,69% 10,81% 11,08% 11,36% 11,62% 11,89%
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Graf 11 – Závislost ROE a ROI na výnosnosti investice 
 
 

Graf vychází opět z modelového příkladu kapitoly 5.2, ovšem s modifikací  ve výši 

úspory, kterou pro lepší názornost počítám pouze z výše investice, to je z 50 milionů. 

Pokud bych vycházel přesně ze  vzorového příkladu, pak by nebylo možné na grafu 

ilustrovat síly působící na klíčové ukazatele rentability. 

 

Modrá linie, znázorňující výši úspory, je pro další uvažování velmi důležitá. V bodě, 

kde protíná linie úspor přímku úroku z dodatečného cizího kapitálu, dosahuje výše ROE 

stejné hodnoty, jako v běžném roce. Úspora je v tomto případě logicky nulová, ovšem 

ukazatel ROI vlivem snížené obrátky kapitálu by poklesl pod hodnotu běžného roku. 

Pokud tedy uvažujeme budoucí úsporu nákladů z investice právě z výše ukazatele ROI, 
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musí hodnota tohoto ukazatele dosahovat přinejmenším výše nákladů na cizí kapitál, 

v opačném případě bude ukazatel ROE klesat. Pakliže úspora z investice bude rovna 

ukazateli ROI běžného roku plus náklady z úroku, pak od tohoto bodu bude stoupat i 

hodnota výnosnosti celkových úplatných zdrojů ROI (viz. bod, ve kterém linie úspory 

protíná žlutou přímku). 

 
 
Z uvedených úvah vyplývá, že využití cizího kapitálu, ke kterému má VCES a.s. velmi 

snadný přístup, je pro společnost skutečně výhodné.  Na managementu firmy pak leží 

odpovědnost nalézt vhodnou firmu, která by se stala návratnou investicí a přispívala by 

k lepšímu hospodaření podniku.  

  

4.2 Řízení peněžních toků 
 
 
Druhou oblastí, kde jsem shledal nedostatky ve finančním řízení, je ne zcela efektivní 

využívání volných finančních zdrojů podniku. V průběhu roku dochází ke značným 

výkyvům finanční situace společnosti. V některých obdobích firma musí vzhledem 

k nesouladu úhrad od odběratelů a plateb dodavatelům využívat překlenovacích úvěrů. 

Jsou však také období, kdy firma hospodaří s přebytky na účtech a tyto peníze ne vždy 

zcela účelně využívá. Takto volně ležící finanční prostředky je možné ukládat na 

krátkodobé termínované účty a zhodnocovat je.  

 

Pokud se podíváme na konečné položky rozvahy, vidíme, že ke konci roku firma  těchto 

instrumentů využívá. V průběhu roku však dochází k větším výkyvům v peněžním toku 

a dlouhodobější finanční přebytky jsou spíše vzácností. Pokud by však firma využívala 

nástroje, který by jí zprůhlednil budoucí potřebu a příjem finančních prostředků, mohla 

by skutečně využívat i relativně krátkodobých časových mezidobí k zhodnocování 

svého jmění.  

 

Dnešní účetní programy samozřejmě dokážou vygenerovat přehlednou sestavu 

saldokonta pohledávek a závazků. Jistě by však bylo k užitku, vytvořit účelný report, 
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například v tabulkovém editoru excel, který by přehledně znázorňoval budoucí peněžní 

toky ze splatných z pohledávek a závazků.  

 

Prvně by bylo třeba vytvořit vhodnou šablonu v účetním programu firmy a data poté 

exportovat do tabulkového editoru. Tato data by bylo dále třeba očistit o pohledávky a 

závazky například mezi osobami spřízněnými. Společnost VCES fakturuje například 

práce svým developerským společnostem, ale ke skutečným platbám mezi nimi 

nedochází. 

 

Pomocí aplikace vhodných funkcí a nástrojů by tato sestava mohla znázorňovat toky 

například po jednotlivých týdnech do splatnosti přijatých a vydaných faktur, příjem 

peněz dle jednotlivých bankovních ústavů, které společnost využívá plus samozřejmě 

další podrobnější informace o platbách. Pomocí kumulovaných budoucích zůstatků by 

pak vedení mělo lepší přehled o budoucích tocích a v případě mezidobí přebytků by 

volné finanční prostředky mohla firma uložit na termínovaný účet a přesně by věděla, 

po jakou dobu může tohoto instrumentu využít.  

 

Výslednou podobu reportu si představuji tímto způsobem: 
 
 
V grafu číslo 12 jsou přehledně zobrazené toky peněžních prostředků ven z firmy a do 

firmy v jednotlivých týdnech. Zelený sloupec představuje faktury vydané k zaplacení, 

červený sloupec faktury přijaté a modrý rozdíl mezi příjmy a výdaji v aktuálním týdnu. 
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Graf 12 – Peněžní toky v jednotlivých týdnech 
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Tento obrázek nás informuje tedy o dění v aktuálních týdnech. Pro nás je ovšem 

důležité znát úhrny peněžních prostředků kumulovaně. Tento stav ukazuje následující 

graf číslo 13. 

