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Abstrakt 

Diplomová práce je zam��ena na provedení finan�ní analýzy spole�nosti OHL 

ŽS, a.s. Teoretická �ást se skládá z definic finan�ní analýzy, jejich �ástí a metod 

provedení. V praktické �ásti na základ� získaných informací je provedena finan�ní 

analýza a analýza okolí podniku. Získané výsledky poslouží ke stanovení vhodných 

opat�ení pro zlepšení sou�asné situace ve spole�nosti. 

Abstract

The master thesis is focused on financial analysis of the company OHL ŽS, a.s. 

The theoretical part consists of definitions of financial analysis, its elements and 

implementation. In the practical part, there is the financial analysis of the company and 

its neighborhood business applicated according to the infromation collected. The results 

will serve as a tool to find out the proper disposals for improvement of the current 

company situation. 
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Úvod 

P�ed n�kolika lety postihla celý sv�t ekonomická krize, která m�la mnoho 

negativních následk�. Bylo nutné provést pot�ebná opat�ení, aby spole�nosti toto, 

bohužel velmi nep�íjemné období zvládly a nedostaly se tak do likvidace. Spole�nosti 

byly nuceny propoušt�t své zam�stnance, lidé za�ali šet�it a jednotlivé státy musely 

provést reformy na zajišt�ní dostate�ného množství pot�ebných finan�ních prost�edk�

pro své rozpo�ty. 

V sou�asné dob�, kdy na trhu p�sobí velký po�et firem, je pro každou novou �i 

stávající spole�nost velmi d�ležité obstát v tomto konkuren�ním boji. Být úsp�šný, 

dosahovat zisku, uspokojovat trh a mít spokojené zam�stnance, vyžaduje velké úsilí a 

dokonale propracovanou finan�ní strategii. Všechna plánování, organizování a �ízení 

spole�nosti, tak aby byly napln�ny stanovené cíle, vyžadují kvalitní a schopné vedení, 

které musí dob�e znát situaci spole�nosti, kterou �ídí. K posouzení této situace jsou 

využívány ukazatele finan�ní analýzy. Informace pro správné vyhotovení t�chto 

ukazatel� jsou zachyceny v ú�etních výkazech spole�nosti, kam pat�í rozvaha, výkaz 

zisku a ztrát a p�ehled o pen�žních tocích neboli výkaz cash flow. Ovšem pouhá znalost 

finan�ní situace spole�nosti není dosta�ující. Proto je nutné v�novat pozornost i 

vn�jšímu a vnit�nímu prost�edí spole�nosti, �ímž je možné následn� stanovit její silné a 

slabé stránky, hrozby a p�íležitosti. 

Úkolem finan�ní analýzy je posoudit finan�ní situaci spole�nosti. Její výsledky 

poskytují informace o hospoda�ení spole�nosti, jejím majetku, závazcích, pohledávkách 

a o její platební schopnosti apod. Také mohou posloužit jako varování p�ed blížícím se 

bankrotem. V tomto p�ípad� m�že vedení spole�nosti s p�edstihem provést pot�ebná 

opat�ení tak, aby se spole�nost stala stabilní, prosperující, dosahující zisku a vyhnula se 

p�ípadnému bankrotu.  
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1 Vymezení problému a cíle práce 

Pro správné �ízení každé spole�nosti je zpracování finan�ní analýzy velmi 

d�ležité. Dle výsledk� všech ukazatel� m�že vedení spole�nosti s p�edstihem a v�as 

reagovat na blížící se problémy a p�ipravit pot�ebná opat�ení.  

Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení finan�ní situace spole�nosti OHL 

ŽS, a.s. v letech 2005-20091. Finan�ní analýza je velmi d�ležitá pro správné �ízení 

podniku. 

V teoretické �ásti bude podrobn� vysv�tlena podstata a význam finan�ní analýzy 

a jejich ukazatel�. Všechny informace z teoretické �ásti budou poté využity pro 

zhotovení praktické �ásti.  

Dále bude stru�n� p�edstavena spole�nost, kterou budu analyzovat, její p�edm�t 

podnikání, její historii, organiza�ní strukturu a vedení spole�nosti, a také její významné 

stavby.  

Nejd�ležit�jší �ástí diplomové práce je provedení finan�ní analýzy, neboli 

zjišt�ní p�í�in stav� jednotlivých ukazatel� na základ� teoretické �ásti a získaných 

informací z ú�etních výkaz� spole�nosti. Vedle finan�ní analýzy bude nutné provést i 

analýzu vnit�ního a vn�jšího prost�edí.  

Jakmile budou vypo�teny všechny ukazatele, zpracována analýza okolí 

spole�nosti, bude provedena interpretaci výsledk�, jejich porovnání s konkurencí a 

oborovými pr�m�ry a v záv�ru budou navržena pot�ebná opat�ení, která povedou ke 

zlepšení situace ve spole�nosti.

���������������������������������������� �������������������

1 Výro�ní zpráva za rok 2010 nebyla doposud zve�ejn�na, proto je finan�ní analýza provedena pouze za 

roky 2005-2009. 
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2 Teoretická východiska práce  

Teoretická �ást práce podrobn� p�edstaví význam, podstatu a ukazatele jednotlivých 

analýz. Teoretické poznatky poté poslouží pro zpracování praktické �ásti práce.  

2.1 Analýza okolí  

 Analýza, která se zam��uje na sledování vn�jšího prost�edí, kterým m�že být 

národní prost�edí, mezinárodní prost�edí, podnikatelské odv�tví, ve kterém spole�nost 

p�sobí a také vnit�ní prost�edí spole�nosti. 

2.1.1 Analýza externího okolí  

Analýza externího okolí zahrnuje SLEPTE analýzu a PORTER�V 5-ti 

faktorový model. Umož�uje podniku odhalit jeho p�íležitosti a hrozby.  

SLEPTE analýza 2

 Analýza zahrnující rozsáhlý soubor vliv� okolí na spole�nost. Pro spole�nost je 

velmi d�ležitá identifikace t�chto vliv�, aby byla p�ipravena na jakékoliv zm�ny, které 

mohou v jejím okolí prob�hnout, a které mohou ovlivnit její chod. Analýza SLEPTE je 

složena ze 6-ti písmen, kde každé písmeno p�edstavuje jednu d�ležitou �ást vn�jšího 

ekonomického prost�edí. Zahrnuje prost�edí:  

• Sociální faktory 

 Zam��uje se na hodnocení v�kové struktury, velikosti populace, geografického 

rozložení, životní úrove�, rozd�lení p�íjm�, míry nezam�stnanosti, dostupnosti 

potenciálních zam�stnanc� s požadovanými schopnostmi a dovednostmi, existenci 

vzd�lávacích institucí apod.  

�

���������������������������������������� �������������������

2 KE�KOVSKÝ, M., VYKYP�L, O. Strategické �ízení. 4.vyd. Brno : nakladatelství Ing. Zden�k 

Novotný CSc, 2001. 157 s. ISBN 80-214-1901-6�
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• Legislativní faktory 

 Zabývá se da�ovými zákony, obchodním právem, legislativou, právní úpravou 

pracovních podmínek, vymahatelností práva apod. 

• Ekonomické faktory 

Jedná se zejména o míru inflace, výši a vývoj HDP, úrokovou míru, rozpo�tový 

p�ebytek �i deficit, m�novou stabilitu, stav sm�nného kursu, bankovní systém, výši a 

vývoj da�ových sazeb, da�ové zatížení, formy úv�r� apod. 

• Politické faktory 

 Hodnocení politické stability zem�, vztahu vládnoucí strany k podnikání, 

politické formy a stability vlády, zahrani�ních konflikt� apod. Politické faktory jsou 

propojeny s legislativními faktory apod.  

• Technologické faktory 

 Jedná se o technologické a technické novinky, vývoj informa�ních technologií, 

nové vynálezy a objevy, úrove� technologií apod.  

• Ekologické faktory 

 Zahrnují všechny ekologické p�edpisy a normy, které musí spole�nost v rámci 

své �innosti sama navrhnout, zpracovat a dodržovat a tím zajistit co nejvyšší ochranu 

životního prost�edí.  

Porter�v 5-ti faktorový model

V roce 1979 vymyslel profesor Porter model, který zachycuje 5 sil, které 

ovliv�ují intenzitu sout�že na trhu. Porter�v 5-ti faktorový model se zabývá 

jednotlivými konkuren�ními silami, které p�sobí na daný podnik. (1) 
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Jednotlivé síly jsou znázorn�ny na obrázku:  

  

Obrázek 1: Porter�v 5-ti faktorový model (Zdroj: (1))

�

• Vyjednávací síla dodavatel�

Zjiš	uje postavení jednotlivých dodavatel�, zda jsou velkým �i významným 

subjektem na trhu, zda je na trhu jediný nebo je na trhu více stejných dodavatel�. (1) 

• Vyjednávací síla zákazník�

Je-li zákazník velký �i významný, m�že-li snadno p�ejít ke konkurenci, je 

zahrnován tržními informacemi, pak získává velmi silnou pozici v��i dodavateli. (1) 

• Hrozba vstupu nových konkurent�  

Zjiš	uje jak snadný pop�. obtížný je vstup pro nové konkurenty na trh a zda 

existují n�jaké bariéry. 
ím více bariér existuje, tím menší je hrozba vstupu nových 

konkurent� na trh. (1) 

• Hrozba substitut�

Zam��uje se na zam�nitelnost výrobk� firmy, jak snadno je lze vym�nit za jiné 

výrobky, které mají podobné funkce, kvalitu, cenu apod. (1) 

Odb�ratelé Dodavatelé 

Noví potenciální konkurenti 

Substituty 

Konkuren�ní rivalita 



15�
�

• Rivalita firem p�sobících na daném trhu. 

Jedná-li se o málo rostoucí trh, o nové odv�tví, odv�tví, ve kterém p�sobí velké 

množství konkurent� nebo malé odv�tví, m�že se stát, že rivalita mezi spole�nostmi na 

daném trhu bude velmi vysoká. (1) 

2.1.2 Analýza interního okolí  

Analýza interního okolí zahrnuje interní analýzu 7S. Pomáhá podniku odhalit 

jeho silné a slabé stránky. 

Interní analýza 7S 3

Hodnotí 7 bod�, které m�že podnik sám ovlivnit. Mezi tyto body pat�í: 

• strategie - stanovená vize spole�nosti a zp�sob, jak toho má být dosaženo, 

• struktura - funk�ní a obsahová nápl� organiza�ního uspo�ádání ve smyslu 

pod�ízenosti a nad�ízenosti, spolupráce, kontrolních mechanism� a sdílených 

informací, 

• systémy - procedury a systémy, které nám pomáhají posunovat spole�nost 

daným sm�rem, 

• spolupracovníci - �ídící a �adoví pracovníci, jejich vztahy, funkce, motivace �i 

chování v��i firm�, 

• sdílené hodnoty - základní skute�nosti, idea, principy respektované pracovníky 

a firmami které se podílí na úsp�chu firmy, 

• styl vedení - p�ístup managementu k �ízení a k vy�ešení vyskytujících se 

problém�, 

• schopnosti - profesionální zdatnost pracovního kolektivu jak celku.  

�

���������������������������������������� �������������������

�
� KE�KOVSKÝ, M., VYKYP�L, O. Strategické �ízení. 4.vyd. Brno : nakladatelství Ing. Zden�k 

Novotný CSc, 2001. 157 s. ISBN 80-214-1901-6 

�
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2.1.3 SWOT analýza 4

� SWOT analýza identifikuje silné a slabé stránky, p�íležitosti a hrozby, které jsou 

propojeny s ur�itým typem podnikání, projektem, strategií, opat�ením, politikou apod. 

P�edstavuje kombinaci dvou analýz, kterými jsou S-W a O-T. Situaci uvnit� spole�nosti 

hodnotí silné a slabé stránky, naopak hrozby a p�íležitosti zkoumají vn�jší okolí 

spole�nosti. Management spole�nosti m�že prost�ednictvím této analýzy zjistit 

úsp�šnost �i pozici ur�itého výrobku nebo projektu na trhu. Na základ� této analýzy je 

možné vyhodnotit fungování firmy, vyhledat problémy nebo nové možnosti pro r�st 

spole�nosti. Proti hrozbám m�že spole�nost v�as vytvo�it opat�ení a také potla�it své 

slabé stránky. Na druhou stranu m�že využít svých silných stránek a p�íležitostí. 

Úsp�šnost spole�nosti závisí na zp�sobu využívání a sledování této analýzy. �

Strategie SWOT analýzy má n�kolik variant:

1) MAX – MAX strategie – maximalizace silných stránek – maximalizace 

p�íležitostí, 

2) MAX – MIN strategie – maximalizace silných stránek – minimalizace hrozby, 

3) MIN – MAX strategie – minimalizace slabých stránek – maximalizace 

p�íležitostí, 

4) MIN – MIN strategie – minimalizace slabých stránek – minimalizace hrozby. 

2.2 Finan�ní analýza 

 Finan�ní analýza je proces, p�i kterém je zjiš	ována finan�ní situace podniku 

p�edevším z ú�etních výkaz�. Je jednou z nejvýznamn�jších fází finan�ního 

managementu. Na výsledcích finan�ní analýzy je založeno �ízení financí, financování 

ob�žných aktiv a investic, cenová politika apod. (4) 

�

���������������������������������������� �������������������

4
��KOTLER, P. Moderní marketing. 4. vydání. Praha : Grada, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2�
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2.2.1 Úloha finan�ní analýzy 

Finan�ní analýza má za úkol zjistit finan�ní zdraví podniku. Podává d�ležité 

informace o finan�ní situaci podniku, kterých využívají p�edevším finan�ní manaže�i, 

banky, investo�i a jiné subjekty. Pomáhá nalézt slabé stránky, aby mohla spole�nost 

provést jejich nápravu a pop�ípad� t�mto problém�m p�edejít. (4) 

2.2.2 Uživatelé finan�ní analýzy a jejich pot�eby 

 Finan�ní analýza poskytuje d�ležité a hodnotné informace o finan�ní situaci v 

podniku nejen pro jeho manažery, ale i pro širší okruh zájemc�. Tyto uživatele d�líme 

na dv� skupiny a to na externí a interní uživatele finan�ní analýzy. (4) 

Externí uživatelé finan�ní analýzy

Mezi externí uživatele finan�ní analýzy pat�í: 

- investo�i, 

- banky a jiní v��itelé, 

- státní orgány, 

- obchodní partne�i (zákazníci a dodavatelé), 

- manaže�i, konkurence apod. (4) 

• Investo�i  

 Investo�i (zejména akcioná�i) využívají výsledk� finan�ní analýzy z d�vodu 

informativního, kdy se investo�i snaží zjistit co nejvíce informací a údaj� o podniku, do 

kterého cht�jí investovat své peníze. Jedná se o cenné údaje, které investor�m finan�ní 

analýza poskytuje. Dalším d�vodem je kontrola hospoda�ení, �ímž si investo�i 

kontrolují a chrání své investice. (4) 

• Banky a jiní v��itelé 

 V��itelé užívají finan�ní analýzu ke zjišt�ní finan�ní situace podniku za ú�elem 

poskytnutí nebo neposkytnutí úv�ru. Na základ� zjišt�né finan�ní situace podniku se 

odvíjejí i podmínky úv�r� u bank a jiných v��itel�. Pokud podnik dosahuje dobrých a 
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stabilních výsledk� ve finan�ní analýze, m�že o�ekávat velmi p�íznivé podmínky p�i 

poskytnutí úv�ru. Naopak podnik, který má nestabilní a špatné výsledky, nem�že 

o�ekávat p�íznivé podmínky p�i úv�ru nebo se m�že stát, že žádný úv�r ani nezíská. (4) 

• Státní orgány  

 Pro stát je d�ležité p�edevším správn� vykázané dan�, v�asné podání da�ových 

p�iznání a placení daní. Finan�ní analýzu podniku využívá také ke statistickým ú�el�m. 

(4) 

• Obchodní partne�i 

Dodavatelé se zajímají o schopnost podniku dostát svým závazk�m. Sledují jeho 

solventnost, likviditu a zadluženost. I odb�ratelé požadují p�íznivou finan�ní situaci 

podniku a sledují vše pe�liv�, aby pop�ípad� co nejd�íve zjistili p�íznaky možného 

bankrotu jejich dodavatelského podniku. Tím získají �as k rychlému vyhledání 

náhradního dodavatele. (4) 

Interní uživatelé finan�ní analýzy

Mezi interní uživatele finan�ní analýzy pat�í: 

- manaže�i, 

- zam�stnanci. (4) 

• Manaže�i 

 Manaže�i jsou jediní, kte�í mohou zpracovat nejkvalitn�jší finan�ní analýzu, 

nebo	 mají p�ístup ke všem informacím, i k t�m, které jsou tajné a pro ve�ejnost 

nedostupné. Výsledk� finan�ní analýzy užívají k operativnímu a strategickému 

finan�nímu �ízení podniku. Dobrá znalost finan�ní situace v podniku umož�uje 

manažer�m u�init správná rozhodnutí p�i získávání finan�ních zdroj�, p�i zajiš	ování 

optimální majetkové struktury apod. „Finan�ní analýza, odhaluje silné a slabé stránky 

finan�ního hospoda�ení podniku, umož�uje manažer�m p�ijmout pro p�íští období 

správný podnikatelský zám�r, který se rozpracovává ve finan�ním plánu.“ (4) 



19�
�

• Zam�stnanci 

 Zam�stnanci zjiš	ují na základ� finan�ní analýzy, zda podniku nehrozí bankrot a 

jak se podniku ve skute�nosti da�í. Zam�stnanci cht�jí mít jistotu, že svou práci neztratí 

a cht�jí jistotu mzdy. Proto mají zájem na prosperit� podniku. (4) 

2.2.3 Zdroje informací pro finan�ní analýzu 

Aby mohl podnik zpracovat finan�ní analýzu, musí mít k dispozici velké 

množství informací, které mohou být získány z ú�etních výkaz� finan�ního ú�etnictví 

(rozvaha, výkaz zisk� a ztrát, výkaz o cash-flow) nebo ze zákon�, statistiky apod. (4) 

�

2.3 Metody finan�ní analýzy   

 Existuje velké množství r�zných metod používaných ve finan�ní analýze. 

Používají se jednoduché matematické operace a také složit�jší matematické úvahy a 

statistické metody. (14) 

2.3.1 Analýza soustavy ukazatel�

 Na základ� rozdílových a pom�rových ukazatel� je možné analyzovat finan�ní 

situaci podniku. Abychom mohli posoudit celkovou finan�ní situaci podniku, byly 

vytvo�eny soustavy ukazatel�, které jsou ozna�ovány jako analytické systémy nebo 

modely finan�ní analýzy. (14) 

Altman�v index finan�ního zdraví 

 Altman�v model bankrotu, dále nazývaný Z-skóre vychází z diskrimina�ní 

analýzy a je ur�itým dopl�ujícím faktorem p�i finan�ní analýze podniku. Uspokojivá 

finan�ní situace podniku, který hodnotíme, je v�tší než 2,99. Hodnota pohybující se 

mezi 1,2 – 2,99 vyjad�uje tzv. „nevyhran�nou finan�ní situaci“ neboli tzv. „šedá zóna“. 

Je-li hodnota nižší než 1,2, je z�ejmé, že se podnik dostal do velmi špatné finan�ní 

situace a m�že o�ekávat p�ípadný bankrot. Zahrnuje p�t index�, které pat�í mezi 

nejd�ležit�jší ukazatele finan�ního zdraví podniku a každému je p�i�azena ur�itá váha. 

(14) 
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Z = 0,717x1 + 0,847x2 + 3,107x3 + 0,420x4 + 0,998x5

Kde: 

x1…  �istý pracovní kapitál / aktiva celkem 

x2 … nerozd�lený hospodá�ský výsledek / aktiva celkem 

x3 … zisk z provozní �innosti/ aktiva celkem

x4 … vlastní kapitál / cizí zdroje

x5 … tržby / aktiva celkem (14) 

Index IN05

 Index IN05 slouží pro posouzení finan�ní výkonnosti a d�v�ryhodnosti �eských 

podnik� a je neustále aktualizován. Index IN05 byl vytvo�en jako poslední v �ad�. Jedná 

se o aktualizaci indexu IN01. P�i odhadování platební neschopnosti podniku vykazuje 

index více než 70% úsp�šnost. Obsahuje standardní ukazatele z oblasti likvidity, 

aktivity, zadluženosti a výnosnosti. (14) 

Pokud je IN05 v�tší než hodnota 1,6, je možné p�edvídat velmi dobrou finan�ní 

situaci podniku, �ím vyšší hodnota, tím lepší situace. Je-li index mezi hodnotami 0,9 a 

1,6, dostává se tak do „šedé zóny“ nevyhran�ných výsledk�. Firma je ohrožena vážnými 

finan�ními problémy v p�ípad�, že hodnota klesne pod 0,9. (14) 

IN05 = 0,13x1 + 0,04x2 + 3,97x3 + 0,21x4 + 0,09x5

Kde: 

x1 … celková aktiva / cizí zdroje 

x2 … zisk z provozní �innosti / nákladové úroky 

x3 … zisk z provozní �innosti / celková aktiva 

x4  … výnosy / celková aktiva 

x5 … ob�žná aktiva / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úv�ry). (14) 

�
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Index Bonity

 Index Bonity, dále nazýván Indikátor bonity, pracuje s 6-ti ukazateli. Je založen 

na multivaria�ní diskrimina�ní analýze. Využíván je spíše v n�mecky mluvících 

zemích. Hodnoty nižší než 0 jsou velmi špatné, �ím záporn�jší hodnoty, tím je situace 

horší. Naopak, �ím vyšší a vzdálen�jší hodnoty od 0, tím je situace lepší. (14) 

B = 1,5xi1 + 0,08xi2 + 10xi3 + 5xi4 + 0,3xi5 + 0,1xi6 

Kde: 

xi1 … cash flow / cizí zdroje

xi2 … celková aktiva / cizí zdroje

xi3 … zisk p�ed zdan�ním / celková aktiva

xi4 … zisk p�ed zdan�ním / celkové výkony

xi5 … zásoby / celkové výkony

xi6 …  celkové výkony / celková aktiva (14) 

-3          -2          -1          0          1                      2                    3 

Obrázek 2: Index Bonity (Zdroj: (14)) 

�

2.3.2 Analýza absolutních ukazatel�  

 Hlavním zdrojem informací pro finan�ní analýzu jsou ú�etní výkazy, ve kterých 

jsou data uvád�na v absolutním vyjád�ení. Jednotlivá data m��í rozm�r ur�itých jev�, 

nap�. majetku, kapitálu nebo pen�žního toku. Tato data d�líme na stavové a tokové 

veli�iny. Stavové veli�iny jsou obsahem rozvahy. Zde je k ur�itému datu (rozvahovému 

dni), uvedena hodnota majetku a kapitálu. Tokové veli�iny jsou obsaženy ve výkazu 

zisk� a ztrát a výkazu cash flow. (7) 

Extrémn�
špatná 

Velmi 
špatná 

Špatná Ur�ité 
problémy 

Dobrá Velmi 
dobrá 
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Horizontální analýza

  Na základ� horizontální analýzy lze zkoumat o kolik jednotek nebo 

procent se zm�nila daná položka v �ase. Provádí se meziro�ní porovnání jednotlivých 

hodnot položek rozvahy. Tato analýza pomáhá odhalit zm�ny, ke kterým dochází 

v daném podniku a hlavní trendy v jeho hospoda�ení. Hlavním ú�elem této analýzy je 

zm��it pohyby jednotlivých veli�in a jejich intenzitu. (14) 

Zam��ujeme se na hledání odpov�dí na 2 hlavní otázky: 

• kolik % se zm�nila položka v �ase? (8)

����������	
��� � �
���������� �������	������

�������	������
�� �������

• O kolik jednotek se zm�nila hodnota položky ú�etního výkazu v �ase? (8) 

�������� �!"#�$����#%�&���'�� ��������� �!"#�$����#%�&���'�� ��������� �!"#�$����#%�&���'�� ��������� �!"#�$����#%�&���'�� �((((����)*+',-�! ���'�� )*+',-�! ���'�� )*+',-�! ���'�� )*+',-�! ���'�� ��������

Vertikální analýza

 Vertikální analýza se oproti horizontální analýze zabývá pouze jedním obdobím. 

Porovnává jednotlivé složky majetku a kapitálu, p�esn�ji strukturu aktiv a pasiv 

podniku. Cílem této analýzy je zjistit, jak se na konkrétní hlavní veli�in� ú�etních 

výkaz� podílejí její díl�í veli�iny. Ze skladby aktiv a pasiv je z�ejmé, jaké je složení 

hospodá�ských prost�edk� pot�ebných pro výrobní a obchodní aktivity podniku a z 

jakých zdroj� byly po�ízeny. (6) 

.
#�� � �
��/�%0���0�12�������312

��/0�24��0�12��������312�
�� �������
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2.3.3 Analýza rozdílových ukazatel� 5

 P�i finan�ním hodnocení podniku jsou �asto používány rozdílové ukazatele, 

které jsou ozna�ovány jako fondy finan�ních prost�edk�. Zpravidla se jedná o rozdíl 

mezi souhrnem ur�ité �ásti aktiv a souhrnem ur�ité �ásti pasiv. Vychází se 

z p�edpokladu, že �ást ob�žných aktiv podniku je financována dlouhodobými cizími 

zdroji.  

�istý pracovní kapitál (�PK)

  Pat�í mezi nej�ast�ji používané ukazatele skupiny rozdílových ukazatel�. 

Je chápán jako finan�ní „polštá�“, který lze použít pro p�ípadné finan�ní výkyvy, nebo	

p�edstavuje �ást ob�žných aktiv, která je kryta dlouhodobými zdroji. Ur�uje jak 

optimální výši každé položky ob�žných aktiv, tak i výb�r optimálního zp�sobu 

financování daného aktiva. M�žeme tedy �íci, že se jedná relativn� o volný kapitál, 

který podnik využívá k zajišt�ní bezproblémového pr�b�hu �innosti podniku.  

�PK = ob�žná aktiva - celkové krátkodobé závazky


ím v�tší je hodnota �istého pracovního kapitálu, tím je v�tší schopnost podniku 

hradit své závazky. Záporná hodnota �istého pracovního kapitálu vyjad�uje tzv. nekrytý 

dluh. Tento ukazatel je ovlivn�n i oce�ováním. 

�isté pohotové prost�edky (�PP)

 Pohotovými prost�edky rozumíme peníze v hotovosti a peníze na b�žných 

ú�tech. Umož�ují okamžité krytí pot�ebných závazk�. Jejich hodnota ukazuje 

okamžitou likviditu, která znázor�uje rozdíl mezi pohotovými pen�žními prost�edky a 

okamžit� splatnými závazky.  

���������������������������������������� �������������������

�
�SEDLÁ
EK, J. Ú�etní data v rukou manažera: finan�ní analýza v �ízení firmy. 2. dopl. vyd. Brno: 

Computer Press, 2001. 220 s. ISBN 80-7079-704-5. 

�
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�PP = pohotové finan�ní prost�edky - okamžit� splatné závazky 

 Je-li do pohotových finan�ních prost�edk� zahrnuta pouze hotovost a peníze na 

bankovních ú�tech, jedná se o nejvyšší stupe� likvidity. Tento ukazatel je snadno 

ovlivnitelný p�esunem plateb k okamžiku zjiš	ování likvidity. 

�istý pen�žní majetek (�PM)

 Jedná se o kompromis mezi ukazatelem �istého pracovního kapitálu a 

ukazatelem �istých pohotových prost�edk�. Pro výpo�et tohoto ukazatele je nutné 

vylou�it mén� likvidní položky z ob�žných aktiv. 

�PM = (ob�žná aktiva - zásoby - nelikvidní pohledávky) – krátkodobé závazky  

2.3.4 Analýza pom�rových ukazatel�  

 Tato analýza má univerzální použitelnost a je všeobecn� užívána. Využívají 

nej�ast�ji data z rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Sleduje vývoj jedné veli�iny v �ase 

nebo ve vztahu k jedné vztažné veli�in�. Dává do pom�ru položky vzájemn� mezi 

sebou. Ve finan�ní analýze je pot�eba použít více ukazatel�, kterými jsou: ukazatele 

rentability, ukazatele likvidity, ukazatele zadluženosti a ukazatele aktivity. (14) 

Rentabilita6

 Ukazatele rentability jsou n�kdy ozna�ovány i jako ukazatele návratnosti, 

výnosnosti. M�že se užívat jako m��ítko úsp�šnosti podniku. Tyto ukazatelé udávají, 

kolik K� zisku p�ipadá na 1 K� jmenovatele. Pom��ují výsledek hospoda�ení dosažený 

podnikatelskou �inností s výší zdroj�, které byly vynaloženy na dosažení daného zisku. 

Rentabilitu m�žeme definovat prost�ednictvím obecného vzorce Výnos/Vložený 

kapitál. 

���������������������������������������� �������������������

�
�SEDLÁ
EK, J. Finan�ní analýza podniku. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2007. 154 s. ISBN 978-

80-251-1830-6�
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Rentabilita celkových aktiv ROA

 Pom��uje zisk v��i celkovým aktiv�m, a to bez ohledu na to, zda byla 

financována z vlastního kapitálu nebo cizího kapitálu (kapitálu v��itel�). Jedná se o 

nejvýznamn�jší m��ítko rentability. Udává, jak efektivn� podnik využívá sv�j veškerý 

majetek. Hodnota ukazatele se hodnotí porovnáním s oborovým pr�m�rem.  

567 � �
	130����	���#� 

��/0�24��0�12�
�� �������

Rentabilita vlastního kapitálu ROE

Ukazatel udává, kolik �istého zisku p�ipadá na 1 K� investovaného kapitálu. 

Rentabilita vlastního kapitálu je zpravidla nejvíce sledována p�edevším akcioná�i, 

spole�níky a ostatními investory, pro které je velmi d�ležité, aby ROE byl vyšší než 

úroky, které by obdržel p�i jiné form� investování. To znamená, že investor je v pozici, 

kdy nese velké riziko, než kdyby investoval nap�. do dluhopis�. Vlastní kapitál je dražší 

než cizí kapitál. Hodnota ROE je porovnávána s oborovým pr�m�rem.  

568 ��
	130����	������

2/�3�� �0��1�4/
�� �������

Rentabilita tržeb ROS

 Ukazatel vyjad�uje, kolik zisku je z 1 K� tržeb. Pom��uje zisk a tržby. V p�ípad�

výskytu problému u tohoto ukazatele, je velmi pravd�podobné, že se vyskytnou 

problémy i u ostatních ukazatel�.  

569 � �
	130����	���#� 

��%:
�� �������

Rentabilita dlouhodobých zdroj� ROCE

� Ukazatel vyjad�uje výnosnost dlouhodob� investovaného kapitálu, neboli kolik 

provozního zisku p�ed zdan�ním podnik dosáhl z jedné koruny investované akcioná�i a 

v��iteli.  
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Likvidita 

 Pro zajišt�ní dlouhodobé existence podniku není nezbytná jen jeho rentabilita a 

výnosy, ale také jeho schopnost hradit své závazky a to v�as. Tento ukazatel nám 

vyjad�uje schopnost podniku dostát svým závazk�m. Pro zajišt�ní dostate�né likvidity 

podniku, je nutné ur�ité množství prost�edk� vázat v ob�žných aktivech, zásobách, 

ú�tech a pohledávkách. (14) 

Rozdíl mezi likviditou a solventností: 

„Likvidita je souhrn všech potenciáln� likvidních prost�edk�, které má podnik 

k dispozici pro úhradu svých splatných závazk�.“ (14) 

„Solventnost je p�ipravenost hradit své dluhy, když nastala jejich splatnost, a je tedy 

jednou ze základních podmínek existence podniku.“ (14)

B�žná likvidita (BL)

 B�žná likvidita neboli likvidita 3. stupn� udává, kolikrát pokryjí ob�žná aktiva 

podniku jeho krátkodobé závazky. Použitím tohoto ukazatele lze zjistit, kolikrát by 

podnik uspokojil své v��itele, kdyby prom�nil veškerá svá ob�žná aktiva v daném 

okamžiku na hotovost. Daný ukazatel je velmi sledován v��iteli. (7) Doporu�ená 

hodnota by se m�la pohybovat v intervalu 1,5-2,5. (13) 

AB ��
�#%�4��0�12�

0�4�0���&�	42�	0: > 0�4�0���&���0�2� �?2#�:
�

Pohotová likvidita (PL)

 Pohotová likvidita neboli likvidita 2. stupn� je podobná jako ukazatel b�žné 

likvidity, akorát s tím rozdílem, že se ze vzorce odstraní nejmén� likvidní položka 

ob�žných aktiv – zásoby. Doporu�ená hodnota bývá 1,0-1,5. (13) 
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CB ��
�#%�4��0�12� � 	43�:

0�4�0���&�	42�	0: > 0�4�0���&���0�2� �?2#�:

Okamžitá likvidita (OL)

 Okamžitá likvidita neboli likvidita 1. stupn� využívá pouze nejlikvidn�jší 

prost�edky, p�esn�ji peníze na b�žném ú�tu, hotovost a krátkodobé cenné papíry. Udává 

kolikrát je schopen podnik uspokojit své v��itele. Doporu�ená hodnota se pohybuje 

v intervalu 0,2 – 0,5. (8) 

6D � �
���#%� ����3�*��0:

0�4�0���&�	42�	0: > 0�4�0���&���0�2� �?2#�:

Ukazatele zadluženosti 

 Ukazatel zadluženosti vyjad�uje, jak podnik využívá cizích zdroj� k financování 

vlastních aktiv. Tím se zvyšuje riziko podnikání, ale také výnosnost kapitálu akcioná��

a vlastník�. (14) 

Ukazatel celkové zadluženosti

 Udává pom�r cizího kapitálu k celkovým aktiv�m. V��itelé preferují spíše nízký 

ukazatel zadluženosti, nebo	 zvyšující se zadluženost zvyšuje finan�ní riziko pro 

v��itele. Ur�itá p�im��ená zadluženost je užite�ná pro zajišt�ní zdravého a funk�ního 

podniku. Zadluženost zp�sobí zvýšení rentability, a tím je p�ispíváno ke zvýšení tržní 

hodnoty podniku. (14) 

;�/0�24�	��/@%���3� � �
�1	 �0��1�4/

��/0�24��0�12�
�E���������

 Doporu�ené hodnoty se odvíjí od velikosti podniku �i p�edm�tu podnikání. Do 

30% se hodnoty ukazatele zadluženosti považují za nízké, mezi 30-50% jsou pr�m�rné, 

50 – 70% vysoké a nad 70% rizikové. (7) 
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Kvóta vlastního kapitálu

Vyjad�uje vybavenost vlastním kapitálem a finan�ní nezávislost. Vyjad�uje 

finan�ní nezávislost podniku. P�evrácená kvóta vlastního kapitálu vyjad�uje finan�ní 

páku7. (14) 

F2G���2/�3�� ���0��1�4/@ � �
2/�3�� �0��1�4/

��/0�24��0�12�
�E��������

Koeficient zadluženosti

 Tento koeficient má stejnou vypovídací schopnost jako zadluženost celková, 

Rozdíl je v tom, že celková zadluženost roste lineárn� (až do 100%) a koeficient 

zadluženosti roste exponenciáln� až k �. Ve finan�ní analýze se vyskytuje i  p�evrácená 

hodnota tohoto ukazatele, která je ozna�ována jako míra finan�ní samostatnosti 

podniku. (14) 

F��H1�1����	��/@%���3�1 � �
�1	 �0��1�4/

2/�3�� �0��1�4/

Koeficient úrokového krytí

 Pat�í mezi nejd�ležit�jší ukazatele zadluženosti. Vyjad�uje kolikrát zisk p�ed 

ode�tením úrok� a daní p�evyšuje úrokové platby. V p�ípad�, že se hodnota ukazatele 

bude rovna �íslu 1, je podnik schopen splatit své úroky, ale jeho zisk se rovná nule. 

Doporu�ená hodnota je rovna p�ibližn� �íslu 3. Pokud jsou podniky, které fungují velmi 

dob�e, mohou být doporu�ené hodnoty vyšší. (14) 

I��0�2&�0�:� � �
	130�	����2�	� �<1���3�1

�40/���2&�?��0:

���������������������������������������� �������������������

7 Finan�ní páka – „Finan�ní páka je pom�r ziskovosti vlastního kapitálu k ziskovosti celkového kapitálu, 

p�sobí tzv. „vliv páky“. Pojem „páka“ je t�eba chápat jako možnost zvýšení ziskovosti vl. kapitálu 

p�ipojením cizích zdroj� k vlastnímu kapitálu.“(33) 
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Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity jsou využívány pro �ízení aktiv. Jejich prost�ednictvím lze 

zjistit, jak efektivn� podnik hospoda�í se svými aktivy, neboli jak využívá své jednotlivé 

majetkové �ásti. V p�ípad�, že má podnik více aktiv, než je pot�eba, mohou vzniknout 

náklady, které snižují hospodá�ský výsledek. Pokud je naopak aktiv mén�, než je 

pot�eba, m�že podnik zbyte�n� p�ijít o tržby. (14) 

Obrat celkových aktiv

 Ukazatel m��í efektivní využívání celkových aktiv. Vyjad�uje, kolikrát se 

celková aktiva obrátí v tržby za ur�itý �asový interval, p�esn�ji jeden rok. Je-li 

využívání aktiv podniku menší než je oborový pr�m�r, m�l by podnik zvážit svou 

situaci a zvýšit své tržby nebo za�ít s prodejem n�kterých aktiv. (14) Doporu�ená 

hodnota 1,6 – 3. Pokud je hodnota ukazatele < 1,5 je nutno prov��it možnosti 

efektivního snížení celkových aktiv. (7) 

6������/0�2=����0�12 � �
��<� ���%:

��/0�24��0�12�

Obrat dlouhodobých aktiv 

 Ukazatel m��í, jak efektivn� podnik využívá své budovy, za�ízení, stroje a jiný 

dlouhodobý majetek. Udává, kolikrát se stálá aktiva obrátí v tržby za jeden rok. 

Ukazatel je využíván zpravidla v p�ípad�, že podnik p�emýšlí o nových investicích.  

Tento ukazatel je srovnáván s oborovým pr�m�rem, pokud je menší, než je oborový 

pr�m�r, m�l by podnik zvýšit využití výrobních kapacit a snížit investování. (14) 

6�����/�@����=����0�12 � �
��<� ���%:

�/�@����4��0�12�

Doba obratu zásob

 Ukazatel doby obratu zásob udává po�et dn�, b�hem kterých jsou zásoby vázány 

v podniku až do doby jejich spot�eby, pokud se jedná o suroviny a materiál, nebo do 

doby jejich prodeje, pokud se jedná o zásoby vlastní výroby. V p�ípad�, že se ukazatel 
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obratu zásob zvyšuje a ukazatel doby obratu zásob snižuje, m�žeme �íci, že je podnik 

v optimální situaci. (14) 

J�������@�	43� � �
	43�:

���� ���%:

Doba obratu pohledávek

 Ukazatel vyjad�uje dobu, která uplyne od doby, kdy je vystavena faktura do 

doby, kdy je provedeno inkaso dané faktury. Jedná se o dobu, za jak dlouho jsou 

v pr�m�ru hrazeny pohledávky. B�hem této doby, podnik �eká na úhradu svých 

poskytnutých služeb nebo prodaných výrobk�. Výsledek se porovnává s dobou 

splatnosti pohledávek. (14) 

J�������@����/��42�0 � �
������ ����/��420:

���� ���%:

Doba obratu závazk�

 Daný ukazatel je velmi úzce spjat s p�edchozím ukazatelem (ukazatel doby 

obratu pohledávek). Vyjad�uje, kolik dn� z�stávají krátkodobé závazy podniku 

neuhrazeny. Doba obratu závazk� by m�la být v�tší než doba obratu pohledávek. 

Výsledek se porovnává s dobou splatností závazk�. (14) 

J�������@�	42�	0K � �
	42�	0:�2K<1�����2���/K


���� ���%:

2.3.5 Analýza provozních ukazatel�

 Analýza provozních ukazatel� se uplat�uje ve vnit�ním �ízení. Slouží pro 

management a pomáhá sledovat a analyzovat vývoj základní aktivity podniku. (14) 
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Mzdová produktivita (MP)

 „Udává, kolik výnos� p�ipadá na 1 K� vyplacených mezd. P�i trendové analýze 

by m�l ukazatel vykazovat rostoucí tendenci.“(14) 

L� � �
2=��3:���	�
1
�*4��=���


	�:
�����

�*1���4��������


	�:

Produktivita dlouhodobého hmotného majetku (DHM)

 Tento ukazatel vyjad�uje stupe� využití dlouhodobého hmotného majetku, to 

znamená, množství výnos� vytvo�ených 1 K� vloženou do dlouhodobého hmotného 

majetku v po�izovacích cenách. Hodnota ukazatele by m�la být co nejvyšší. (14) 

����@0�121���JML ��
2=��3:���	�
1
�*4��=���

JML�2��;

Nákladovost výnos�

 Nákladovost výnos� vyjad�uje zatížení výnos� podniku celkovými náklady. 

Hodnota ukazatele by m�la v �ase klesat. (14) 

N40/���2�3��2=��3K � �
�40/��:

2=��3:���	�
1
�*4��=���

Materiálová náro�nost výnos�

 Tento ukazatel vyjad�uje zatížení výnos� spot�ebovaným materiálem a 

energiemi. (14) 

L����14/�24��4��<��3��2=��3K � �
3���*���
����14/@�������O1�
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1
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3 Analýza sou�asného stavu 

V analýze sou�asného stavu bude posouzeno finan�ní zdraví spole�nosti OHL 

ŽS, a.s. prost�ednictvím jednotlivých ukazatel� finan�ní analýzy. Pro správné 

zpracování finan�ní analýzy budou �erpána data z ú�etních výkaz� spole�nosti za 

období 2005-2009. 

3.1 P�edstavení spole�nosti8

Tato �ást podrobn�ji p�edstaví spole�nost OHL ŽS, a.s., její základní údaje, 

p�edm�t podnikání, její historii, vedení spole�nosti i významné stavby. 

3.1.1 Základní údaje a p�edm�t podnikání 

Obchodní firma:      OHL ŽS, a.s. 

Sídlo:        Burešova 938/17 

       660 02 Brno-st�ed 

I�:        46342796 

DI�:        CZ46342796 

Právní forma:      Akciová spole�nost  

Spole�nost zapsána:     Krajským soudem v Brn�

       Oddíl B, vložka 695 

Základní kapitál:     486 463 000 K�

Den zápisu (vzniku):     01.04.1992 

Právní p�edch�dce:      Železni�ní stavitelství Brno,  
       založeno v roce 1952 

Po�et zam�stnanc�:     2000  

���������������������������������������� �������������������

�
�OHL ŽS, OHL ŽS, a.s. [online]. [cit. 2011-01-15]. Dostupné z: <http://www.ohlzs.cz�.�
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OHL ŽS, a. s. je velmi dynamická stavební spole�nost. Díky svému více než 

padesátiletému p�sobení na trhu pat�í tato spole�nost k nevýznamn�jším a nejv�tším 

stavebním spole�nostem v 
eské republice.  

       Obrázek 3: Logo spole�nosti (Zdroj: (29))  

  

Spole�nost se zam��uje na n�kolik r�zných oblastí, ve kterých realizuje 

nejr�zn�jší stavební díla, jejich rekonstrukci, údržbu �i modernizaci. Veškeré stavební 

práce spole�nost provádí na základ� pot�eb a p�ání svých zákazník�. Mezi tyto obory 

pat�í: 

• dopravní, železni�ní, silni�ní a dálni�ní stavby, 

• vodohospodá�ské a ekologické stavby, 

• inženýrské a energetické stavby, 

• pozemní i podzemní stavby.  

3.1.2 Strategie spole�nosti 

 Spole�nost OHL ŽS, a.s. se snaží o zajišt�ní kvalitních služeb a �ešení pro své 

zákazníky na základ� seriózního p�ístupu a vysokého standardu poskytovaných služeb. 

Za strategický pilí� považuje spole�nost udržitelný rozvoj a trvalý závazek udržet 

p�ijatelnou finan�ní situaci založenou na využívání dlouhodobých finan�ních zdroj�. 

Zam��uje se také na p�ísné dodržování pravidel v obchodních vztazích. 

Hlavní hodnoty spole�nosti: 

- Spolehlivost a d�slednost, 

- odpov�dnost a vst�ícnost, 

- odbornost a inovativnost. 
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3.1.3 Historie a sou�asnost 

 Spole�nost se m�že pyšnit více než padesátiletou tradicí. Stala se p�ímým 

nástupce státního podniku Železni�ní stavitelství Brno, který byl založen v roce 1952. 