 

Zde již vidíme kumulované peněžní toky v jednotlivých týdnech. Z grafu je tedy 

zřejmé, že v týdnech jedna až pět musí firma využívat úvěrového rámce. Týdny šest až 

osm naopak naznačují přebytky peněz a společnost může tyto přebytky použít jako 

krátkodobé úložky na termínované vklady, díky kterým dojde k jejich zhodnocování. 

V dalších týdnech se financování opět propadá do mínusu a bude tedy nutné opět 

sáhnout po úvěrovém produktu. 
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Graf 13 – Kumulované peněžní toky 
 
 
 
Společnost VCES a.s. ovšem používá dva účty a bylo by tedy vhodné rozdělit tyto toky 

podle jednotlivých bank. Graf číslo 14 zaznamenává kumulované peněžní toky podle 

bankovních ústavů. Zelený sloupec toky KB, červený ČSOB a modrý znázorňuje 

kumulovaný tok celkový, který koresponduje s předchozím grafem číslo 13. Tento graf 

nám oproti předchozímu navíc podává informaci o tom, jak budeme muset přesouvat 

vlastní prostředky mezi účty, abychom se vyhnuli úvěrovému zatížení. Například 
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v týdnech 5 až 10 budeme dorovnávat kladnými toky ČSOB záporné toky v Komerční 

bance a vyhneme se tím zbytečnému využívání úvěrů. 
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Graf 14 – Kumulované peněžní toky podle bank 
 
 
 
Forma reportu, kterou popisuji v této části práce, je samozřejmě vzhledem k ne zcela 

reálným datům pouze jakousi představou o výsledném reportu. Mám ovšem za to, že 

sledování peněžního toku přímou metodou má svoje opodstatnění a týdenní interval 

považuji vzhledem k uvažované pracnosti zpracování zprávy za ideální časové období. 

Tento přehled by přinesl finančnímu vedení společnosti jistě zajímavý a účelný nástroj 

k řízení peněžních toků a vnesl by do řídícího procesu větší přehled. 
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Závěr 
 
 
Základním stavebním kamenem společnosti VCES  je tým aktivně a tvrdě pracujících 

lidí, který spolu s bohatou historií, dotváří obraz úspěšné a dobře fungující společnosti. 

Ve své činnosti se firma opírá o dlouholeté zkušenosti zakládajícího managementu, 

vlastní promyšlenou strategii v oboru činnosti a v neposlední řadě o mladé, talentované 

lidi, do kterých prozřetelně investuje, a kteří firmě její důvěru oplácejí novými nápady a 

elánem, nezbytným pro budoucí rozvoj. 

 

Firma VCES však nemá svoji pozici na trhu zdaleka zajištěnou. O každou zakázku musí 

tvrdě bojovat. Stavební odvětví se vyznačuje značným konkurenčním prostředím, 

zejména ze strany kapitálově silných společností se zahraniční účastí. 

Velkým příslibem pro budoucí růst je tak vstup silného zahraničního partnera, který 

firmě umožní přístup k velkým, kapitálově náročným zakázkám, například z koše PPP. 

 

Mým úkolem ve firmě a zároveň cílem mé diplomové práce bylo, za pomocí nástrojů 

finanční a strategické analýzy, posoudit postavení firmy v odvětví,  zhodnotit finanční 

situaci podniku a následně navrhnout opatření, která by vedla ke zlepšení současného 

stavu. 

 

Pro posouzení finančního zdraví firmy jsem využil elementárních metod finanční 

analýzy a dále některé z metod testování, založených na souhrnných indexech 

finančního zdraví. 

 

Při analýze bylo třeba brát v ohled nezvyklou strukturu majetku firmy, která by při 

nesprávném pojetí  zkreslila konečné výsledky a jejich následnou interpretaci. 

 

Dílčím výsledkem mé práce je tedy zpráva o hospodaření podniku. Zevrubnou analýzou 

jsem dospěl k názoru, že přes určitou nevyrovnanost ve výsledcích hospodaření je firma 

stabilizována. Společnost nemá problémy s plněním dluhové služby a meziroční nárůst 

objemů tržeb pomáhá zvyšovat využívání aktiv.  
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Naopak slabších výsledků firma dosahuje v oblasti rentability, zvláště pak při srovnání 

s oborovými průměry. Pozornost je třeba zaměřit zejména na klesající trend klíčového 

ukazatele rentability vlastního kapitálu. 

 

S ohledem na tento stav navrhuji ve své práci investice, které by firmě do budoucna 

zajistily nižší závislost na jejích subdodavatelích a vzhledem k snadnému přístupu 

k úvěrům, by podnik mohl využít efektu finanční páky, který by se za příznivých 

podmínek pozitivně projevil v růstu ROE. 

 

Dále jsem se v práci zabýval oblastí cash managementu a navrhnul jsem přehlednou 

formu reportu, který by sledoval peněžní toky přímou metodou. Tento přehled by 

přinesl finančnímu vedení společnosti zajímavý a účelný nástroj k řízení peněžních toků 

a vnesl by do řídícího procesu větší přehled.  

 

Vzhledem k tomu, že firma dosud nevyužívala finanční analýzy, věřím, že na základě 

mé práce si  odpovědní pracovníci dotvoří přehled o celkové situaci firmy,  přijmou 

navrhovaná opatření za svá vlastní a pomohou tak ke zlepšení stávajícího stavu. 
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