Jeho hlavní �inností bylo zajiš	ovat stavební práce pro tehdejší 
eskoslovenské státní 

dráhy. Jednalo se p�edevším o výstavbu, rekonstrukci a opravy železni�ních tratí a 

budov. Podnik byl v roce 1971 za�len�n do výrobn�-hospodá�ské jednotky „Železní�ne 

stavebníctvo“, jehož sídlem bylo m�sto Bratislava.  

 B�hem roku 1991 byla jednotka „Železni�ne stavebníctvo“ zrušena. Proto byl 

k 1.4.1992 samostatn� fungující státní podnik Železni�ní stavitelství Brno 

transformován na akciovou spole�nost. Své první zákazníky získal až po skon�ení první 

kupónové privatizaci. V roce 1992 spole�nost vlastnilo okolo 4200 vlastník�. 

V sou�asnosti se po�et vlastník� snížil na 533. Nejv�tším nebo-li majoritním vlastníkem 

je velká stavební skupina OHL sídlící ve Špan�lsku, která vlastní 97,71% akcií 

spole�nosti OHL ŽS, a.s., �áste�n� p�ímo a p�edevším prost�ednictví �eské stavební 

spole�nosti ŽPSV Uherský Ostroh, a.s.. V sou�asné dob� je spole�nost OHL ŽS, a.s. 

pátou nejv�tší stavební spole�ností v 
eské republice s obratem 12 miliard K�. Stavební 

práce provádí nejen na území 
eské republiky a Slovensku, ale také od roku 2010 

p�sobí i v 
erné Ho�e, Chorvatsku, Ma�arsku, Bulharsku a Ázerbájdžánu. Produkce 

v roce 2009 p�esáhla 15 miliard K� produkce.  
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3.1.4 Organiza�ní struktura a vedení spole�nosti 

Obrázek 4: Organiza�ní struktura OHL ŽS, a.s. (Zdroj: (29)) 

�
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 Tabulka 1: Vedení spole�nosti (Zdroj: (29))�

P�edstavenstvo Dozor�í rada Vedení spole�nosti 

P�edseda p�edstavenstva P�edseda dozor�í rady Generální �editel 

Ing. Michal Štefl Francisco Marín Andrés Ing. Michal Štefl 

Místop�edseda p�edstavenstva �len dozor�í rady 
Marketingový a obchodní 

�editel 

Ing. František Ledabyl Ing.Jaroslav Šandr Ing.František Ledabyl 

Místop�edseda p�edstavenstva �len dozor�í rady Finan�ní �editel 

Paolo Bee Ing.Vojt�ch Knop-Kostka Paolo Bee 


len p�edstavenstva �len dozor�í rady 
Výkonný �editel pro 

Pozemní stavby 

Ing. Josef Martinovský Arturo Agulló Jaramillo Ing.Josef Martinovský 


len p�edstavenstva �len dozor�í rady 
Výkonný �editel pro 

Dopravní stavby 

Václav Barton�k, MBA Ignacio Martínez Esteban Václav Barton�k, MBA 


lenka p�edstavenstva �len dozor�í rady 

Manuel Viciana Pedrosa Ji�í Cenek 


lenka p�edstavenstva 

Carmen Escribano Guzmán   

   

 V sou�asné dob� je ve spole�nosti zam�stnáno asi 2 000 zam�stnanc� mnoha 

profesí. Zájem se neomezuje pouze na n�které vybrané profese, anebo odborníky 

s ur�itou profesní zkušeností. Spole�nost se zajímá o zam�stnance nejen stavebních 

profesí, ale i o absolventy všech úrovní a typ� škol a zkušené stava�e s bohatou profesní 

historií.  

3.1.5 Významné projekty spole�nosti 

Mezi nejvýznamn�jší realizované stavby v sou�asnosti pat�í: 

• rekonstrukce železni�ních stanic v 
eské republice i na Slovensku, 

• výstavba univerzitního kampusu pro Masarykovu univerzitu v Brn� �i nových 

objekt� pro Vysokou školu bá�skou – Technickou univerzitu Ostrava, 

• realizace výstavby Národní technické knihovny, 

• výstavba Velkého m�stského okruhu v Brn� - mimoúrov�ové k�ižovatky Hlinky 

a Královopolského tunelu.  
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3.2 Analýza okolí 

 Prost�ednictvím analýzy okolí lze sledovat a analyzovat jak vn�jší prost�edí, 

tak i vnit�ní prost�edí spole�nosti. 

3.2.1 Analýza vn�jšího prost�edí 

 Analýza vn�jšího prost�edí zahrnuje analýzu SLEPTE a PORTER�V 5-ti 

faktorový model konkuren�ních sil. 

SLEPTE analýza

• Sociální faktory 

P�sobení t�chto faktor� není pro spole�nost OHL ŽS p�íliš rizikový, nebo	 97% 

tvo�í ve�ejné zakázky. I p�es to, je vhodné t�mto faktor�m v�novat ur�itou pozornost. 

Zajímavé jsou informace o vývoji populace, pohledu obyvatel na sv�t, životní úrovni a 

životním stylu obyvatelstva, p�ístupu obyvatelstva k práci a volnému �asu apod. 

Vzhledem k ekonomické krizi, která postihla všechny spole�nosti, státy i obyvatele, se 

životní styl i životní úrove� obyvatel všech stát� výrazn� zm�nily. Lidem se za�aly 

snižovat platy, což m�lo za následek snížení zisk� spole�ností. Lidé za�ali šet�it a 

nakupovali pouze v�ci, které nutn� pot�ebují. Ovšem z hlediska po�tu zam�stnanc� a 

možnosti výb�ru, byla pro spole�nosti ekonomická krize výhodou i nevýhodou. N�které 

spole�nosti byly nuceny zam�stnance propoušt�t, protože nem�ly dostatek zakázek, a 

tím nemohly zajistit pravidelné vyplácení mezd svým zam�stnanc�m. I když se 

nezam�stnanost v pr�b�hu posledních let zvyšovala, spole�nosti, pokud pot�ebují nové 

zam�stnance, mají možnost si vybrat z velkého po�tu lidí, kte�í aktivn� hledají práci a 

mají velké zkušenosti, znalosti a dovednosti.  

Ve spole�nosti OHL ŽS i p�es probíhající krizi docházelo k pr�b�žnému 

p�ijímání zam�stnanc�, nebo	 v roce 2008 byly otev�eny nové divize na území jižních a 

západních 
ech a z�ízeno obchodní zastoupení v Plzni. V roce 2009 byla otev�ená nová 

divize závodu Pozemního stavitelství v Chomutov�. Vedení spole�nosti rozhodlo o 

vzniku nové divize „Zahrani�í“ na závod� Pozemního stavitelství v souvislosti s 

p�ípravou závodu na realizaci stavebních prací mimo území 
eské republiky.(36) 
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Z hlediska snížení živnostní úrovn� obyvatel a výrazného šet�ení, byla v oblasti 

stavebnictví velmi poznamenána p�edevším výstavba byt�. Zájem o hypotéky klesl, a 

tím i prodej nemovitostí. Spole�nost OHL ŽS t�mito faktory nebyla p�íliš poznamenána, 

nebo	 se zam��uje spíše na ve�ejný sektor, který zaujímá 97% podílu všech 

provád�ných prací. Podíl prací financovaných ze soukromého sektoru tvo�í pouze 

3%.(36) 

Spole�nost OHL ŽS, a.s. je u obyvatel velmi známá, nebo	 podporuje �adu 

prosp�šných projekt� a aktivit ve zdravotnictví, školství, kultu�e a sportu. Spole�nost se 

snaží podporovat spole�ensky prosp�šné neziskové aktivity, které by nemohly být bez 

její sponzorské pomoci uskute�n�ny. Zam��uje se na p�ímou a ú�innou pomoc. Mezi 

velké spolupráce spole�nosti pat�í spolupráce s brn�nským Masarykovým 

onkologickým ústavem, podpora Nada�ního fondu Kociánka a d�tského 

Bezbariérového centra volného �asu na Lesné v Brn�. V oblasti vzd�lání se spole�nost 

stala partnerem projektu Brno – univerzitní m�sto. Již dlouhodob� spolupracuje 

s Vysokým u�ením technickým v Brn�, Masarykovou univerzitou, Univerzitou Tomáše 

Bati ve Zlín� a dalšími. Velkou podporu mají také významné hudební akce a formace 

nap�íklad Moravský podzim, 
eský filharmonický sbor Brno a Brn�nská filharmonie. 

Je tradi�ním partnerem M�stského divadla v Brn� a sv�j zájem projevila také Akademii 

filmu v Olomouci. V oblasti sportu je spole�nost partnerem prvoligového fotbalového 

týmu Zbrojovka Brno a extraligového hokejového týmu HC Kometa Brno. (29) 

• Legislativní faktory 

 Spole�nost je povinna se �ídit a chovat dle p�íslušných zákon� a vyhlášek, které 

jsou platné pro územní 
eské republiky. P�esn�ji �e�eno se jedná o obchodní zákoník, 

ob�anské právo, zákoník práce, živnostenský zákon, stavební právo, zákony o daních, 

katastrální zákon o katastru nemovitostí 
eské republiky, zákon o ve�ejných zakázkách, 

stavební zákon apod. Jelikož spole�nost p�sobí i v zahrani�í, musí v�novat pozornost i 

dodržování p�edpis� stanovených Evropskou unií, jako je nap�íklad kvalifikace ve 

výstavb� atd. Bohužel však zm�ny, které neustále probíhají, je opravdu velmi t�žké 

sledovat. P�edevším zjiš	ování a sledování zm�n je náro�né pro právníky, ú�etní, 

da�ové poradce apod.  
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Do budoucna vláda 
R p�ipravuje �adu reforem. P�íkladem je d�chodová 

reforma nebo reforma zdravotnictví. D�chodová reforma ovlivní da� z p�íjm� fyzických 

osob a da� z p�íjm� právnických osob atd.  

Roky 2009 a 2010 p�inesly �adu zm�n, které byly pro spole�nost d�ležité. Od 

listopadu 2009 se pro zam�stnavatele zm�nil den platby da�ových záloh. Tímto dnem 

byl doposud den, kdy platba odešla z ú�tu poskytovatele platebních služeb neboli banky 

poplatníka. Od roku 2010 to byl den, kdy platbu obdržel poskytovatel platebních služeb, 

který vede ú�et p�íslušného finan�ního ú�adu. Nové opat�ení se týkalo i všech daní a 

da�ových záloh. Tato zm�na zákona o platebním styku ovlivnila také odvod sociálního 

a zdravotního pojistného.  

Po�átkem roku 2010 došlo ke zm�nám v da�ové legislativ�. Zvýšily se sazby 

dan� z nemovitostí a spot�ebních daní. Výrazn�jší zm�ny se týkaly zákona o dani z 

p�idané hodnoty, kde základní sazba �iní 20% a snížená sazba 10%. Prob�hly také 

zm�ny v oblasti odpadového hospodá�ství, které spole�nost musí dodržovat. (30) 

Od roku 2011 jsou pro spole�nost aktuální nap�íklad zm�ny v nemocenském 

pojišt�ní, kde procentní sazba z denního vym��ovacího základu z�stává stejná, jako v 

roce 2010, ale nemocenská se bude nov� poskytovat namísto od 15. dne až od 22. dne 

trvání do�asné pracovní neschopnosti �i karantény zam�stnance. V období prvních 21 

kalendá�ních dn� trvání do�asné pracovní neschopnosti zam�stnavatel poskytuje 

zam�stnanc�m podle zákoníku práce náhradu mzdy. Nezm�nila se skute�nost, že za 

první t�i pracovní dny do�asné pracovní neschopnosti zam�stnanci nenáleží náhrada 

mzdy �i platu. (17) 

• Ekonomické faktory 

 Pro spole�nost je úrove� ekonomiky státu velmi d�ležitá. Úrove� ekonomiky 


eské republiky a jejich region� ovliv�uje stavebnictví nejvíce. Již zmi�ovaná 

ekonomická krize m�la velký vliv na ekonomiku celého sv�ta. Negativní vliv na 

ekonomiku 
eské republiky má vysoký schodek státního rozpo�tu, který neustále 

nar�stá.  

 I p�es to, že v roce 2010 vzrostl HDP o 2,2%, v oblasti stavebnictví došlo 

v d�sledku poklesu objemu zakázek ke snížení tvorby hrubé p�idané hodnoty. Oproti 

tomu úrokové sazby hypoték se vyvíjejí slibn� - neustále klesají. Nezam�stnanost 
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v 
eské republice podle pr�zkumu klesla o 0,4% na 9,2%. Spole�nost m�la možnost 

vybrat si z velkého množství kvalifikovaných a zkušených zájemc� o práci. Pokles 

nezam�stnanosti je zp�sobem zahájením sezónních prací. (18)  

P�edevším rok 2009 byl siln� ovlivn�n makroekonomickou globální krizí, která 

zasáhla nejen finan�ní trhy, ale p�irozen� i p�íjmovou položku bilance investor�

spole�nosti, stejn� jako cenové hladiny v oboru stavebnictví. Dopady krize byly pro 

oblast stavebnictví velmi nep�íznivé ve vztahu k p�sobení na jednotlivá odv�tví 

národního hospodá�ství. Obor stavebnictví p�ešel jako první do recese a nejspíše jako 

poslední bude z recese vycházet, p�ibližn� v roce 2011. Nejvíce byla poznamenána 

oblast pozemního stavitelství a výroba stavebních hmot. Jelikož spole�nost p�sobí  

v oblasti ve�ejných investic pro infrastrukturální stavby na trhu tuzemském nebo 

zahrani�ním, spole�nost negativn� ovlivnila nerovnováha v bilanci zdroj� a p�íjm�

velkých ve�ejných investor�, mezi které pat�í státní rozpo�et, rozpo�et Státního fondu 

dopravní infrastruktury, Státní fond životního prost�edí a také rozpo�ty jednotlivých 

kraj� a m�st. (36) 

Jedním ze stabilizujících a významných faktor� v dané situaci byly zdroje 

z fond� Evropské unie. Krize m�la také dopad na finan�ní trhy, kdy byly zaznamenány 

prudké poklesy základních sazeb bank, prudký nár�st marží komer�ních bankovních 

ústav� a celkový nár�st úrokových sazeb. (36) 

 I p�es všechny záporné vlivy, které byly zmi�ovány, spole�nost zaznamenala 

pozitivní nár�st v oblasti výnos�, p�idané hodnoty, hrubého a �istého zisku, produktivit�

práce i ve vývoji stavu zam�stnanc�. Jako pozitivní faktor pro zajišt�ní nár�stu výnos�

bylo p�sobení jak na tuzemském trhu, tak i v zahrani�í, p�esn�ji v zemích st�ední a 

východní Evropy. V dob� krize spole�nost rozší�ila své p�sobení také do Polska a 

Ruské federace. (36) 

• Politické faktory 

 V 
eské republice v roce 2010 prob�hly volby, které ovlivnily vývoj ekonomiky 

státu do budoucna. Do poslanecké sn�movny kandidovaly dv� nové politické strany 

V�ci ve�ejné a TOP09, které p�i volbách usp�ly. Situace ve vlád� je ale i tak nestabilní a 

stále probíhají konflikty mezi vládními stranami. �eší se tedy problémy uvnit� t�chto 
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politických stran, a kv�li tomu jsou odkládána všechna d�ležitá rozhodnutí, do kterých 

spadá i rozhodnutí o státních zakázkách pro stavební spole�nosti.  

Tato situace m�že spole�nosti p�inést ur�ité škody, zbyte�n� p�ichází o finan�ní 

prost�edky a nemá také jistotu v získávání ve�ejných zakázek, které tvo�í nejv�tší podíl 

všech provád�ných prací spole�nosti.  

Plánované reformy zp�sobí �adu zm�n, ale spole�nost se bude muset p�izp�sobit 

a p�ijmout vše, co nová vláda p�inese.  

• Technologické faktory9

V sou�asné dob� vládne sv�tem internet. Lidé i spole�nosti využívají internet 

každý den, ke komunikaci, zjiš	ování informací �i vzd�lávání. OHL ŽS také využívá 

internet, p�edevším k prezentaci svých prací, k poskytování informací o spole�nosti a ke 

komunikaci se svými zákazníky a dodavateli.  

 Spole�nost se snaží udržovat krok s vývojem technologií. Nakupuje a pracuje 

s technologickými novinkami, které jsou �ím dál více šetrn�jší k životnímu prost�edí a 

ekonomicky výhodné.   

V rámci ekologických staveb je specializací spole�nosti p�edevším vodní 

stavitelství zejména úpravy tok� a hrází na tocích, rekonstrukce jez� a nízkoenergetické 

stavby, kde spole�nost využívá obnovitelných zdroj� energie (biomasa, spalovny) 

a kogenerace10. Rovn�ž se zapojuje do úsporných energetických program�, jako jsou 

stavby inteligentních budov a zavád�ní vlastních systém� m��ení a regulace. Spole�nost 

se snaží neustále sledovat vývoj technologií.  

V období 2008 - 2009 byla do plánu investic za�azena obnova a rozší�ení linky 

na zpracování betoná�ské oceli ve výrobním areálu v Brno-Slatina. Byly po�ízeny dva 

pln� automatizované stroje PERMATIC a B-MASTER. V 
eské republice byl tento typ 

stroj� instalován jako první. Poté byl st�íhací automat a stávající t�mínkova�ka 

nahrazeny technologickou linkou nejnov�jší generace, a to st�íhacího automatu oceli 

METAX-GECO a TWINMASTER 14X+. Instalace automat� se projevila 

���������������������������������������� �������������������

�
�Výro�ní zprávy 2005 – 2009 OHL ŽS, a.s. (36)�

10 Kogenerace – kombinovaná výroba elekt�iny a tepla. Zvyšuje ú�innost využití energie paliv. (21) 
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v n�kolikanásobném nár�stu objemu zpracované a na stavbu dodané betoná�ské oceli. K 

výrazným zm�nám došlo i v kvalit�, nebo	 je p�i výrob� na automatech vylou�ena 

chybovost obsluhy. D�ležitým faktorem je také zvýšení bezpe�nosti a snížení 

namáhavosti práce. Touto inovací technologie došlo k navýšení výrobní kapacity a celý 

proces byl certifikován. 

K výrazné inovaci v provád�ní pokládky inženýrských sítí bezvýkopovou 

technologií došlo nákupem samohybného vrtacího za�ízení GRUNDODRILL 15X. Tato 

technologie je dopln�na m��ícím a naviga�ním za�ízením Digi Trak – ECLIPSE. Je to 

první systém, který zobrazuje polohu vrtací hlavy a lokalizuje body v reálném �ase. 

Tento systém usnad�uje a zp�es�uje dálkové �ízení vrtání. 

S dalším rozvojem firmy byly rozvíjeny a dopl�ovány kapacity železni�ní 

techniky, techniky pro zemní práce, dále dopravní technika, vrtací, bourací a vibra�ní 

technika, zvedací za�ízení a další mechanizace. 

• Ekologické faktory 

Spole�nost se snaží udržet a zajistit rovnováhu mezi hospodá�ským rozvojem, 

šetrným p�ístupem k životnímu prost�edí a spole�enskou odpov�dností. Její vztah 

k ochran� životního prost�edí je popsán v �ádu ekologie. Jedná se o �ídící normu, 

kterou se spole�nost �ídí. Závod Dopravní stavby v norm� �ízení zakázky ve vztahu 

k životnímu prost�edí a pro závod Pozemní stavitelství v norm� Pravidla �ízení staveb. 

Všechny vnit�ní dokumenty jsou sestaveny dle legislativních požadavk�, které jsou 

shrnuty v Registru právních požadavk�. Nakládání s nebezpe�nými chemickými 

látkami a p�ípravky je dle �ádu ekologie zajiš	ováno pracovníky chemického 

hospodá�ství. Trendem spole�nosti je snažit se postupn� nahrazovat tyto látky látkami, 

které budou šetrn�jší ke zdraví všech zam�stnanc� a životnímu prost�edí. Ve vybavení 

jsou zahrnuty nové efektivn�jší kotle, které mají zamezit úniku ne�istot do ovzduší a 

všechny závady jsou okamžit� hlášeny a opraveny. Vodnímu hospodá�ství se v�nují 

pov��ení pracovníci, kte�í provádí pravideln� rozbory odpadních vod, aby nedošlo ke 

zne�iš	ování. Tito pracovníci jsou pravideln� každý rok školeni. (25) 

Každá spole�nost se m�že setkat s protestem ze strany ob�an�, kterým se 

výstavba nap�. tunelu nelíbí, ruší jejich poklidný život nebo se jen obávají o životní 

prost�edí v okolí jejich obydlí. Takový problém nastal pro spole�nost OHL ŽS v Brn�
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p�i výstavb� „Dobrovského tunelu“. Lidem se tato stavba nelíbila p�edevším z hlediska 

hlu�nosti a narušení životního prost�edí. Stavba se musela na p�ibližn� 3 m�síce 

zastavit, kv�li zrušení stavebního povolení M�stským soudem v Praze. Soud m�l výtku, 

že dokumentace z hlediska hlukových limit�, není dostate�n� podrobná. Proto musela 

spole�nost s prací vy�kat, dokud ministerstvo nevypracovalo nový posudek na hluk. 

Kv�li �asovému zpožd�ní prací p�ijde stát zbyte�n� o miliony K�. Ekologi�tí aktivisté 

jsou pro stavební spole�nosti velkou hrozbou.  

I p�es to se spole�nost snaží s ve�ejností komunikovat, detailn� ji seznámit 

s pr�b�hem svých prací, a p�i nespokojenostech se snaží situaci okamžit� �ešit tak, aby 

ob� strany byly spokojeny a práce mohly probíhat bez potíží.  

PORTER�V 5-ti faktorový model konkuren�ních sil

Porter�v 5-ti faktorový model se zabývá jednotlivými konkuren�ními silami, 

které p�sobí na daný podnik. 

• Vyjednávací síla dodavatel�

Dlouholetá spolupráce s kvalitními dodavateli je pro spole�nost velmi d�ležitá. 

Sou�ástí skupiny OHL je mate�ská spole�nost ŽPSV, a.s., která sídlí v Uherské 

Ostrohu, a která je velkým dodavatelem spole�nosti OHL  ŽS, a.s..  ŽPSV, a.s. dodává 

veškerý materiál, produkty a služby pot�ebné pro výstavbu dopravních, silni�ních i 

inženýrských staveb, které jsou realizovány spole�ností OHL ŽS, a.s.. Spolupráce mezi 

OHL ŽS a ostatními spole�nostmi je na dobré úrovni. Spole�nost je se svými dodavateli 

velmi spokojena, a proto je problém ze strany hledání vhodných dodavatel� tém��

vy�ešen. Jelikož je spole�nost OHL ŽS velkou stavební spole�ností, m�že si své 

dodavatele sama vybírat. Dodavatel� pot�ebných materiál� je na trhu velké množství. 

Nevýhodou i problémem u nového dodavatele m�že být fakt, že v pr�b�hu realizace 

zakázky a dodávek tento dodavatel zkrachuje. (36) 

�
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• Vyjednávací síla zákazník�

Nejv�tší odb�ratelem služeb spole�nosti OHL ŽS je stát. Ve�ejné zakázky �iní 

pro spole�nost tém�� 97% všech zakázek. Tím je z�ejmé, že je spole�nost z velké �ásti 

fixovaná práv� na státní zakázky. Tato závislost m�že být velkým problémem pro 

spole�nost v p�ípad�, že stát bude zakázky odkládat nebo za�ne finance p�esouvat do 

jiných rozpo�t�. Soukromý sektor je velmi slabý z pohledu zakázek. Nejv�tší 

soukromou stavbou je stavba „Bytový d�m Hamerského rybníka“ za p�ibližn� 154 mil. 

K�. Spole�nost se p�esto snaží získávat práv� zakázky zadané státem. Výhodou je, že 

stát se snaží hradit zakázky v pravidelných splátkách v p�edem stanovených termínech. 

Oproti tomu v soukromém sektoru se m�že naskytnout problém s pravidelnými 

platbami. Ve�ejné zakázky p�inesly spole�nosti v roce 2009 p�ibližn� 9,4 mld. K�. 

V porovnání s rokem 2006, kdy byly realizovány zakázky v hodnot� 6,3 mld. K�, je 

poznat velký rozdíl. Spole�nost si v pr�b�hu n�kolika let vybudovala silné postavení a 

díky tomu, se neustále ú�astní výb�rových sout�ží. Díky skv�le provedené práci a 

spolehlivosti si spole�nost buduje silné jméno. Ale nejsou to pouze státní zakázky, 

spole�nost se v rámci své iniciativy snaží oslovovat kraje, obce �i m�sta a nabízí jim 

výhodné nabídky a pomáhá realizovat jejich p�ání. Zákazníky se snaží spole�nost získat 

díky své rychlosti, spolehlivost, odbornosti a minimálním cenám. Používá nejnov�jší 

technologie a práci odvádí kvalitn� tak, aby práce co nejmén� narušovala životní 

prost�edí a život ob�an�. (36) 

• Hrozba vstupu nových konkurent�  

Bariéry pro vstup nových konkurent� jsou p�edevším v nutnosti vlastnit vysoký 

kapitál. Takto vysoký kapitál nové konkurenty prakticky odradí od vstupu na trh. 

Odv�tví stavebnictví není regulováno státem. I kdyby na trh vstoupil nový konkurent, je 

velmi t�žké konkurovat, tak velkým spole�nostem jako je OHL ŽS. Budování klientely, 

dobrého jména, kvalitních služeb apod. je náro�né. Vše pot�ebuje sv�j �as. Zákazníci 

dávají p�ednost spole�nostem, které dob�e znají a ví, že jejich služby jsou na nejlepší 

úrovni. Vstup pro zahrani�ní firmy je také obtížný. Je pot�eba znát situaci v 
R a 

všechny zákony, vyhlášky a podmínky. Jediným rizikem m�že být spojení menší 
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stavební firmy se silnou zahrani�ní spole�ností. To se pak m�že stát rizikem pro 

spole�nost OHL ŽS.  

• Hrozba substitut�

Ve stavebnictví je hrozba substitut� zanedbatelným faktorem. Jestliže se 

spole�nost OHL ŽS bude snažit neustále zdokonalovat své služby, sledovat nové 

moderní technologie, sledovat vývoj technologií, nemusí se obávat, že p�ijde n�kdo, kdo 

ji ohrozí nabídkou nových služeb, nebo	 výstavbu nelze nahradit. Spole�nost se nemusí 

obávat substitut�, nebo	 pat�í mezi nejv�tší spole�nosti, které budují železnice, silnice 

apod. Je schopna se p�izp�sobit. 

• Rivalita firem p�sobících na daném trhu. 

V 
eské republice p�sobí �ada velkých stavebních spole�ností, které jsou velmi 

známé a mají silné zázemí, proto jsou velkými konkurenty spole�nosti OHL ŽS. Jelikož 

se v 
eské republice nachází mnoho stavebních spole�ností, lze za�adit mezi nejv�tší 

konkurenty spole�nost SKANSKA,a.s., METROSTAV,a.s., STRABAG,a.s., IMOS 

Brno,a.s..  

I p�es velkou rivalitu je možné se setkat velmi �asto se vzájemnou spoluprací 

mezi t�mito spole�nostmi. Spolupráce vzniká zpravidla u velkých a náro�ných zakázek. 

Spole�nost OHL ŽS p�sobí nejvíce v Jihomoravském kraji, kde má své sídlo.  

SKANSKA, a.s.

Obchodní firma:      SKANSKA, a.s. 

Sídlo:        Líbalova 1/2348 

       149 00 Praha 4 

I�:        26271303 

Právní forma:      Akciová spole�nost  

Tržby rok 2009:     31 243 (mil. K�) 

Po�et zam�stnanc�:     7 078     
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Skanska, a.s. je �tvrtou nejv�tší developerskou a stavební skupinou na sv�t� a v 


eské republice p�sobí od poloviny devadesátých let. V 
eské republice má Skanska 

zastoupení ve všech svých klí�ových oborech Skanska a.s. - komplexní stavební a 

developerská nabídka s �adou specializovaných služeb, Skanska Property Czech 

Republic - vývoj a prodej komer�ních projekt� a Skanska Infrastructure Development - 

vývoj a provozování projekt�. (31) 

METROSTAV, a.s. 

Obchodní firma:      METROSTAV, a.s. 

Sídlo:        Koželužská 2246 

       180 00 Praha 8 

I�:        00014915 

Právní forma:      Akciová spole�nost  

Tržby rok 2009:     22 169 (mil. K�) 

Po�et zam�stnanc�:     4 830 

METROSTAV a.s. je stavební spole�nost univerzálního zam��ení, jejíž aktivity 

je možné sledovat na celém území naší republiky, na Slovensku i v zahrani�í. Dnes pat�í 

k nejv�tším stavebním spole�nostem v 
eské republice a jeho vysoce profesionální 

rukopis je �itelný ve všech segmentech stavebního trhu a mnoha významných 

stavebních zakázkách. (22) 

STRABAG, a.s. 

Obchodní firma:      STRABAG, a.s. 

Sídlo:        Na B�lidle 198/21 

       150 00 Praha 5 

I�:        60838744 

Právní forma:      Akciová spole�nost  

Tržby rok 2009:     17 876 (mil. K�) 

Po�et zam�stnanc�:     2 465 
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STRABAG a.s. je jednou z vedoucích firem na �eském stavebním trhu. Je 

spolehlivým partnerem komunálních a krajských zadavatel�, státu i soukromých 

investor� pro všechny úkoly v oblasti dopravních, pozemních a inženýrských staveb.  

Sou�asné spektrum výkon� v oblasti dopravních staveb zahrnuje výstavbu dálnic, silnic, 

zpevn�ných ploch, sportoviš	 a za�ízení pro volný �as, zajiš	ovací a ochranné stavby, 

vedení a kanalizace, ekologické stavby, železni�ní stavby, výstavbu a rekonstrukce 

most�, vodohospodá�ské stavby, výstavbu tunel�, letiš	 a zkušebních drah. (32) 

IMOS Brno, a.s. 

Obchodní firma:      IMOS Brno, a.s. 

Sídlo:        Olomoucká 704/174 

       627 00  Brno-
ernovice 

I�:        25322257 

Právní forma:      Akciová spole�nost  

Tržby za rok 2009:     5 759 (mil. K�)

Po�et zam�stnanc�:     764

IMOS Brno, a.s. vstoupila na �eský stavební trh po�átkem roku 1997 a stala se 

významnou univerzální stavební spole�ností. B�hem své existence si vybudovala 

pevnou pozici mezi stavebními spole�nostmi a velmi rychle rozší�ila svoji p�sobnost z 

Jihomoravského regionu na celou 
eskou a Slovenskou republiku. Zajiš	uje formou 

generálního dodavatele širokou škálu staveb v oborech: pozemní stavby, 

vodohospodá�ské a dopravní stavby, projektová �innost a silni�ní vývoj, akreditovaná 

zkušební laborato�. (19) 

 Spole�nost SKANSKA, a.s. a METROSTAV, a.s. a STRABAG, a.s. jsou 

v 
eské republice nejznám�jšími stavebními spole�nostmi, které �ídí a realizují ty 

nejv�tší stavební zakázky. IMOS Brno, a.s. je konkurencí spole�nosti OHL ŽS, a.s. 

p�edevším v Jihomoravském kraji. IMOS Brno, a.s., oproti OHL ŽS, a.s., se zam��uje 

více na výstavbu bytových jednotek. V sou�asné dob� není žádná z uvedených 

spole�ností v likvidaci nebo v insolven�ním �ízení. Oproti tomu na spole�nost OHL ŽS, 
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a.s. byl v roce 2010 vznesen návrh na insolven�ní �ízení ze strany spole�nosti Zlaté 

jablko, a.s.

3.2.2 Analýza interního okolí 

Analýza interního okolí zkoumá faktory uvnit� spole�nosti. 

Interní analýza 7S

Hodnotí 7 bod�, které m�že podnik sám ovlivnit.

• Strategie  

Spole�nost OHL ŽS usiluje o poskytování kvalitních služeb a �ešení zakázek na 

základ� vysokého standardu služeb a seriózním p�ístupu k zákazníkovi. Snaží se o 

udržitelný rozvoj, který pat�í mezi strategické pilí�e, a zavazuje se udržet solidní 

finan�ní situaci, která je založena na využívání dlouhodobých finan�ních zdroj�. Její 

pozornost je zam��ena p�edevším na pe�livé dodržování pravidel �ízení a aplikaci 

princip� maximální transparentnosti v obchodních vztazích. (29) 

• Struktura  

 Aby bylo zajišt�no �ádné hospoda�ení, je nutné klást velký d�raz na 

odpov�dnost, efektivnost a transparentnost ze strany �ídících orgán� firmy. Spole�nost 

nabízí proveditelná �ešení, p�ijímá nové organiza�ní modely a neustále zdokonaluje 

formy chování a komunikace se svými investory a akcioná�i. (36)  

 OHL ŽS je akciovou spole�ností, tudíž nejvyšším orgánem je Valná hromada. 

P�edstavenstvo je statutárním orgánem, který �ídí �innost spole�nosti, jedná jejím 

jménem a zabezpe�uje obchodní vedení spole�nosti v�etn� �ádného vedení ú�etnictví 

spole�nosti. Skládá se ze 7 �len� a p�edsedou p�edstavenstva je Ing. Michal Štefl. 

Dozor�í rada je kontrolním orgánem spole�nosti, dohlíží na výkon p�sobnosti 

p�edstavenstva a uskute��ování podnikatelské �innosti spole�nosti. P�edsedou dozor�í 

rady je Francisco Marín Andrés. (36) 
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 V �ele spole�nosti stojí generální �editel Ing. Michal Štefl, který p�ímo �ídí 

odborné �editele, kterými jsou finan�ní �editel Paolo Bee �ídící úsek Finan�ní a 

ekonomický, dále marketingový a obchodní �editel Ing. František Ledabyl �ídící úsek 

Marketing a obchod. Generální �editel �ídí také výkonné �editele, kterými jsou výkonný 

�editel pro pozemní stavby Ing. Josef Martinovský a výkonný �editel pro dopravní 

stavby Václav Barton�k. Generální �editel, odborní �editelé �ídící úseky �editelství 

spole�nosti a výkonní �editelé tvo�í vrcholové vedení spole�nosti. (36) 

�editel úseku Marketing a obchod �ídí útvar Koordinace zakázky a Public 

relations, odbor Marketing a strategie, odbor Zahrani�ní obchod a obor Právní. �editel 

finan�ního a ekonomického úseku �ídí odbor Ekonomiky, Financování, IT a 

telekomunikace a odbor Investice a technického rozvoje. Nov� vzniklý organiza�ní 

útvar Dopravní stavby �ídí závod Dopravní stavby, který zahrnuje �ízení úseku Správy 

závodu, úseku Ekonomického a obchodního nám�stka a úseku Výrobního, který se �lení 

na sekci Technologie, Železnice, Silnice a mosty. Podnikatelské aktivity závodu byly 

zam��eny do oblasti budování  infrastruktury – p�edevším železni�ní koridorové stavby, 

silni�ní a dálni�ní sí	 a také rekonstrukce �asti vodních d�l. (36) 

Dalším nov� vzniklý organiza�ní útvar Pozemní stavby �ídí závod Pozemní 

stavitelství. Pod tento závod spadá úsek �editele závodu, úsek Ekonomický, Technický, 

Výrobní a technický a úsek Obchodní. (36) 

 Po�et zam�stnanc� v posledních letech je tém�� na stejné úrovni. Zam�stnanci 

jsou neustále školení, aby se jejich znalosti a dovednosti nadále rozvíjely. (36) 

 Spole�nost OHL ŽS, a.s. realizuje �adu svých zakázek nejen na území 
eské 

republiky, ale také na území zahrani�ních stát�. V rámci zajišt�ni kompatibility na 

zahrani�ních trzích a zjednodušení �inností na realizovaných stavebních zakázkách 

spole�nost otevírá v jednotlivých oblastech organiza�ní složky:  

- Slovenská republika - „OHL ŽS, a.s., organiza�ná zložka“ sídlo v Bratislav�, 

z�ízená v b�eznu roku 2004 s cílem ú�asti na stavbách slovenských koridor�,

- Bulharsko - „OHL ŽS AD - Klon“ sídlo v Sofii, z�ízena v listopadu 2000 

v souvislosti se zakázkami pro bulharské železnice,

- Chorvatsko - „OHL ŽS, a.s. Podružnica Zagreb“ sídlo v Zagrebu, z�ízena v �íjnu 

2003 v rámci zakázky pro chorvatské železnice,
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- Ma�arsko - „OHL ŽS, a.s., Magyarorszagi Szolgaltato, Kereskedelmi es 

Termelo Fioktlepe“ sídlo v Budapešti, z�ízena v zá�i 2005 v souvislosti s 

pracemi pro ma�arskou železnici,

- �erná Hora - „DIO STRANOG DRUŽSTVA OHL ŽS, A.S., CRNA GORA 

DANILOVGRAD“ sídlo v Podgorici, z�ízena v b�eznu 2006, 

- Ázerbájdžán - „OHL JS, a.s. irk�tinin Az�rbaycan Respublikasindaki fi liaci“ 

sídlo v Baku, z�ízena v dubnu 2006 v souvislosti se zakázkami pro Ministerstvo 

dopravy Ázerbájdžánu, 

- Ruská federace - „Filial Aktsionernogo obschestva OHL ŽS“ sídlo v Sankt-

Pet�rburgu, z�ízena v �ervenci 2008, 

- Polsko - „OHL ŽS A.S. SPOŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE“ sídlo v 

Krakov�, z�ízena v zá�i 2009. (36) 

• Systémy 

OHL ŽS považuje inovace a technologický vývoj za jeden ze základních pilí��

pro dosažení vyšší ekonomické efektivity a ke zlepšení konkurenceschopnosti v rámci 

respektu k životnímu prost�edí a sociální odpov�dnosti. (29) 

Ke zlepšení výsledk� firmy napomohla implementace integrovaného systému 

�ízení do celkové �ídící práce spole�nosti na jednotlivých úrovních. (36) 

P�i �ízení závodu Dopravní stavby (a to ve všech oborech �innosti závodu) je 

pln� uplat�ován Integrovaný systém �ízení (IS�) založený na certifikovaných 

systémech v t�chto oblastech (subsystémech): 

- managementu jakosti, 

- environmentálního managementu rozší�eného o Program EMAS, 

- managementu bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, podporovaného 

Programem Bezpe�ny podnik, 

- managementu bezpe�nosti informaci. (36) 

Systém �ízení staveb je zajišt�n p�edevším prost�ednictvím metody �ízení APO, 

který zavádí model vst�ícného plánování na úrovni �ízení projekt�, a kterou ve 

spole�nosti prosazuje prost�ednictvím svých zástupc� ve statutárních orgánech 
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majoritní vlastník. Prozatím nebyl systém aplikován v nestavební výrob�. P�ísnému 

�ízení je podroben vývoj správní režie. (36) 

Do informa�ních technologií byly v roce 2009 vloženy investi�ní prost�edky, jak 

do hardwaru, tak softwaru a na po�ízení nového informa�ního systému spole�nosti. 

Nový informa�ní systém MS Dynamics spole�nosti OHL ŽS, a.s. bude po finálním 

spušt�ní sloužit také dalším subjekt�m a spole�nostem „skupiny OHL“ na mezinárodní 

úrovni. Tato oblast v dalších letech bude významn� posilovat v souvislosti s pot�ebami 

�ízení zakázek a reportingu staveb v 
eské republice a zahrani�í. (36) 

• Spolupracovníci 

 Spole�nost se snaží neustále vytvá�et maximáln� bezpe�né a stabilní pracovní 

podmínky a pracovní místa, v�nuje velkou pozornost profesnímu i osobnostnímu r�stu 

a  podporuje r�znorodé a rovnoprávné pracovní p�íležitosti. (36) 

Hlavními partnery závodu dopravní stavby v obchodním styku jsou zákazníci - 

investo�i v oblasti ve�ejných zakázek, zejména 
eské dráhy, a.s.; Správa železni�ní 

dopravní cesty, statni organizace; �editelství silnic a dálnic 
R; obecni ú�ady a 

magistráty m�st, obchodní spole�nosti a jiné právnické osoby, fyzické osoby, a také

zahrani�ní investo�i. (36) 

Hlavními partnery závodu pozemního stavitelství v obchodním styku jsou 

zákazníci -investo�i v oblasti ve�ejných zakázek, obecni ú�ady a magistráty m�st 

p�edevším v regionech Brno, Olomouc, Ostrava a Praha, dále obchodní spole�nosti 

nebo jiné právnické osoby, fyzické osoby, zahrani�ní investo�i. (36) 

�adu zahrani�ních projekt� spole�nost realizuje a p�ipravuje ve spolupráci s 


eskou exportní bankou, která zast�ešuje jejich financování. Pojišt�ní úv�r� pak 

zajiš	uje Exportní garan�ní a pojiš	ovací spole�nost (EGAP). (36) 

Mezi významné momenty v dlouhodobé spolupráci OHL ŽS, a.s. s vysokými 

školami technického zam��eni je dohoda o strategickém partnerství v projektu ADMAS 

(Advanced Materials, Structures and Technologies ) s Vysokým u�ením technickým v 

Brn� – Fakultou stavební, která byla uzav�ena v roce 2009. Projekt má zásadním 

zp�sobem rozší�it teoretickou, experimentální a výpo�tovou platformu v oboru 

stavebního inženýrství nejen v regionu, ale vzhledem k národním a mezinárodním 

vazbám 
eské republiky také ve st�ední, východní a jihovýchodní Evrop�. V rámci 
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projektu budou vybudovány nové laborato�e vybavené vhodnou experimentální a 

výpo�tovou technikou. 
innost nového výzkumného centra bude probíhat v sou�innosti 

s inovativn� zam��enými podniky z praxe v oblasti pokro�ilých stavebních materiál�, 

konstrukci a matematického modelování. Projekt je hrazen ze zdroj� Evropské Unie. 

(36) 

Spole�nost se také snaží o zajišt�ní maximální spokojenost svých zam�stnanc�. 

Proto každoro�n� pro své zam�stnance p�ipravuje Sportovní OHLympijské hry, které 

jsou plné sportu, zábavy, tance a dobrého jídla. Každoro�n� se tyto hry konají v 

Centrum dobrodružné výchovy a vzd�lávání na Baldovci. Velmi oblíbený je také 

lyža�ský zájezd do Alp, který je každoro�n� velmi oblíbený a hojn� navšt�vovaný. (29) 

• Sdílené hodnoty  

 V rámci skupiny OHL se spole�nost OHL ŽS snaží propagovat pln�ní princip�

lidských a pracovních práv, ochrany životního prost�edí a bojuje proti korupci. Skupina 

OHL obnovila sv�j závazek ú�inn� ší�it a plnit všechny zásady obsažené v Mezinárodní 

úmluv�. (36) 

Spole�nost se zam��uje na zlepšování kvality životních podmínek v zemích 

svého stálého i do�asného p�sobení. Podporuje významné výtvarné a scénické um�ní i 

kulturu obecn�. Klade d�raz na jakost a excelenci všech jejích aktivit, p�i pln�ní 

legislativních a smluvních požadavk�. Považuje za nutnost zapojit do práce se ší�ením 

hodnot, pozitivních praktik a model� chování vlastních OHL ŽS p�i provád�ní �inností 

a poskytování služeb všechny své spolupracovníky i dodavatele a subdodavatele (36) 

• Styl vedení  

�editelé, kte�í mají na starost jednotlivé úseky, jejich výkonnost i �ešení 

problém� spojených s pr�b�hem jejich �inností, se snaží zlepšovat produktivitu, 

kvalifikaci zam�stnanc� a snížit rizika vzniku problém�. Výborná je propojenost mezi 

jednotlivými útvary a perfektní komunikace, která zaru�uje bezproblémový pr�b�h 

realizace všech zakázek. V p�ípad�, že se naskytne n�jaká komplikace, vzájemná 

propojenost mezi jednotlivými útvary a odbory umož�uje okamžité �ešení. (36) 
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 Spole�nost každý m�síc vydává firemní noviny, kde informuje o svých 

úsp�šných projektech, novinkách v technologiích a také v nich chválí své zam�stnance. 

Vítá nov� p�ijaté zam�stnance, chválí stávající zam�stnance a d�kuje za d�v�ru a 

provedenou práci a ochotu zam�stnanc�m, kte�í odchází do d�chodu. (36) 

• Schopnosti  

 Spole�nost se snaží uvád�t do praxe neustálé zlepšování, inovace a pokroky, 

transparentní informovanost, racionální a vyváženou integraci r�znorodých prvk� ze 

všech oblastí p�sobnosti. Vše s cílem standardizace komunikace p�i styku se zájmovými 

skupinami. V jednotlivých útvarech probíhá pravideln� školení všech vedoucích, kte�í 

získané informace rádi a srozumiteln� sd�lí svým pod�ízeným. (36) 

 Spole�nost OHL ŽS je jednou z nejlepších stavebních spole�ností, které se 

zam��ují na výstavbu železni�ní staveb. Ze všech realizovaných zakázek tvo�ila 

výstavba železnic tém�� 41,6 %. (36) 

 Stavební spole�nost OHL ŽS, a. s. získala b�hem svého p�sobení �adu 

certifikát� a významných ocen�ní. OHL ŽS má zavedený integrovaný systém �ízení, 

který je zárukou kvalitního provedení realizovaných staveb. (36) 

 Závody Dopravní stavby a Pozemní stavitelství získaly v minulosti celou �adu 

ocen�ní, jako nap�. výrobkovou zna�ku CZECH MADE, v roce 2003 Národní cenu 
R 

za jakost �i Uznání za excelenci v Evrop� v roce 2004. Mezi další ocen�ní spole�nosti 

pat�í osv�d�ení „Bezpe�ný podnik“, který si opakovan� obhájila. (36) 

 Postupné získávání certifikát� kvality je d�kazem vysokého d�razu na kvalitu 

provedených prací. Spole�nost získala své certifikáty od firem STAVCERT Praha, 

CERTICOM, EZÚ, CQS a IQNET Praha atd. (29) 

 Spole�nost se z velké �ásti orientuje na ve�ejné zakázky. Její konkurence se však 

zam��uje jak na ve�ejné zakázky, tak i na zakázky soukromé. Nad rozší�ením 

soukromých zakázek by se m�la spole�nost zamyslet, aby se vyrovnala své konkurenci, 

pop�ípad� byla lepší než její konkurence.  
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3.2.3 SWOT analýza 

Z p�edchozích analýz, které byly provedeny, lze sestavit analýzy SWOT, která 

zahrnuje silné a slabé stránky a p�íležitosti a hrozby spole�nosti.  

Silné stránky

• Dobré znalosti z oblasti stavebnictví 

• Bohaté zkušenosti s realizací staveb a zakázek 

• Dlouholetá praxe v oboru stavebnictví 

• Dobré technické vybavení 

• Velký zájem o nové technologie a jejich vývoj 

• Vlastník velkého množství certifikát� a ocen�ní 

• Široká škála nabídky služeb  

• Kvalita nabízených produkt� a služeb 

• Spokojenost zam�stnanc�

• Schopnost realizovat v�tší zakázky 

Slabé stránky

• Absence motiva�ních program� pro zam�stnance

• Nedostate�né zvyšování kvalifikace zam�stnanc�

• Závislost na spole�nosti OHL Group11

• Nedostate�ný marketing pro soukromý sektor

���������������������������������������� �������������������

11 OHL Group – nejv�tší, nebo-li majoritní  vlastník OHL ŽS sídlící ve Špan�lsku. (36) 



55�
�

P�íležitosti

• Více nových zákazník� v soukromé sfé�e 

• Pozice mezi 5 nejv�tšími stavebními spole�nostmi v 
R 

• Rozší�ení nabídky produkt� a služeb 

• Vstup na nové trhy na území EU i mimo území EU 

• Získání více stavebních projekt� financovaných z fond� EU 

• Získávání více zakázek v 
R i v zahrani�í 

• Budování dobrého jména v zahrani�í p�edevším v oblasti železni�ní dopravy 

Hrozby

• Velká a silná konkurence

• Hospodá�ská krize 

• P�esun finan�ních prost�edk� do jiných státních sektor�

• Vstup zahrani�ní spole�nosti se silným zázemím a lepšími službami 

• Ztráta zakázek 

• R�st cen a daní 

• Kurzové rizika p�i realizaci zakázek v zahrani�í 

• Problémy se vstupem na nový trh v zahrani�í 

• Nestabilní politická situace 

• Aktivity ekologických aktivist�

• Stížnosti ob�an�  

• Legislativní zm�ny a reformy 

• Zm�ny v p�edpisech týkajících se ekologie 

• Pot�eba investic na obnovu za�ízení a vývoj technologií

• Závislost na ro�ním období a jeho vliv na provedení prací
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 Spole�nost OHL ŽS je považována za velmi stabilní a výkonnou spole�nost. 

Neustále se snaží vyvíjet nové technologie a co nejlépe realizovat všechny své zakázky. 

Své aktivity spole�nost rozši�uje i na zahrani�ní trhy, �ímž m�že získat velké množství 

nových a zajímavých zakázek.  

 Velkou pozornost by m�la spole�nost v�novat neustále m�nící se legislativ� a 

politické scén�, která v sou�asné dob� není v 
R p�íliš stabilní. Kvalita služeb, 

spolehlivost, pe�livost by m�la být u spole�nosti na prvním míst�, aby si zajistila 

neustálý p�ísun státních zakázek a oslovila také potenciální zájemce ze soukromého 

sektoru.  
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3.3 Finan�ní analýza 

 Tato kapitola se bude zabývat analýzou soustavy ukazatel�, absolutních 

ukazatel�, rozdílových a pom�rových ukazatel�.  

3.3.1 Analýza soustavy ukazatel�

 Na základ� rozdílových a pom�rových ukazatel� je možné analyzovat finan�ní 

situaci podniku. 

Altman�v index finan�ního zdraví 

Altman�v model bankrotu, dále nazývaný Z-skóre vychází z diskrimina�ní 

analýzy a je ur�itým dopl�ujícím faktorem p�i finan�ní analýze podniku.  

Tabulka 2: Altman�v index v letech 2005-2009, (zdroj: vlastní zpracování) 

Altman�v index 2005 2006 2007 2008 2009 

X1 0,07 0,10 0,08 0,06 0,03 

X2 0,02 0,05 0,11 0,14 0,18 

X3 0,23 0,27 0,15 0,14 0,16 

X4 0,05 0,04 0,04 0,03 0,04 

X5 1,63 1,36 1,50 1,52 1,75 

Z skóre 2,01 1,81 1,88 1,89 2,15 
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  Graf 1: Altmanovo Z-skóre v letech 2005
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skóre v letech 2005-2009, (zdroj: vlastní zpracování

�v index se pohybuje v intervalu od 1,2 – 2,9. Tento interval se nazývá 
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�ných informací je spole�nost OHL ŽS v „šedé zón�

ní problémy, ale nenachází se v ohrožení. Problémy m�že spole

� a zadluženosti. Naopak rostoucí hodnotu vykazuje

vodu neustále rostoucích tržeb spole�nosti.  

Nejhorší situace v podniku nastala v roce 2006, kdy se ukazatel propadl na 

Nejlepší situace dosáhla spole�nost v roce 2009, kdy u

hodnoty 2,15. Došlo ke zlepšení ziskovosti a stability spole�nosti.

že se po sledované období spole�nost nenacházela v

�ní situaci nadále pe�liv� sledovat. 

Index IN05 slouží pro posouzení finan�ní výkonnosti a d�v�ryhodnosti 

 a je neustále aktualizován.  P�i odhadování platební neschopnosti podniku 

vykazuje index více než 70% úsp�šnost. 

1,81 1,88 1,89

2006 2007 2008

Z skóre

zdroj: vlastní zpracování) 

2,9. Tento interval se nazývá 

je velmi pravd�podobný výskyt 

, které by mohly firmu ohrozit. Hodnoty vyšší než 2,9 vypovídají o 

nost OHL ŽS v „šedé zón�“, m�že mít ur�ité 

e spole�nost hledat 

vykazuje ukazatel X5, a 

roce 2006, kdy se ukazatel propadl na 

roce 2009, kdy ukazatel dosahoval 

nost nenacházela v bankrotní krizi, 

�v�ryhodnosti �eských 

dhadování platební neschopnosti podniku 

2,15

2009



�

Tabulka 3: Index d�v�ryhodnosti IN 05 v letech 2005

Index IN 05 

X1 

X2 

X3

X4 

X5 

IN 05 
�

��Graf 2: Index IN 05 v letech 2005
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� �ryhodnosti IN 05 v letech 2005-2009, (zdroj: vlastní zpracování)
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dosáhl v letech 2007-2008

2009 za�ala hodnota op�

ukazatel X4 tzn. aktivita spole

X1, neboli zadluženost a stabilita. 

  

Index Bonity  

Index Bonity, dále nazýván Indikátor bonity, pracuj

Tabulka 4: Index Bonity v letech 2005

Index Bonity
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�

��Graf 3: Index bonity v letech 2005
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2008, kdy jako nejslabší rok m�žeme ozna�it rok 2008

ala hodnota op�t pomalu r�st. Nejsiln�jším �lánkem se v

ukazatel X4 tzn. aktivita spole�nosti, naopak nejslabšími �lánky byly ukazatele X5 a 

X1, neboli zadluženost a stabilita. 

Index Bonity, dále nazýván Indikátor bonity, pracuje s 6-ti ukazateli. 

Index Bonity v letech 2005-2009, (zdroj: vlastní zpracování)

Index Bonity 2005 2006 2007 
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Index bonity v letech 2005-2009, (zdroj: vlastní zpracování)
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ti ukazateli. 

2009, (zdroj: vlastní zpracování)

2008 2009 

-0,063 0,176 
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0,148 0,144 
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0,154 0,177 
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 Hodnoty nižší než 0 jsou velmi špatné, �ím záporn�jší hodnoty, tím je situace 

horší. Naopak, �ím vyšší a vzdálen�jší hodnoty od 0, tím je situace lepší. (14) V letech 

2005-2006 byla finan�n�-ekonomická situace podniku dobrá. Ur�ité problémy nastaly 

až v roce 2007, nebo	 cash-flow spole�nosti se dostalo do záporných hodnot. 

 Ovšem od roku 2008 se za�ala hodnota ukazatele zvyšovat, což vyjad�uje 

zlepšování finan�n�-ekonomické pozice spole�nosti. V roce 2009 byl nejsiln�jším 

�lánkem ukazatel X3, tzn. ziskovost, a nejslabším �lánkem ukazatel X5, nebo	 zásoby 

spole�nosti klesaly.  

3.3.2 Analýza absolutních ukazatel�  

 Hlavním zdrojem informací pro finan�ní analýzu jsou ú�etní výkazy, ve kterých 

jsou data uvád�na v absolutním vyjád�ení. Jednotlivá data m��í rozm�r ur�itých jev�, 

nap�. majetku, kapitálu nebo pen�žního toku.  

Horizontální analýza rozvaha – aktiva

 Na základ� horizontální analýzy aktiv lze zkoumat o kolik jednotek nebo procent 

se zm�nila daná položka aktiv v �ase. 

 Tabulka 5: Horizontální analýza aktiv, (zdroj: vlastní zpracování) 

Horizontální analýza - rozvaha aktiva v letech 2005-2009 v tis. K� i v % 

06/05        
(v tis.K�)

% 07/06    
(v tis.K�)

% 08/07      
(v tis.K�)

% 09/08        
(v tis.K�)

% 

Dlouhodobá aktiva 321 274 19,38 365 904 18,49 -18 482 -0,79 131 819 5,67 

Nehmotný majetek 7 433 69,57 28 190 155,60 5 771 12,46 16 297 31,29 

Pozemky, budovy a 
za�ízení 

-61 110 -6,91 78 564 9,54 112 107 12,43 91 412 9,02 

Investice do 
nemovitostí 

-66 297 -13,14 -25 481 -5,81 -25 576 -6,20 -21 840 -5,64 

Pohledávky z 
obchodního styku 

35 148 21,64 237 182 120,06 -138 784 -31,92 -8 512 -2,88 

Krátkodobá aktiva 1 692 303 53,60 81 864 1,69 1 106 315 22,43 -816 209 -13,52 

Zásoby -1 463 -1,48 -347 -0,36 128 544 132,27 -95 939 -42,50 

Stavební smlouvy 53 775 30,39 122 549 53,11 190 904 54,04 -163 937 -30,13 

Obchodní a jiné 
pohledávky a ostatní 
aktiva 

824 843 44,33 595 952 22,19 1 050 276 32,00 -1 194 452 -27,57 
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Pen�žní prost�edky 
a pen�žní 
ekvivalenty 

808 898 86,15 -553 577 -31,67 -263 002 -22,02 629 929 67,64 

Aktiva celkem 2 013 577 41,82 447  768 6,56 1 087 833 14,95 -684 390 -8,18 

  

Dle tabulky �. 5 je z�ejmé, že celková aktiva zaznamenala nejvyšší nár�st v roce 

2006, a to tém�� o 2 mld. K�. Tato �ástka odpovídá nár�stu p�ibližn� o 42%. 

Dlouhodobá aktiva vzrostla na základ� investování finan�ních prost�edk� do 

modernizace majetku a po�ízení stroj� a za�ízení. Ve stejném roce výrazné zvýšení 

pocítila i krátkodobá aktiva tém�� o 1,7 mld. K�, které odpovídají nár�stu o necelých 

54%. Tato zm�na byla zap�í�in�na nár�stem obchodních pohledávek o 44,33%, které 

odpovídají p�ibližn� �ástce 825 mil. K�, spole�n� s nár�stem pen�žních prost�edk� a 

pen�žních ekvivalent�, které se v tomto roce zvýšily o 86%, tedy o tém�� 809 mil. K�. 

Zvýšení finan�ních prost�edk� koresponduje se zvýšením tržeb. V roce 2006 se 

zdvojnásobil objem zahrani�ních zakázek spole�nosti, z toho nejvíce zakázek bylo 

realizováno na území Slovenské republiky. Tím došlo k navýšení zakázek i pohledávek. 

Pro daný rok se výrazn� zvýšil také nehmotný majetek tém�� o 70%, p�esn�ji o 7,4 mil. 

K�, což bylo vyvoláno zna�ným investováním do modernizace informa�ního systému.  

V roce 2007 byl zaznamenán nejvyšší nár�st u nehmotného majetku, který se 

zvýšil až o 155%, tedy p�ibližn� o 28 mil. K�. Finan�ní prost�edky byly vkládány do 

informa�ní soustavy a výpo�etní techniky, nebo	 na základ� nových a v�tších zakázek 

byly kladeny stále náro�n�jší požadavky na technologii. V roce 2007 a 2008 výrazn�

vzrostla celková aktiva, což bylo zap�í�in�no p�edevším získáváním a zajišt�ním 

velkých zakázek a vývojem a po�ízením nových technologií.  

Vývoj a návrh technologií provád�ní stavebních prací je podpo�en výrazným 

nár�stem investic, které umož�ují zvládat rozsáhlé a technicky náro�né stavby, 

nap�íklad technologie „Zpracování mate�ných louh�“12. Pozornost p�i po�izování 

nových technologií byla zejména zam��ena na vybavenost stroji pro ražbu, statické 

zabezpe�ení a kompletaci tunelových staveb – velkoprofilové tunely. Pr�b�žn� byl 

obnovován také vozový park pro nákladní a osobní dopravu.  

���������������������������������������� �������������������

12 Zpracování mate�ných louh� je sou�ástí komplexu sana�ních technologií pro �ešení likvidace následk�

chemické t�žby uranu. (36) 
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velké zakázky je �azeno nap�íklad zahájení p�estavby brn

�ního nádraží, rekonstrukce železni�ního uzlu B�eclav, optimalizace 

trati státní hranice Slovenské republiky - Mosty u Jablunkova -

	ového úseku Mezötúr - Gyoma na území Ma�arska.
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30% a u krátkodobých obchodních pohledávek o tém�� 28%. 
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�kolika velkých zakázek, což vyvolalo výrazný nár
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Dle grafu �. 4 mají dlouhodobá aktiva pozvolný r�st a v roce 2009 p�esáhla 

�ástku 2,4 mld. K�, nebo	 docházelo k nákupu nových za�ízení pro zajišt�ní nových a 

v�tších zakázek, nap�íklad se jednalo o obnovu a rozší�eni linky na zpracování 

betoná�ské oceli ve výrobním areálu v Brno-Slatina. Byly po�ízeny dva pln�

automatizované stroje PERMATIC a B-MASTER..  

R�st krátkodobých aktiv je velmi výrazný a rychlý. V roce 2008 p�esáhla 

krátkodobá aktiva �ástku 6 mld. K�. R�st krátkodobých aktiv byl vyvolán r�stem 

stavebních smluv. V roce 2009 došlo k poklesu z d�vodu dokon�ení rozpracovaných 

zakázek nap�. p�estupního uzlu Nesovice.  

Do grafu byl umíst�n i vývoj krátkodobých obchodních pohledávek, který je až 

do roku 2008 rostoucí díky získávání nových zakázek v 
R i v zahrani�í. V roce 2009 

byl zaznamenán jejich pokles.  

Horizontální analýza rozvaha – pasiva

Na základ� horizontální analýzy pasiv lze zkoumat o kolik jednotek nebo 

procent se zm�nila daná položka pasiv v �ase. 

�

Tabulka 6: Horizontální analýza pasiv, (zdroj: vlastní zpracování) 

Horizontální analýza - rozvaha pasiva v letech 2005-2009 

06/05       
(tis. K�)

% 07/06  
(tis. K�)

% 08/07  
(tis. K�)

% 09/08  
(tis. K�)

% 

Vlastní kapitál 595 850 59,01 347 533 21,65 102 986 5,27 258 565 12,58 

Zákonný rezervní 
fond 

540 0,53 4 412 4,30 5 366 5,02 2 076 1,85 

Nerozd�lený zisk 253 099 189,21 579 682 149,84 439 973 45,52 233 140 16,58 

Zisk b�žného 
období 

331 334 132,26 -251 867 -43,29 -43 902 -13,30 29 940 10,47 

Dlouhodobé 
závazky 

203 571 18,55 -107 479 -8,26 -266 661 -22,34 -458 765 -49,49 

Bankovní úv�ry -5 350 -100,00 0 - 0 - 0 - 

Dlouhodobé 
rezervy 

1 140 1,45 25 953 32,56 -36 753 -34,79 37 172 53,95 

Dlouhodobé 
závazky 

224 815 70,41 -1 301 -0,24 -239 525 -44,13 -78 377 -25,84 

Krátkodobé 
závazky 

1 214 156 44,84 207 714 5,30 1 251 508 30,30 -484 190 -9,00 
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Závazky z 
obchodního styku 

1 291 261 65,46 402 464 12,33 1 149 167 31,34 -984 279 -20,44 

Stavební smlouvy -134 887 -48,52 -80 085 -55,95 23 161 36,74 113 505 131,67 

Ostatní zakázky 57 351 17,04 -125 194 -31,79 3 534 1,32 8 325 3,06 

Bankovní úv�ry a 
kontokorenty 

-29 592 -78,40 -7 020 -86,08 6 365 560,79 -7 500 
-

100,00 

Cizí kapitál 1 417 727 37,25 100 235 1,92 984 847 18,50 -942 955 -14,95 

Pasiva celkem 2 013 577 41,82 447 768 6,56 1 087 833 14,95 -684 390 -8,18 

 V tabulce �. 6 je zaznamenán v roce 2006 vysoký nár�st vlastního kapitálu až o 

59%, tém�� o 596 mil. K�, který byl vyvolán velkým nár�stem zisku z b�žného období 

o 132%, a nerozd�leného zisku o 189%. Oproti nerozd�lenému zisku, který 

v následujících letech roste už jen pomalu, zisk z b�žného období od roku 2007 klesá. 

P�edstavenstvo spole�nosti navrhlo, aby zisk roku 2006 z�stal sou�ástí vlastního 

kapitálu spole�nosti. Tato �ástka bude uchována pro další rozvoj spole�nosti.  

V roce 2006 byl zaznamenán nár�st dlouhodobých závazk� o 18,5%. 

Dlouhodobý problém s financováním provozu se spole�nosti poda�ilo vy�ešit vydáním 

obligací v celkové výši 600 mil. K� v �ervnu 2005. Od toho okamžiku nastal obrat ve 

vnit�ním i vn�jším život� spole�nosti, z firmy se znovu stal kvalitní a vyhledávaný 

obchodní partner. Významným zp�sobem se poda�ilo rozší�it prostor u bankovních 

dom� pro rámce na záruky do obchodních sout�ží. Ke konci roku 2006 m�la spole�nost 

sjednán p�ístup k finan�ním nástroj�m bankovního trhu v celkové výši 9 771 mil. K�.  

Vedle vlastních finan�ních zdroj� pro investice spole�nosti bylo využíváno ve zna�ném 

rozsahu prost�edk� finan�ního leasingu.  

Krátkodobé závazky od roku 2006 neustále rostou. Tento nár�st odpovídá tém��

45%, což bylo zap�í�in�no nár�stem obchodních závazk� o 65% a ostatních závazk� o 

17%, nebo	 rok 2006 byl pro spole�nost úsp�šný v rámci získávání velkých zakázek. 

V tomto roce byl zaznamenán i velký pokles u bankovních úv�r� o 78% a stavebních 

smluv o tém�� 49% z d�vodu dosažení vysokého obratu.  

V roce 2007 byl op�t velký pokles u bankovních úv�r� o 86%, nebo	

nerozd�lený zisk spole�nosti vzrostl o tém�� dalších 150%.  

Pokles bankovních úv�r� byl však v roce 2008 nahrazen velmi výrazným 

nár�stem až o 560%. Ke konci roku 2008 m�la spole�nost sjednán p�ístup k finan�ním 

nástroj�m bankovního trhu (kontokorentní úv�ry, revolvingové úv�ry, závazné úv�rové 

p�ísliby, bankovní záruky a závazné p�ísliby poskytnutí bankovních záruk, 
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dokumentární akreditivy, forfaiting) v celkové výši 10 892 mil. K�. Ur�itá �ást t�chto 

finan�ních prost�edk� byla využita roce 2008, kdy byla z�ízena nová divize na území 

jižních 
ech s p�íslušným technickým a dopravním za�ízením byly rozší�eny použitelné 

kapacity pracovní síly. V rámci plnohodnotného zajiš	ování zakázkové nápln�

spole�nosti byly z�ízeny a vybaveny i další nová pracovišt�. Spole�nost OHL ŽS, a.s. 

realizuje podnikatelské aktivity zna�ného rozsahu na území Slovenské republiky, dále v 

zemích bývalé Jugoslávie, v Ázerbájdžánu a Ma�arsku. Investice v této oblasti byly 

rovn�ž zam��eny na kvalitní vybavenost staveniš	 pot�ebnou techniku, za�ízením, a 

posilování komunika�ního systému mezi jednotlivými stavbami a sídlem spole�nosti.  

V daném roce 2008 došlo také k r�stu obchodních závazk� o 31% a stavebních 

smluv o 36%, nebo	 spole�nost p�ijala op�t velké množství zakázek. V segmentu 

železni�ních staveb byly získány velké zakázky „Elektrizace tra	ového úseku v�. PEÚ 

Šatov – Znojmo“, „Rekonstrukce ulice Husova“ na Morav�, na Slovensku pak „ŽSR 

Modernizaci trat� Žilina – Krásno nad Kysucou“. Nejv�tší novou silni�ní zakázkou byla 

„Rychlostí silnice R55 Skalka – Hulín“ ve zlínském kraji. V pozemním stavitelství byly 

nejv�tšími novými stavbami „Univerzitní kampus Bohunice, stavba AVVA – Zelená 

etapa, fáze E“ v Brn�, „FN Ostrava – celková rekonstrukce pavilonu radioterapeutické 

kliniky v areálu Poruba“, práce na díle „VUT – výstavba objektu FEKT, Technická 10, 

Brno“. (36) 

Pokles krátkodobých pasiv byl až v roce 2009 a to o 9%, který byl zap�í�in�n 

celosv�tovou krizí a velkou minimalizací bankovních úv�r� o 100%, nebo	 docházelo 

ke splácení. I p�es to spole�nost zaznamenala velké navýšení stavebních smluv o tém��

132%.  
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Tabulka 7: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát, (zdroj: vlastní zpracování) 

Horizontální analýza -výkaz zisku a ztrát 2005-2009

06/05                    
(tis. K�)

% 
07/06 

(tis. K�)
% 

08/07    
(tis. K�)

% 
09/08      
(tis. 
K�)

% 

Tržby 1 426 815 18,17 1 650 747 17,79 1 809 276 16,55 697 849 5,48 

Zm�na stavu zásob 18 067 101,59 6 965 2469,8 15 347 211,77 -26 439 -117,02 

Spot�eba materiálu, 
energie 

1 365 932 23,56 1 572 303 21,95 1 408 677 16,12 833 426 8,22 

Ostatní provozní 
výnosy 

213 445 79,36 -126 740 -26,27 -219 720 -61,78 -15 052 -11,07 

Ostatní provozní 
náklady 

-1 035 -0,51 102 041 50,52 -41 368 -13,61 -50 993 -19,41 

Zisk z provozní 
�innosti 

167 479 42,98 -212 407 -38,12 19 465 5,65 38 893 10,68 

Finan�ní výnosy 19 818 231,14 -170 -0,60 12 365 43,81 -29 207 -71,96 

Finan�ní náklady 6 699 19,11 13 585 32,54 9 047 16,35 -9 491 -14,74 

Zisk p�ed zdan�ním 223 644 61,68 -223 917 -38,20 21 133 5,83 7 186 1,87 

Zisk za b�žné 
období 

331 334 132,26 -251 867 -43,29 -43 902 -13,30 29 940 10,47 

� Podle informací z tabulky je z�ejmé, že tržby spole�nosti od roku 2006 neustále 

rostou. Tento r�st tržeb je d�sledkem neustálého zlepšování služeb spole�nosti, 

budování dobrého jména a získávání nových zakázek. Klí�ovým segmentem z�stal 

v roce 2006 železni�ní segment, který p�edstavuje 51,1 % firemní produkce. V daném 

roce se zvýšila také spot�eba materiálu a energie o 23,6% a zm�na stavu zásob o 102%.  

 V roce 2007 op�t došlo k nár�stu tržeb o tém�� 18%, ale i nár�stu spot�eby 

materiálu a energie o 22%, ve kterých se zvýšily p�edevším subdodávky v�etn� dopravy 

materiálu a náklady na p�epravu osob. Také se zvýšily ostatní provozní náklady o 50% a 

finan�ní náklady o 32,5%, kde byl nejv�tší nár�st u úrok� z bankovních úv�r� a 

kontokorent�, nebo	 spole�nost musela rozší�it sv�j majetek o nové stroje a za�ízení pro 

zvýšení své výkonnosti. 

 V roce 2008 se ostatní provozní náklady snížily o 13,6% a finan�ní náklady op�t 

vzrostly o 16,3% na základ� rostoucích úrok� z bankovních úv�r�. R�st zaznamenaly i 

finan�ní výnosy o 43,8% v d�sledku r�stu výnos� z dlouhodobých investic a prodeje 

cenných papír� a úrok� z bankovních vklad�. 

V roce 2009 byl nár�st tržeb mírný, oproti r�stu tržeb p�edcházejících období. 

Ostatní provozní náklady a výnosy i finan�ní náklady a výnosy klesaly. Nejv�tší pokles 
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Tabulka 8: Vertikální analýza aktiv v letech 2005-2009, (zdroj: vlastní zpracování) 

Vertikální analýza - rozvaha aktiva v letech 2005-2009 v % 

2005 2006 2007 2008 2009 

Dlouhodobá aktiva 34,00 29,00 32,00 28,00 32,00 

Nehmotný majetek 0,22 0,27 0,64 0,62 0,89 

Pozemky, budovy a za�ízení 18,37 12,06 12,39 12,12 14,39 

Investice do nemovitostí 10,48 6,42 5,67 4,63 4,76 

Krátkodobá aktiva 65,57 71,01 67,77 72,18 67,99 

Zásoby 2,06 1,43 1,34 2,70 1,69 

Stavební smlouvy 3,68 3,38 4,86 6,51 4,95 

Obchodní a jiné pohledávky a ostatní aktiva 38,65 39,33 45,10 51,79 40,85 

Pen�žní prost�edky a pen�žní ekvivalenty 19,50 25,60 16,41 11,13 20,33 

Aktiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 Dle tabulky tvo�í nejv�tší �ást celkových aktiv p�edevším krátkodobá aktiva. 

Jejich oborový pr�m�r pro rok 2009 �inil 73,12%. (27) Stavební smlouvy jsou �azeny 

do pohledávek. 

Od roku 2005 se spole�nost pohybuje v t�sné blízkosti této hodnoty, které m�že 

na základ� získávání zakázek brzy dosáhnout. Hodnoty zásob v jednotlivých letech 

kolísají ve velmi nízkých hodnotách v intervalu mezi 1% a 3%. Oborový pr�m�r pro 

zásoby v roce 2009 �inil 6,63%. (27) 

 Pen�žní prost�edky a pen�žní ekvivalenty dosahují hodnoty 20,33% z celkových 

aktiv, nebo	 97% zakázek je hrazeno z ve�ejného sektoru pravidelnými platbami. Tato 

hodnota p�esahuje oborový pr�m�r za rok 2009, který �inil 17,69%. (27) 

Podíl pohledávek na celkových aktivech se neustále zvyšuje, ale v roce 2009 

za�aly klesat. Vše je zp�sobeno tím, že stát platí lépe, než obecn� v oboru. Oborový 

pr�m�r pro rok 2009 �inil 48,80%. (27)  

Dlouhodobá aktiva p�evyšují oborový pr�m�r, který pro rok 2009 �inil 25,46%. 

(27)  

Spole�nost pro realizaci zakázek pot�ebuje velké množství stroj�, za�ízení, 

technologií apod. Proto je hodnota dlouhodobých aktiv vysoká. Je však ur�ité množství 

majetku, který spole�nost nevyužívá a bylo by vhodné zamyslet se nad jeho prodejem,  

pronájmem nebo využitím v dalších zakázkách.  
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Zanedbatelnou �ást dlouhodobých aktiv tvo�í nehmotný majetek. Nejv�tší �ást 

dlouhodobých aktiv tvo�í pozemky, nemovitosti a za�ízení.  

Vertikální analýza PASIV

Porovnává jednotlivé složky majetku a kapitálu, p�esn�ji strukturu aktiv a pasiv 

podniku. Analýza se zabývá pouze jedním obdobím. 

Tabulka 9: Vertikální analýza pasiv v letech 2005-2009, (zdroj: vlastní zpracování) 

Vertikální analýza - rozvaha pasiva v letech 2005-2009 v % 

(tis.K�) 2005 2006 2007 2008 2009 

Vlastní kapitál 20,97 23,51 26,84 24,58 30,14 

Základní kapitál 10,10 7,12 6,69 5,82 6,33 

Nerozd�lený zisk 2,78 5,67 13,28 16,82 21,35 

Zisk b�žného období 5,20 8,52 4,53 3,42 4,11 

Vlastní kapitál p�i�aditelný akcioná��m 20,17 22,86 26,08 23,91 29,36 

Menšinové podíly 0,80 0,65 0,76 0,67 0,78 

Dlouhodobé závazky 22,79 19,05 16,40 11,08 6,10 

Bankovní úv�ry 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobé závazky 6,63 7,97 7,46 3,63 2,93 

Závazky z titulu finan�ních leasing� 1,94 1,69 1,72 1,61 1,79 

Vydané dluhopisy 12,46 7,91 5,77 5,02 0,00 

Krátkodobé závazky 56,24 57,43 56,76 64,34 63,76 

Závazky z obchodního styku 40,97 47,80 50,39 57,57 49,89 

Stavební smlouvy 5,77 2,10 0,87 1,03 2,60 

Ostatní zakázky 6,99 5,77 3,69 3,25 3,65 

Bankovní úv�ry a kontokorenty 0,78 0,12 0,02 0,09 0,00 

Závazky z titulu finan�ních leasing� 0,86 0,75 1,03 0,99 0,87 

Cizí kapitál 79,03 76,49 73,16 75,42 69,86 

Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Zna�nou �ást v celkových pasivech tvo�í cizí kapitál, jehož hodnoty se pohybují 

kolem 70%. Oborový pr�m�r pro cizí kapitál pro rok 2009 �inil 61,93%. (27) 

Oproti tomu vlastní kapitál se podílí na celkových pasivech mezi 20-30%, což 

znamená, že samofinancování spole�nosti je velmi nízké a p�evládá financování cizím 

kapitálem, jehož podíl se poda�il spole�nosti snížit až v roce 2009. Oborový pr�m�r 

v roce 2009 pro vlastní kapitál �inil 36,71%. (27)  
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Takový zp�sob financování je u stavebních spole�ností b�žný, nebo	 realizace 

zakázek v oblasti stavebnictví je finan�n� náro�ná. Vhodn�jší by však bylo financování 

v pom�ru 50:50. Spole�nosti by se stala mén� závislou na cizích zdrojích. 

Velký podíl mají také krátkodobé závazky, které jsou na rozdíl od dlouhodobých 

závazk�, v hodnotách mezi 55-65%. Oborový pr�m�r pro rok 2009 �inil 42,34%. (27) 

Nejv�tší �ást krátkodobých závazk� tvo�í závazky z obchodního styku v d�sledku 

získávání v�tších a náro�n�jších zakázek.  

Velmi malou �ást tvo�í krátkodobé bankovní úv�ry, které nedosahují ani 

hodnoty 1%. Stejné jsou i hodnoty krátkodobých závazk� z titulu finan�ních leasing�, 

které hodnotu 1% p�ekro�ily pouze v roce 2007.  

3.3.3 Analýza rozdílových ukazatel�

Analýza rozdílových ukazatel� je používána p�i finan�ním hodnocení podniku. 

Zpravidla se jedná o rozdíl mezi souhrnem ur�ité �ásti aktiv a souhrnem ur�ité �ásti 

pasiv. 

Tabulka 10: Rozdílové ukazatele v letech 2005-2009, (zdroj: vlastní zpracování)

Rozdílové 
ukazatele      
(v tis.K�) 

2005 2006 2007 2008 2009 

�PK 449 155 927 302 801 452 656 259 324 240 

�PP - 1769 000 - 2 174 258 - 2 935 549 - 4 450 059 - 3 335 940

�PM 350 159 829 769 704 266 430 529 194 449 

�istý pracovní kapitál  

Tento ukazatel má velký vliv na platební schopnost spole�nosti.� Nejvyšší 

hodnoty ukazatele bylo dosaženo v roce 2006. Od tohoto roku hodnoty postupn� klesají 

v d�sledku zvyšujících se krátkodobých závazk�, p�edevším závazk� z obchodního 

styku. I p�es to je 
PK na velmi dobré úrovni a v p�ípad� vzniklých problém� je 

schopna okamžit� jednat. 
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istý pracovní kapitál v letech 2005-2009, (zdroj: vlastní zpracování)
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�istý pen�žní majetek

� Tento ukazatel má také klesající tendenci

ukazatele �istého pracovního kapitálu s

vylou�í jejich nejmén� likvidní složka, a tou jsou zásoby. 
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postupného nár�stu krátkodobých závazk

velké množství finan�ních prost
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 Tabulka 11: Rentabilita v letech 2005

Rentabilita 

ROA [%] 

ROE [%] 

ROS [%] 

ROCE [%] 

     Graf 10: ROA v letech 2005
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Hodnota ROA se od roku 2007
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Rentabilita v letech 2005-2009, (zdroj: vlastní zpracování)
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inil 9,49% (v roce 2008 �inil pouze 6,42% z d�vodu celosv�tové krize

noty spole�nost dosáhla v roce 2006. 
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     Graf 11: ROE v letech 2005

Ukazatel ROE slouží pro vlastníky spole

zisku p�ipadá na 1 K� investovanou akcioná

19,39%. (27) 
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2007 za�aly hodnoty klesat pod hranici oborového pr
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    Graf 12: ROS v letech 2005
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Ukazatel vyjad�uje, kolik

hodnoty kolísají okolo hodnoty 1,6%

Podle informací uvedených v

obratu vysoký podíl zisku. Nejvyšší podíl byl zazna

tento podíl zisku klesá i p

pokles zisku po zdan�ní v

spole�nosti.  

Od roku 2009 se situace za

Graf 13: ROCE v letech 2005
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�uje, kolik zisku je z 1 K� tržeb. Pom��uje zisk a tržby. Oborové 

hodnoty kolísají okolo hodnoty 1,6%. (27) 
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Likvidita 

Tento ukazatel vyjad

 Tabulka 12: Likvidita v letech 2005

Likvidita 

B�žná likvidita 

Pohotová likvidita 

Okamžitá likvidita 

     Graf 14: B�žná likvidita v letech 2005
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Tento ukazatel vyjad�uje schopnost podniku dostát svým závazk�

Likvidita v letech 2005-2009, (zdroj: vlastní zpracování)
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nost schopna uspokojit jen 1,24x. Oborový pr�m�r v roce 2009 

(27) Ukazatel b�žné likvidity v jednotlivých letech klesá. 

vodem je postupný nár�st krátkodobých závazk�. 

1,24 1,19
1,12

2006 2007 2008

B�žná likvidita

uje schopnost podniku dostát svým závazk�m.

2009, (zdroj: vlastní zpracování)

2008 2009 

1,12 1,07 

1,08 1,04 

0,17 0,32 

zdroj: vlastní zpracování) 

žné likvidity se pohybují v intervalu od 1,6-

žádném roce nedosáhla. Nejvyšší 

��itele v tomto roce byla 

roce 2009 �inil 1,61, který 

jednotlivých letech klesá. 

1,07

2009



�

    Graf 15: Pohotová likvidita v letech 2005

  

Na rozdíl od b�žné likvidity se ze

likvidní položka ob�žných aktiv 

likvidity �inil 1,47. (27) 

Spole�nost nedosáhla oborového pr

letech, což znamená, že je schopná okamžit

prodávat své zásoby. Podle zjišt

ob�žných aktiv, což je velmi dobré pro spole

    Graf 16: Okamžitá likvidita v letech 2005
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likvidita v letech 2005-2009, (zdroj: vlastní zpracování

�žné likvidity se ze vzorce pohotové likvidity

�žných aktiv – zásoby. Oborový pr�m�r pro rok 2009 

(27) Doporu�ené hodnoty jsou v intervalu mezi 0,7

nost nedosáhla oborového pr�m�ru, ale doporu�ené hodnoty p�

letech, což znamená, že je schopná okamžit� hradit veškeré své závazky, aniž by musel

Podle zjišt�ných informací tvo�í zásoby zanedbatelnou 
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  Doporu�ené hodnoty se 

2008 doporu�ených hodnot nedosáhla

prost�edk� a pen�žních ekvivalent

krátkodobých závazk�. Ovšem

M�žeme �íci, že spole�

okamžité likvidity �inily v

Podle zjišt�ných informací tvo

Ukazatele zadluženosti 

Tabulka 13: Ukazatele zadluženosti v letech 2005

Zadluženost 

Celková zadluženost

Kvóta vlastního kapitálu

Koeficient zadluženosti

Úrokové krytí 

�������Graf 17: Zadluženost v letech 2005
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�ené hodnoty se pohybují v intervalu od 0,2-0,5. (8)

ených hodnot nedosáhla, m�la jisté problémy, nebo	 hodnota 

�žních ekvivalent� výrazn� klesla a také vzrostla hodnota 

Ovšem v ostatních letech se v doporu�eném intervalu pohybuje. 

íci, že spole�nost je schopna uspokojit své v��itele. Oborové hodnoty u 

�inily v roce 2009 0,39, kterých spole�nost nedosáhla. (27)

�ných informací tvo�í pohledávky významnou �ást ob�

Ukazatele zadluženosti v letech 2005-20009, (zdroj: vlastní zpracování

2005 2006 2007 2008

Celková zadluženost [%] 79,03 76,49 73,16 75,42

Kvóta vlastního kapitálu [%] 20,97 23,51 26,84 24,58

Koeficient zadluženosti 3,77 3,25 2,73 3,07

10,34 14,04 6,58 6,22

Zadluženost v letech 2005-2009, (zdroj: vlastní zpracování

76,49 73,16 75,42 69,86

23,51 26,84 24,58 30,14

2006 2007 2008 2009

Zadluženost

Kvóta vlastního kapitálu [%]

Celková zadluženost [%]

(8) Spole�nost v roce 

	 hodnota pen�žních 

a také vzrostla hodnota 

�eném intervalu pohybuje. 

Oborové hodnoty u 

nost nedosáhla. (27)

�ást ob�žných aktiv. 

zdroj: vlastní zpracování) 

2008 2009 

75,42 69,86 

24,58 30,14 

3,07 2,32 

6,22 7,12 

zdroj: vlastní zpracování) 

Kvóta vlastního kapitálu [%]

Celková zadluženost [%]
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Celková zadluženost je vyjád�ena podílem cizích zdroj� na celkových aktivech. 

Zadluženost spole�nosti se pohybuje v intervalu mezi 60-80%. Nejvyšší zadluženost 

byla v roce 2005, kdy �inila tém�� 80%. Od roku 2006 se hodnota zadluženosti snižuje.  

Lze tedy �íci, že pom�r vlastního kapitálu a cizího kapitálu je p�ibližn� 30:70. 

Bohužel obecné pravidlo, kdy pom�r cizích zdroj� a vlastního kapitálu odpovídá 

pom�ru 50:50, neplatí pro obor stavebnictví. Pro spole�nosti v oboru stavebnictví se 

samofinancování pohybuje pouze v intervalu mezi 10-30%. Zadluženost pak odpovídá 

více jak 70%. (7) Spole�nost OHL ŽS využívá cizí zdroje stejn� jako ostatní 

spole�nosti, které se v oblasti stavebnictví pohybují. Její strategií je využívat 

financování z dlouhodobých zdroj�. 

Kvóta vlastního kapitálu spole�nosti vyjad�ují finan�ní nezávislost podniku, 

která se u spole�nosti OHL ŽS pohybuje v intervalu mezi 20-30%. Hodnoty pohybující 

se okolo hodnoty 20% jsou považovány za b�žné. (27) 

Úrokové krytí poskytuje informace o dosaženém provozním zisku a 

nákladových úrocích a doporu�ené hodnoty se pohybují v intervalu 1-3. (14) Nejlepší 

hodnoty bylo dosaženo v roce 2006, kdy bylo možné zaplatit nákladové úroky ze zisku 

až 14x. Tento výsledek m�žeme považovat za velmi dobrý. I v dalších letech spole�nost 

dosahuje velmi pozitivních hodnot ukazatele úrokového krytí. D�vodem skv�lých 

výsledk� jsou zejména nízké nákladové úroky.  

  

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity jsou využívány pro �ízení aktiv. Jejich prost�ednictvím lze 

zjistit, jak efektivn� podnik hospoda�í se svými aktivy, neboli jak využívá své jednotlivé 

majetkové �ásti. 

 Tabulka 14: Ukazatelé aktivity v letech 2005-2009, (zdroj: vlastní zpracování) 

Rozdílové ukazatele 2005 2006 2007 2008 2009 

Obrat celkových aktiv 1,63 1,36 1,50 1,52 1,75 

Obrat stálých aktiv 4,74 4,69 4,66 5,48 5,47 

Doba obratu zásob [dny] 4,54 3,78 3,20 6,38 3,48 

Doba obratu pohledávek [dny] 93,40 113,12 119,70 137,77 94,23 

Doba obratu závazk� [dny] 118,57 147,42 131,65 146,18 115,49 
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     Graf 18: Obrat celkových aktiv v letech 2005
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Obrat celkových aktiv v letech 2005-2009, (zdroj: vlastní zpracování
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      Graf 19: Obrat stálých aktiv v letech 2005

Tento ukazatel 

Oborové hodnoty se pohybují okolo 6.

obrátí v tržby za jeden rok. Ukazatele
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      Graf 20: Doba obratu zásob v letech 2005
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Obrat stálých aktiv v letech 2005-2009, (zdroj: vlastní zpracování
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      Graf 22: Doba obratu závazk
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Tabulka 15: Rozdílové ukazatele v letech 2005

Rozdílové ukazatele 

Mzdová produktivita

Produktivita DHM 

Nákladovost výnos�

Materiálová náro�nost
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Graf 24: Produktivita DHM v

Tento ukazatel vyjad

znamená, množství výnos�

majetku v po�izovacích cenách. Hodnota ukazatele by m

Hodnoty ukazatele mají do roku 2008 rostoucí charakter, což

ukazatele množství výnos�

majetku odpovídá tém�� 7

PC. V roce 2009 došlo op�

Graf 25: Nákladovost výnos

4,98

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

2005

0,95

0,91

0,92

0,93

0,94

0,95

0,96

0,97

0,98

0,99

1,00

2005

87�

Produktivita DHM v letech 2005-2009, (zdroj: vlastní zpracování)

Tento ukazatel vyjad�uje stupe� využití dlouhodobého hmotného majetku

množství výnos� vytvo�ených 1 K� vloženou do dlouhodobého hmotného 

izovacích cenách. Hodnota ukazatele by m�la být co nejvyšší.

ukazatele mají do roku 2008 rostoucí charakter, což je pozitivní. Podle 

ukazatele množství výnos� vytvo�ených 1 K� vloženou do dlouhodobého hmotného 

�� 7-mi násobku. V roce 2008 docházelo k r�stu výnos

roce 2009 došlo op�t k r�stu DHM v PC, ale také mírnému poklesu výnos

Nákladovost výnos� v letech 2005-2009, (zdroj: vlastní zpracování)

6,17
6,75 6,96

2006 2007 2008

Produktivita DHM

0,94

0,97
0,98

2006 2007 2008

Nákladovot výnos�

zpracování)

 využití dlouhodobého hmotného majetku, to 

vloženou do dlouhodobého hmotného 

la být co nejvyšší. (14) 

ukazatele mají do roku 2008 rostoucí charakter, což je pozitivní. Podle 

 vloženou do dlouhodobého hmotného 

�stu výnos� i DHM v 

, ale také mírnému poklesu výnos�.  

2009, (zdroj: vlastní zpracování)

6,73

2009

0,97

2009



�

Nákladovost výnos
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3.4 Shrnutí finan�ní analýzy spole�nosti 

Soustavy ukazatel� zahrnují Altman�v index finan�ního zdraví, Index IN05 a 

Index bonity. Altman�v index finan�ního zdraví se v jednotlivých letech pohyboval v „ 

šedé zón�“. Nejv�tší problém m�la spole�nost s likviditou a zadlužeností. V roce 2009 

došlo ke zlepšení ziskovosti a stability spole�nosti. Index IN05 se také nacházel v „ šedé 

zón�“, kde nejsiln�jším �lánkem byla aktivita a nejslabšími �lánky byla op�t 

zadluženost a stabilita. Index bonity zaznamenal nejv�tší pokles v roce 2007, protože 

cash-flow se dostalo do záporných hodnot. Od roku 2008 dochází u všech ukazatel�

k nár�stu. 

Spole�nost zaznamenala ve sledovaném období 2005-2009 r�st celkových aktiv, 

který byl vyvolán nár�stem pohledávek, stavebních smluv a dlouhodobého majetku. 

Spole�nost nakupovala pot�ebné za�ízení a technologie, nebo	 jsou kladeny �ím dál 

v�tší nároky na provád�ní zakázek. Zvyšoval se také vlastní kapitál spole�nosti, ale jeho 

nár�st nesta�il k vyrovnání pom�ru mezi vlastním a cizím kapitálem. Ve spole�nosti i 

tak z�stává vysoký pom�r financování z cizích zdroj�, což je u stavebních spole�ností 

b�žné. Vlastní kapitál je k cizímu kapitálu v pom�ru p�ibližn� 30:70. Spole�nosti rostou 

také závazky, z d�vodu neustálého navyšování množství zakázek. 

 Velkou �ást celkových aktiv tvo�í krátkodobá aktiva, která tvo�í nejvíce 

krátkodobé pohledávky a pen�žní prost�edky. Zásoby má spole�nost velmi nízké, což je 

velmi dobré, protože spole�nosti zbyte�n� nerostou náklady nap�. na skladování zásob, 

ale také velmi neobvyklé ve stavebnictví. Dlouhodobá aktiva tvo�í nejvíce pozemky, 

za�ízení a stroje, které spole�nost nakupuje pro zajišt�ní svých zakázek.  

 I p�es r�st tržeb spole�nosti, zisk z b�žného období v letech 2007-2008 klesal, 

z d�vodu rostoucích náklad�, p�edevším spot�eby materiál� a energie. 

  Množství 
PP spole�nosti z rozdílových ukazatel� není dosta�ující na úhradu 

krátkodobých závazk�, nebo	 množství pen�žních prost�edk� na bankovních ú�tech 

není vysoké.  

 ROA dosáhla nejlepších hodnot pouze v roce 2006. V dalších letech hodnoty 

ukazatele nedosahují oborových pr�m�r�, nebo	 spole�nost vlastní velké množství 

majetku, který maximáln� nevyužívá a r�st zisku ovlivnilo neustálé nar�stání náklad�. 

Ukazatel ROE p�inášel do roku 2006 uspokojivý výsledek. Výsledky ukazatele ROS 

ukazují, že spole�nost vykazuje ze svého obratu vysoký podíl zisku, op�t do roku 2006. 
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Nejlepšího výsledku dosáhl ukazatel ROCE v roce 2006, kdy zisk z provozní �innosti 

výrazn� vzrostl. Nejmenší hodnota byla v roce 2007 v d�sledku poklesu zisku 

z provozní �innosti a dlouhodobých závazk� a r�stu vlastního kapitálu. Od roku 2009 se 

hodnoty ukazatel� za�ínají op�t zlepšovat.  

 Ukazatel b�žné likvidity nedosáhl v žádném roce doporu�ených hodnot. 

Ukazatel pohotové likvidity oborových pr�m�r� sice nedosáhl, ale doporu�ené hodnoty 

ve všech letech p�ekro�il, což znamená, že spole�nost je schopná okamžit� hradit 

veškeré své závazky, aniž by musela prodávat své zásoby. Zásoby spole�nosti tvo�í 

zanedbatelnou �ást ob�žných aktiv. Spole�nost v roce 2008 doporu�ených hodnot 

ukazatele likvidity nedosáhla, m�la jisté problémy, nebo	 hodnota pen�žních prost�edk�

a pen�žních ekvivalent� výrazn� klesla a také vzrostla hodnota krátkodobých závazk�. 

Ovšem v ostatních letech se v doporu�eném intervalu pohybovala. M�žeme �íci, že 

spole�nost je schopna uspokojit své v��itele. Pohledávky tvo�í významnou �ást 

ob�žných aktiv. 

Zadluženost spole�nosti se pohybuje v intervalu mezi 60-80%. Nejvyšší 

zadluženost byla v roce 2005, kdy �inila tém�� 80%. Od roku 2006 se hodnota 

zadluženosti snižuje. Kvóta vlastního kapitálu spole�nosti se u spole�nosti OHL ŽS 

pohybuje v intervalu mezi 20-30%. Ve všech letech spole�nost dosahuje velmi 

pozitivních hodnot ukazatele úrokového krytí. D�vodem skv�lých výsledk� jsou 

zejména nízké nákladové úroky. V zadluženosti je patrné, že spole�nost využívá své 

silné pozice a financuje své zakázky dodavatelským úv�rem. 

Obrat celkových aktiv v roce 2006-2008 hranice doporu�eného intervalu 

nedosahovaly. Pouze v letech 2005 a 2009 vypo�tené hodnoty dosáhly t�chto 

doporu�ených hodnot. Podle výsledk� spole�nost vlastní velké množství aktiv, která 

nejsou využívána a mohou vznikat zbyte�né náklady. Obrat stálých aktiv se doporu�ené 

hodnot� p�ibližuje až od roku 2008. V p�edchozích letech byly výsledky obratu stálých 

aktiv neuspokojivé.  Doba obratu zásob se pohybuje v optimálních hodnotách. Nejvyšší 

hodnota, které bylo dosaženo, je 6,38 dn� a to pouze v roce 2008. V dalších letech 

hodnoty klesají. Z daného pohledu jsou hodnoty ukazatele velmi dobré, nebo	 zásoby 

spole�nosti jsou opravdu nízké. Doba obratu pohledávek je podle výpo�tu nižší než 

doba obratu závazk�. Spole�nost pro splácení svých závazk� využívá finan�ní 

prost�edky, které obdrží od svých odb�ratel�. 
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Spole�nost ú�etní výkazy za rok 2010 doposud nezve�ejnila, proto nebylo možné 

provést finan�ní analýzu i za tento rok.  

V roce 2010 byl na spole�nost OHL ŽS vznesen návrh na insolven�ní �ízení 

spole�ností Zlaté jablko, a.s. Spole�nost však návrh na zahájení insolventního �ízení13

považuje za šikanózní a neoprávn�ný a ozna�uje tento návrh za pokus o pouhé 

pošpin�ní jejího dobrého jména. Mezi spole�nostmi v minulosti existoval obchodní 

vztah na základ� smlouvy o dílo, která byla spole�ností OHL ŽS, a.s. po právu 

ukon�ena.  

Proto bylo nutností provést finan�ní analýzu spole�nosti, aby se tvrzení 

spole�nosti potvrdilo. Spole�nost je podle výpo�t� ukazatel� finan�ní analýzy 

prosperující spole�ností, která je schopná hradit své závazky.  

Spole�nost bude požadovat náhradu p�ípadné škody vzniklé v rámci zahájení 

insolventního �ízení po spole�nosti Zlaté jablko, a.s. V p�ípad�, že by spole�nost 

insolven�ní �ízení prohrála, je schopna své závazky bez problém� uhradit nap�. 

prodejem nemovitostí �i pozemk�.  

�

���������������������������������������� �������������������

13 Návrh na  insolven�ní �ízení a vyjád�ení spole�nosti OHL ŽS, a.s. je uvedeno v p�íloze �. 8 
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4 Návrhy na �ešení  

Dle finan�ní analýzy byly zjišt�ny následující problémy: 

• nízká rentabilita,

• velké množství dlouhodobého majetku,

• velké množství pohledávek,

• vysoká zadluženost. 

  

4.1 Zvýšení rentability 

Pro zlepšení a zvýšení rentability spole�nosti doporu�uji: 

� za�ít využívat všechen její majetek. Majetek, který spole�nost nevyužívá, je 

možné prodat nebo pronajímat, pop�ípad� využívat v dalších zakázkách. 

� Zvýšit podíl zakázek pro soukromý sektor, nap�íklad rozší�it výstavby bytových 

jednotek apod. Pokud by se procentní �ást soukromých zakázek, která nyní �iní 

3%, zvýšila, vyrovnala by se tak spole�nost své konkurenci, která se soukromým 

zakázkám v�nuje tém�� stejn� jako ve�ejným zakázkám. Rozší�ením 

soukromých zakázek by si spole�nost zajistila r�st výnos�. 

� Spole�nost je velmi silná, m�že si své dodavatele vybírat. Proto by bylo vhodné, 

aby spole�nost za�ala se svými sou�asnými dodavateli vyjednávat o cenách, 

vyvíjet tlak a pokusit se všechny ceny co nejvíce snížit. Tím by se zlepšila 

materiálová náro�nost a nákladovost výnos�. 

4.2 Zvýšení obratu stálých aktiv 

  Spole�nost OHL ŽS, a.s. vlastní velké množství pozemk�, nemovitostí, stroj� a 

dalších za�ízení, které nakoupila za ú�elem užívání v rámci své podnikatelské �innosti. 

Podle informací z finan�ní analýzy a výro�ních zpráv spole�nost všechen sv�j majetek 

maximáln� nevyužívá, dochází tak ke zbyte�nému držení nevyužitého majetku a 

navyšování náklad�. Proto spole�nosti doporu�uji provést kontrolu majetku a rozd�lit 

jej podle toho, jak �asto je využíván. Majetek, který je starý, nevyužíván nebo 



93�
�

nadbyte�ný, by se m�l výhodn� prodat, pronajímat nebo p�ijímat zakázky, ve kterých 

bude nepot�ebný majetek využit.  

4.3 Snížení doby obratu pohledávek a zvýšení �PP 

  Doba obratu pohledávek spole�nosti je vysoká a 
PP jsou velmi nízké. Navrhuji 

proto využít jednu z následujících možností, p�ípadn� jejich kombinace: 

1. Sconto 

2. Tvrdší podmínky odb�ratel�m 

3. Factoring  

� SCONTO 

  I když je doba splatnosti pohledávek nižší, než je doba splatnosti závazk�

spole�nosti, bylo by vhodné vytvo�it program slev, ve kterém budou sepsány výhody 

pro ty zákazníky, kte�í své platby provedou v co nejkratší dob�. Tím by si spole�nost 

zajistila rychle splácení pohledávek, a dostate�né množství finan�ních prost�edk�. Doba 

obratu pohledávek by se tak výrazn� snížila. Tento program by mohl nabízet r�zné výše 

slev z celkové �ástky pohledávky. Výše slevy by se odvíjela podle doby, kdy by byla 

tato pohledávka splacena.  Nap�íklad 30 dní p�ed splatností 12 %, 10 dní p�ed splatností 

4%. 

� TVRDŠÍ PODMÍNKY ODB	RATEL
M 

  I když je nejv�tším odb�ratelem ve�ejný sektor (stát, obce, kraje apod.), který 

zpravidla platí v�as, m�že spole�nost pro zajišt�ní �ádného splácení pohledávek vytvo�it 

i program penále. Za každou opožd�nou platbu za zakázku, by spole�nost ud�lovala 

pokuty. 
ím pozd�ji by byla pohledávka uhrazena, tím vyšší pokutu by spole�nost 

ud�lila.  Spole�nost m�že také vyžadovat platbu zálohy p�ed provedením zakázky. 

� PRODEJ POHLEDÁVEK 

 Okamžitá likvidita spole�nosti je uspokojivá, tudíž by p�íliš nepot�ebovala 

využívat službu faktoringové spole�nosti, ale ukazateli 
PP by tyto služby prosp�ly. 
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Jedná se o odprodej pohledávek bance nebo faktoringové spole�nosti. 
ástka by se 

samoz�ejm� snížila o �ástku, která by p�ipadla bance nebo faktoringové spole�nosti za 

poskytnutí této služby. Jednotlivé procenta poplatk� se u každé banky liší. V 
eské 

republice je velké množství bank, tudíž si spole�nost m�že vybrat práv� tu, která nabízí 

nejvýhodn�jší podmínky. Nejznám�jšími bankami v 
eské republice je 
eská 

spo�itelna, a.s. a Komer�ní banka, a.s.  

   

�eská spo�itelna14

Nabízí:  

• tuzemský faktoring,  

• exportní a importní faktoring.  

  Pro spole�nosti, které realizují zakázky pro tuzemské i zahrani�ní odb�ratele. 

Pro využití faktoringových služeb 
eské spo�itelny, a.s. musí spole�nost zaslat kopie 

faktur na její adresu. Banka poté standardn� proplácí nejpozd�ji do dvou dn� 80% 

hodnoty postoupené pohledávky. O tyto pohledávky dále pe�uje, tzn., že zajiš	uje jejich 

v�asné inkaso a v p�ípad� prodlení v placení odb�ratel�, zasílá upomínky �i organizuje 

právní podporu. K datu splatnosti hradí odb�ratelé danou pohledávku na ú�et 

faktoringové spole�nosti a ta zbývajících 20% pohledávky uhradí spole�nosti, která 

využívá jejich služeb.  

  
eská spo�itelna si ú�tuje faktoringový poplatek, který se standardn� pohybuje 

od 0,3-1,5% z nominální hodnoty pohledávek. Tento poplatek zahrnuje náklady na 

administrativní zpracování všech prodej� spole�ností a náklady za záruku p�ed platební 

neschopností. Úroková sazba banky se pohybuje na obvyklé úrovni bankovních sazeb, 

které jsou aplikovány komer�ními bankami p�i poskytování krátkodobých úv�r�. 

���������������������������������������� �������������������

�	
eská spo�itelna, a.s., Factoring. [online].[cit. 2011-05-24]. Dostupné z: <�http://www.factoringcs.cz/> 
(34) 
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Komer�ní banka15

Nabízí:  

• tuzemský faktoring 

• exportní faktoring 

  Komer�ní banka, a.s. vyplácí 75-90% postoupené pohledávky a po úhrad�

odb�ratele, banka dorovnává celkovou hodnotu pohledávky. Faktoringový poplatek se 

pohybuje od 0,4% do 1,3%. Úroková sazba banky se také pohybuje na obvyklé úrovni 

bankovních sazeb, které jsou aplikovány komer�ními bankami p�i poskytování 

krátkodobých úv�r�. 

Tabulka 16: Porovnání služeb faktoringových spole�ností, (zdroj: vlastní zpracování) 

Pohledávky v roce 2009 (v tis. K�) �inily 3 517 727 K�

Služby a poplatky �eská spo�itelna, a.s. Komer�ní banka, a.s. 

Faktoringový poplatek    
(v tis. K�) 

52 766    45 730    

Okamžit� vyplacená �ástka  
z pohledávky           

(v tis. K�) 
2 814 182    3 165 954    

Inkaso pohledávky – poplatek
(v tis. K�) 

3 464 961    3 471 997    

�

  U 
eské spo�itelny, a.s., by byla spole�nosti do dvou dn� po zaslání kopií faktur 

vyplacena �ástka 2 814 182 tis. K�, tedy 80% postoupené pohledávky. Faktoringový 

poplatek by �inil 52 766 tis. K�. Spole�nosti by tedy po uhrazení pohledávky 

odb�ratelem bylo p�ipsáno 3 464 961 tis. K�.  

���������������������������������������� �������������������

15Komer�ní banka, a.s., Factoring. [online].[cit. 2011-05-24]. Dostupné z:< 
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/factoring.shtml> (35)
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  U Komer�ní banky, a.s. by spole�nosti byla vyplacena �ástka 3 165 954 tis. K�, 

tedy 90% postoupené pohledávky, faktoringový poplatek by �inil 45 730 tis. K� a po 

úhrad� pohledávky od odb�ratele by spole�nost obdržela �ástku 3 471 997 tis. K�.  

  V tomto porovnání lepší a výhodn�jší služby faktoringu nabízí Komer�ní banka, 

a.s. Jestliže by se spole�nost rozhodla využít služby faktoring u Komer�ní banky, a.s., 

ukazatel 
PP by ze záporné hodnoty - 3 335 940 tis. K� vystoupal do kladných hodnot 

na �ástku 136 057 tis. K�. 

 Vzhledem k nízké rentabilit�, by m�ly být náklady na faktoring co nejmenší. Pro 

spole�nost je vhodné p�j�ovat si od factoringové spole�nosti jen nutné prost�edky pro 

zajišt�ní likvidity. M�že tak p�edcházet situacím jako je insolven�ní �ízení, se kterým se 

v tuto chvíli potýká a nefinancovat tolik z dodavatelských úv�r�. 

4.4 Zadluženost 

  Pom�r vlastního kapitálu a cizího kapitálu je 30:70. Spole�nost tudíž využívá 

pro financování svých zakázek velké množství cizích zdroj� a to významn� v podob�

dodavatelského úv�ru. Aby spole�nost snížila svou zadluženost, doporu�uji: 

� ponechat a nevyplácet zisk, kterého spole�nost v daném roce dosáhne a tím si 

zajistit v�tší stabilitu. 

� Investice spole�nosti jsou každý rok vysoké, investuje nap�íklad do pozemk�, 

nemovitostí apod. Jelikož spole�nost vlastní velké množství pozemk�, 

nemovitostí, stroj� a za�ízení, je zbyte�né neustále investovat. Pokud by 

spole�nost omezila své investice, mohla by finan�ní prost�edky využít pro 

financování zakázek a snížit svou závislost na cizích zdrojích. 

4.5 Návrh pokrytí závazku z insolven�ního �ízení 

  V roce 2010 byl na spole�nost OHL ŽS, a.s. vznesen návrh na insolven�ní �ízení 

spole�ností Zlaté jablko, a.s. Spole�nost považuje tento návrh za neoprávn�ný a 

šikanózní.  

  Pokud by nastala situace, kdy by byla spole�nost nucena uhradit svou 

pohledávku, jejíž �ástka je uvedena v návrhu na insolven�ní �ízení tj. 23  000 000 K�, je 
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pravd�podobné, že tuto pohledávku bude schopna uhradit. Hodnota pozemk� a 

nemovitostí spole�nosti je dosta�ující pro úhradu této pohledávky. Prodej majetku by 

byl nejlepší variantou vzhledem k uvedeným skute�nostem o množství dlouhodobého 

majetku spole�nosti. 

4.6 Sledovat ukazatele finan�ní analýzy 

  Aby mohlo vedení spole�nost správn� �ídit spole�nost OHL ŽS, a.s., je d�ležité 

pravideln� provád�t finan�ní analýzu. Pokud se hodnoty jednotlivých ukazatel� za�nou 

zhoršovat, je možné na základ� pravidelné finan�ní analýze, v�asn� a rychle reagovat a 

provést pot�ebné kroky ke zlepšení situace.  

 V následující tabulce jsou uvedeny ukazatele, které je vhodné sledovat, �asový 

interval i doporu�ené srovnávání.  

Tabulka 17: Ukazatele finan�ní analýzy pro sledování, (zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel �asový interval Srovnání 

IN05 ro�n� obor 
�isté pen�žní prost�edky m�sí�n� konkurence 
Rentabilita 
ROA �tvrtletn� obor 
ROE �tvrtletn� obor 
ROS �tvrtletn� obor 
ROCE �tvrtletn� obor 
Likvidita 
B�žná �tvrtletn� doporu�ené hodnoty 
Pohotová �tvrtletn� doporu�ené hodnoty 
Okamžitá �tvrtletn� doporu�ené hodnoty 
Zadluženost 
Dlouhodobá �tvrtletn� obor, konkurence 
Krátkodobá �tvrtletn� obor, konkurence 
Aktivita 
Doba obratu pohledávek �tvrtletn� konkurence 
Doba obratu závazk� �tvrtletn� konkurence 
Doba obratu zásob �tvrtletn� konkurence 
Provozní ukazatele 
Mzdová produktivita �tvrtletn� obor, r�st 
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Záv�r  

  Hlavním cílem této práce bylo zpracovat finan�ní analýzu a analýzu okolí 

podniku. Pro výpo�ty byly využity ú�etní výkazy spole�nosti OHL ŽS, a.s. za období 

2005-2009. Pro vypracování všech analýz byly využity informace ze stavebnictví, 

internetu �i výro�ních zpráv spole�nosti, z knih, zákon� apod. 

  Významnou �ást práce tvo�í teoretická �ást, která byla zpracována jako první. 

Tato �ást posloužila pro vyhotovení praktické �ásti. 

  Po p�edstavení spole�nosti byla provedena analýza okolí podniku p�edevším 

SLEPTE analýza, PORTER�V 5-ti faktorový model konkuren�ních sil a interní analýza 

podniku. Poté byla zpracována SWOT analýza, ze které vychází p�íležitosti pro 

spole�nost realizovat v�tší zakázky a vstup na nové trhy na území EU i mimo území 

EU. 

  V nejd�ležit�jší �ástí práce byla zpracována finan�ní analýza, neboli výpo�et 

všech ukazatel� a jejich vyhodnocení. Z výsledk� mohu konstatovat, že spole�nost 

OHL ŽS, a.s. se potýká s ur�itými problémy v oblasti nízké rentability, velkého 

zadlužení, velkého množstvím pohledávek a nadbyte�ného majetku. I hodnoty ukazatele 

aktivity, p�edevším doba obratu pohledávek i závazk� nejsou p�íliš uspokojující.  

  Nejúsp�šn�jším rokem byl pro spole�nost rok 2006. Výkyvy ve vývoji ukazatel�

spole�nosti prob�hly v letech 2007-2008, kdy byla i tato spole�nost ovlivn�na 

ekonomickou krizí. Ale i p�es nep�íznivý vliv této krize, spole�nost byla schopna 

rozší�it svou �innost do n�kolika zahrani�ních zemí, rozší�it své zakázky, vybudovat si 

dobré jméno a udržet si pozici mezi p�ti nejv�tšími stavebními spole�nostmi v 
R.  

  V návrhové �ásti jsou �ešeny problémy, kterými je nízká rentabilita, velké 

množství majetku a pohledávek a velká zadluženost. Spole�nosti je doporu�eno 

p�ebyte�ný majetek prodat, pronajímat nebo využít v dalších zakázkách, využíž sconto 

nebo využít faktoringu, kde nejlepším poskytovatelem je Komer�ní banka, a.s., dále 

dosažený zisk nevyplácet, ale uchovat pro zajišt�ní stability, omezit investice do 

majetku, rozší�it zakázky v soukromém sektoru a vyjednávat s dodavateli o snížení cen 

materiál�. Dalším doporu�ením je provád�ní pravidelné finan�ní analýzy, která usnadní 

�ízení financí spole�nosti. 
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a.s.   akciová spole�nost 

APO  systém �ízení staveb 

apod.  a podobn�

atd.   a tak dále 

BL   b�žná likvidita 


PK  �istý pracovní kapitál 


PM  �istý pen�žní majetek 


PP  �isté pohotové prost�edky 


R   
eská republika 

DHM  dlouhodobý hmotný majetek 

DI
  da�ové identifika�ní �íslo 

EAT  zisk po zdan�ní 

EGAP  Exportní garan�ní a pojiš	ovací spole�nost 

FEKT  Fakulta elektrotechniky a komunika�ních technologií 

HDP  Hrubý domácí produkt 

IS�  integrovaný systém �ízení 

MAX  maximum 

MIN  minimum 

MP   mzdová produktivita 

OL   okamžitá likvidita 

PC   po�izovací cena 

PL   pohotová likvidita 

ROA  rentabilita aktiv 

ROCE  rentabilita dlouhodobých zdroj�

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

ROS  rentabilita tržeb 

SWOT  Strengths Weaknesses Opportunities Threats 

tzn.   to znamená 

vl.   vlastní 

VUT  Vysoké u�ení technické 
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P�ílohy  

P�íloha  1: Horizontální analýza aktiv v letech 2005-2009 

Horizontální analýza - rozvaha AKTIVA v letech 2005-2009 v K� i v % 
05/06 

(tis.K�)
% 

06/07 
(tis.K�)

% 
07/08 

(tis.K�)
% 

08/09 
(tis.K�) 

% 

Dlouhodobá aktiva 321 274 19,38 365 904 18,49 -18 482 -0,79 131 819 5,67 

Nehmotný majetek 7 433 69,57 28 190 155,60 5 771 12,46 16 297 31,29 

Pozemky, budovy a 
za�ízení 

-61 110 -6,91 78 564 9,54 112 107 12,43 91 412 9,02

Investice do 
nemovitostí 

-66 297 -13,14 -25 481 -5,81 -25 576 -6,20 -21 840 -5,64 

Podíly v ovládaných 
podnicích 

5 968 338,71 -7 730 -100,00 - - - - 

Podíly v podnicích s 
podstatným vlivem 

420 130 1689,03 30 048 6,75 48 503 10,21 34 493 6,59 

Ostatní finan�ní 
majetek 

-19 998 -28,79 -1 585 -3,20 -10 491 -21,91 -2 635 -7,05 

Pohledávky z 
obchodního styku 

35 148 21,64 237 182 120,06 -138 784 -31,92 -8 512 -2,88 

Odložené da�ové 
pohledávky 

- - 26 716 - -10 012 -37,48 22 604 135,32

Krátkodobá aktiva 1 692 303 53,60 81 864 1,69 1 106 315 22,43 -816 209 -13,52

Zásoby -1 463 -1,48 -347 -0,36 128 544 132,27 -95 939 -42,50
Stavební smlouvy 53 775 30,39 122 549 53,11 190 904 54,04 -163 937 -30,13

Obchodní a jiné 
pohledávky a ostatní 
aktiva 

824 843 44,33 595 952 22,19 1 050 276 32,00 -1 194 452 -27,57

Pen�žní prost�edky a 
pen�žní ekvivalenty 

808 898 86,15 -553 577 -31,67 -263 002 -22,02 629 929 67,64 

Aktiva ur�ená k 
prodeji 

6 250 7,68 -82 713 -94,43 -407 -8,34 8 190 183,14

Aktiva celkem 2 013 577 41,82 447 768 6,56 1 087 833 14,95 -684 390 -8,18 

�

�

�

�
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P�íloha  2: Horizontální analýza pasiv v letech 2005-2009 

Horizontální analýza - rozvaha PASIVA v letech 2005-2009 
05/06 

(tis.K�)
% 

06/07 
(tis.K�)

% 
07/08 

(tis.K�)
% 

08/09 
(tis.K�)

% 

Vlastní kapitál 595 850 59,01 347 533 21,65 102 986 5,27 258 565 12,58 

Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Zákonný rezervní 
fond 

540 0,53 4 412 4,30 5 366 5,02 2 076 1,85 

Rezerva na p�epo�et 
cizích m�n 

4 869 -333,04 -2 819 -82,74 13 197 2244,39 7 667 55,62 

Fondy z p�ecen�ní 
zajiš�ovacích 
derivát�

0 - 7 407 - -26 549 -358,43 12 008 -62,73 

Nerozd�lený zisk 253 099 189,21 579 682 149,84 439 973 45,52 233 140 16,58 

Zisk b�žného období 331 334 132,26 -251 867 -43,29 -43 902 -13,30 29 940 10,47 

Vlastní kapitál 
p�i�aditelný 
akcioná��m 

589 842 60,73 336 815 21,57 102 010 5,37 254 891 12,74 

Menšinové podíly 6 008 15,64 10 718 24,12 976 1,77 3 674 6,55 

Dlouhodobé 
závazky 

203 571 18,55 -107 479 -8,26 -266 661 -22,34 -458 765 -49,49 

Bankovní úv�ry -5 350 -100,00 0 - 0 - 0 - 

Dlouhodobé rezervy 1 140 1,45 25 953 32,56 -36 753 -34,79 37 172 53,95 

Dlouhodobé 
závazky 

224 815 70,41 -1 301 -0,24 -239 525 -44,13 -78 377 -25,84 

Závazky z titullu 
finan�ních leasing�

21 908 23,40 9 635 8,34 9 617 7,68 2 440 1,81 

Vydané dluhopisy -60 000 -10,00 -120 000 -22,22 0 0,00 -420 000 -100,00

Odložený da�ový 
závazek 

21 058 2974,29 -21 766 -100,00 0 - 0 - 

Krátkodobé 
závazky 

1 214 156 44,84 207 714 5,30 1 251 508 30,30 -484 190 -9,00 

Závazky z 
obchodního styku 

1 291 261 65,46 402 464 12,33 1 149 167 31,34 -984 279 -20,44 

Stavební smlouvy -134 887 -48,52 -80 085 -55,95 23 161 36,74 113 505 131,67

Ostatní zakázky 57 351 17,04 -125 194 -31,79 3 534 1,32 8 325 3,06 

Bankovní úv�ry a 
kontokorenty 

-29 592 -78,40 -7 020 -86,08 6 365 560,79 -7 500 -100,00

Da�ové závazky -8 933 -39,17 -2 993 -21,57 25 617 235,43 14 392 39,43 

Závazky z titulu 
finan�ních leasing�

9 709 23,58 23 946 47,06 7 891 10,55 -16 068 -19,42

Krátkodobé rezervy 29 247 152,70 -3 404 -7,03 35 773 79,50 -32 565 -40,32 

Vydané dluhopisy 0 - 0 - 0 - 420 000 - 

Cizí kapitál 1 417 727 37,25 100 235 1,92 984 847 18,50 -942 955 -14,95 

Pasiva celkem 2 013 577 41,82 447 768 6,56 1 087 833 14,95 -684 390 -8,18 
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P�íloha  3: Horizontální analýza Výkazu zisk� a ztrát. v letech 2005-2009 

Horizontální analýza -Výkaz zisku a ztrát 2005-2009
05/06 

(tis.K�)
% 

06/07 
(tis.K�)

% 
07/08 

(tis.K�)
% 

08/09 
(tis.K�)

% 

Tržby 1 426 815 18,17 1 650 747 17,79 1809276 16,55 697 849 5,48 
Zm�na stavu 
zásob 

18 067 -101,59 6 965 2469,86 15 347 211,77 - 26 439 -117,02 

Spot�eba 
materiálu, energie 

1 365 932 23,56 1 572 303 21,95 1 408 677 16,12 833 426 8,22 

Ostatní služby 134 839 21,56 - 52 670 -6,93 181 765 25,69 -368 494 -41,43 

Osobní náklady 10 066 1,07 107 817 11,29 16 140 1,52 178 340 16,53 

Odpisy majetku -18 954 -13,08 13 888 11,03 20 224 14,47 25 186 15,74 

Ostatní provozní 
výnosy 

213 445 79,36 -126 740 -26,27 - 219 720 -61,78 -15 052 -11,07 

Ostatní provozní 
náklady 

-1 035 -0,51 102 041 50,52 - 41 368 -13,61 - 50 993 -19,41 

Zisk z provozní 
�innosti 

167 479 42,98 - 212 407 -38,12 
19 465 

5,65 38 893 10,68 

Podíl na 
hospodá�ském 
výsledku 

43 046 -6931,72 2 245 5,29 2 937 6,57 - 732 -1,54 

Kurzové rozdíly - - - - - - -11 259 245,45 

Finan�ní výnosy 19 818 231,14 - 170 -0,60 12 365 43,81 - 29 207 -71,96 

Finan�ní náklady 6 699 19,11 13 585 32,54 9 047 16,35 - 9 491 -14,74 

Zisk p�ed 
zdan�ním 

223 644 61,68 - 223 917 -38,20 21 133 5,83 7 186 1,87 

Da� z p�íjmu - 12 016 -10,55 - 123 388 -121,15 - 69 270 321,59 17 687 -19,48 

Zisk za b�žné 
období 

331 334 132,26 - 251 867 -43,29 - 43 902 -13,30 29 940 10,47 
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P�íloha  4: Vertikální analýza Rozvaha v letech 2005-2009 

ROZVAHA 2005-2009 
2005 2006 2007 2008 2009 

Dlouhodobá aktiva 34% 29% 32% 28% 32% 

Nehmotný majetek 0,22% 0,27% 0,64% 0,62% 0,89% 

Pozemky, budovy a za�ízení 18,37% 12,06% 12,39% 12,12% 14,39% 

Investice do nemovitostí 10,48% 6,42% 5,67% 4,63% 4,76% 

Podíly v ovládaných podnicích 0,04% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 

Podíly v podnicích s podstatným vlivem 0,52% 6,52% 6,53% 6,26% 7,27% 

Ostatní finan�ní majetek 1,44% 0,72% 0,66% 0,45% 0,45% 

Pohledávky z obchodního styku 3,37% 2,89% 5,97% 3,54% 3,74% 

Odložené da�ové pohledávky 0,00% 0,00% 0,37% 0,20% 0,51% 

Krátkodobá aktiva 65,57% 71,01% 67,77% 72,18% 67,99% 

Zásoby 2,06% 1,43% 1,34% 2,70% 1,69% 

Stavební smlouvy 3,68% 3,38% 4,86% 6,51% 4,95% 

Obchodní a jiné pohledávky a ostatní aktiva 38,65% 39,33% 45,10% 51,79% 40,85% 

Pen�žní prost�edky a pen�žní ekvivalenty 19,50% 25,60% 16,41% 11,13% 20,33% 

Aktiva ur�ená k prodeji 1,69% 1,28% 0,07% 0,05% 0,16% 

Aktiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

            

Vlastní kapitál 20,97% 23,51% 26,84% 24,58% 30,14% 

Základní kapitál 10,10% 7,12% 6,69% 5,82% 6,33% 

Zákonný rezervní fond 2,12% 1,50% 1,47% 1,34% 1,49% 

Rezerva na p�epo�et cizích m�n -0,03% 0,05% 0,01% 0,16% 0,28% 

Fondy z p�ecen�ní zajiš�ovacíc derivát� 0,00% 0,00% 0,10% -0,23% -0,09% 

Nerozd�lený zisk 2,78% 5,67% 13,28% 16,82% 21,35% 

Zisk b�žného období 5,20% 8,52% 4,53% 3,42% 4,11% 

Vlastní kapitál p�i�aditelný akcioná��m 20,17% 22,86% 26,08% 23,91% 29,36% 

Menšinové podíly 0,80% 0,65% 0,76% 0,67% 0,78% 

Dlouhodobé závazky 22,79% 19,05% 16,40% 11,08% 6,10% 

Bankovní úv�ry 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobé rezervy 1,63% 1,17% 1,45% 0,82% 1,38% 

Dlouhodobé závazky 6,63% 7,97% 7,46% 3,63% 2,93% 

Závazky z titullu finan�ních leasing� 1,94% 1,69% 1,72% 1,61% 1,79% 

Vydané dluhopisy 12,46% 7,91% 5,77% 5,02% 0,00% 

Odložený da�ový závazek 0,01% 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé závazky 56,24% 57,43% 56,76% 64,34% 63,76% 

Závazky z obchodního styku 40,97% 47,80% 50,39% 57,57% 49,89% 

Stavební smlouvy 5,77% 2,10% 0,87% 1,03% 2,60% 

Ostatní zakázky 6,99% 5,77% 3,69% 3,25% 3,65% 
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Bankovní úv�ry a kontokorenty 0,78% 0,12% 0,02% 0,09% 0,00% 

Da�ové závazky 0,47% 0,20% 0,15% 0,44% 0,66% 

Závazky z titulu finan�ních leasing� 0,86% 0,75% 1,03% 0,99% 0,87% 

Krátkodobé rezervy 0,40% 0,71% 0,62% 0,97% 0,63% 

Vydané dluhopisy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,47% 

Cizí kapitál 79,03% 76,49% 73,16% 75,42% 69,86% 

Pasiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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P�íloha  5: Rozvaha v letech 2005-2009 

ROZVAHA 2005-2009 
(tis.K�) 2005 2006 2007 2008 2009 

Dlouhodobá aktiva 1658106 1979380 2345284 2326802 2458621
Nehmotný majetek 10684 18117 46307 52078 68375 

Pozemky, budovy a za�ízení 884383 823273 901837 1013944 1105356

Investice do nemovitostí 504543 438246 412765 387189 365349 

Podíly v ovládaných podnicích 1762 7730 0 0 0 

Podíly v podnicích s podstatným vlivem 24874 445004 475052 523555 558048 

Ostatní finan�ní majetek 69458 49460 47875 37384 34749 

Pohledávky z obchodního styku 162402 197550 434732 295948 287436 

Odložené da�ové pohledávky 0 0 26716 16704 39308 

Krátkodobá aktiva 3157121 4849424 4931288 6037603 5221394
Zásoby 98996 97533 97186 225730 129791 

Stavební smlouvy 176961 230736 353285 544189 380252 

Obchodní a jiné pohledávky a ostatní aktiva 1860856 2685699 3281651 4331927 3137475

Pen�žní prost�edky a pen�žní ekvivalenty 938966 1747864 1194287 931285 1561214

Aktiva ur�ená k prodeji 81342 87592 4879 4472 12662 

Aktiva celkem 4815227 6828804 7276572 8364405 7680015
            

Vlastní kapitál 1009724 1605574 1953107 2056093 2314658
Základní kapitál 486463 486463 486463 486463 486463 

Zákonný rezervní fond 102025 102565 106977 112343 114419 

Rezerva na p�epo�et cizích m�n -1462 3407 588 13785 21452 

Fondy z p�ecen�ní zajiš�ovacích derivát� 0 0 7407 -19142 -7134 

Nerozd�lený zisk 133767 386866 966548 1406521 1639661

Zisk b�žného období 250510 581844 329977 286075 316015 

Vlastní kapitál p�i�aditelný akcioná��m 971303 1561145 1897960 1999970 2254861
Menšinové podíly 38421 44429 55147 56123 59797 

Dlouhodobé závazky 1097537 1301108 1193629 926968 468203 
Bankovní úv�ry 5350 0 0 0 0 

Dlouhodobé rezervy 78563 79703 105656 68903 106075 

Dlouhodobé závazky 319311 544126 542825 303300 224923 

Závazky z titullu finan�ních leasing� 93605 115513 125148 134765 137205 

Vydané dluhopisy 600000 540000 420000 420000 0 

Odložený da�ový závazek 708 21766 0 0 0 

Krátkodobé závazky 2707966 3922122 4129836 5381344 4897154
Závazky z obchodního styku 1972584 3263845 3666309 4815476 3831197

Stavební smlouvy 278017 143130 63045 86206 199711 

Ostatní zakázky 336484 393835 268641 272175 280500 

Bankovní úv�ry a kontokorenty 37747 8155 1135 7500 0 

Da�ové závazky 22807 13874 10881 36498 50890 

Závazky z titulu finan�ních leasing� 41174 50883 74829 82720 66652 

Krátkodobé rezervy 19153 48400 44996 80769 48204 

Vydané dluhopisy 0 0 0 0 420000 

Cizí kapitál 3805503 5223230 5323465 6308312 5365357

Pasiva celkem 4815227 6828804 7276572 8364405 7680015

�
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P�íloha  6: Výkaz zisk� a ztrát v letech 2005-2009 

Výkaz zisku a ztrát 2005-2009 

(tis.K�) 2005 2006 2007 2008 2009 
Tržby 7 854 698 9 281 513 10 932 260 12 741 536 13 439 385

Zm�na stavu zásob -17 785 282 7 247 22 594 - 3 845 

Spot�eba materiálu, energie 5 797 749 7 163 681 8 735 984 10 144 661 10 978 087

Ostatní služby 625 440 760 279 707 609 889 374 520 880 

Osobní náklady 945 129 955 195 1 063 012 1 079 152 1 257 492 

Odpisy majetku 144 858 125 904 139 792 160 016 185 202 

Ostatní provozní výnosy 268 970 482 415 355 675 135 955 120 903 

Ostatní provozní náklady 203 013 201 978 304 019 262 651 211 658 

Zisk z provozní �innosti 389 694 557 173 344 766 364 231 403 124 

Podíl na hospodá�ském výsledku - 621 42 425 44 670 47 607 46 875 

Kurzové rozdíly - - - -4 587 - 15 846 

Finan�ní výnosy 8 574 28 392 28 222 40 587 11 380 

Finan�ní náklady 35 054 41 753 55 338 64 385 54 894 

Zisk p�ed zdan�ním 362 593 586 237 362 320 383 453 390 639 

Da� z p�íjmu 113 864 101 848 - 21 540 -90 810 -  73 123 

Zisk za b�žné období (+/-) 250 510 581 844 329 977 286 075 316 015 
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P�íloha  7: Cash-flow v letech 2005-2009

CASH FLOW 2005-2009 

PROVOZNÍ �INNOST (v tis. K�) 2005 2006 2007 2008 2009 

Zisk p�ed zdan�ním 362 593 692 604 362 320 383 453 390 639 

Úpravy  o 

  Podíl HV v ekvivalenci 621 -42 425 -44 670 -47 607 -46 875 

  Odpisy majetku 144 858 125 904 139 792 160 016 185 202 

  Zisk z prodeje DHM 2 134 -293 882 -43 107 11 607 -20 517 

  Zm�na stavu rezerv a opravných položek 15 813 44 526 13 214 20 849 27 384 

  Úrokové náklady 10 655 4 686 581 23 729 46 361 

  Odpis pohledávek - - - 15 147 5 574 

  Výnosy z investic - - - - -185 

  Ostatní zisky/ztráty 1 362 6 828 20 171 39 363 -695 

Zvýšení (snížení) stavu zásob -11 658 -790 2 272 -128 314 86 595 

Snížení (zvýšení) stavu pohledávek 470 159 -938 730 -926 785 -1 335 176 1 308 311

Zvýšení (snížení) stavu závazk� -151 771 1 459 597 197 342 1 028 803 -936 700 

Pen�žní prost�edky z provozní �innosti 845 151 1 058 318 -278 870 171 870 1 045 094

Uhrazená da� z p�íjmu -111 023 -83 058 -97 669 -38 102 -61 417 

Zaplacené úroky -12 671 -7 237 -15 630 -31 003 -40 661 

�ISTÉ PEN�ŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ 
�INNOSTI 

721 457 968 023 -392 169 102 765 943 016 

INVESTI�NÍ �INNOST 

P�ijaté úroky 7 144 7 614 23 834 17 481 5 393 

P�ijaté dividendy - 131 0 419 185 

P�íjmy z prodeje cenných papír� k 
obchodování 

- 21 497 25 434 1 650 - 

P�íjmy z prodeje DHM 17 428 146 044 144 189 12 878 25 020 

Nákupy DM -173 079 -164 457 -201 045 -168 786 -167 482 

Nákupy cenných papír� - -31 348 -1 377 6 491 12 461 

Prodej podnik� s rozhodujícím vlivem - - - 35 901 - 

Akvizice podniku s rozhodujícím vlivem -28 782 0 - - - 

�ISTÉ PEN�ŽNÍ TOKY Z INVESTI�NÍ 
�INNOSTI 

-177 289 -20 519 -8 965 -93 966 -124 423 

FINAN�NÍ �INNOST 

Vyplacené dividendy - - - -179 990 -80 000 

Splátky závazk� z finan�ního leasingu -44 034 -48 759 -24 769 -100 474 -110 206 

Emise dluhopis� 600 000 -60 000 -120 000 - - 

Zm�na stavu úv�r� -318 122 -34 942 -7 020 9 368 -7 500 

Jiné 339 5 095 -654 -705 9 042 

�ISTÉ PEN�ŽNÍ TOKY Z FINAN�NÍ 
�INNOSTI 

237 798 -138 606 -152 443 -271 801 -188 664 

�ISTÉ ZVÝŠENÍ (SNÍŽENÍ) 781 966 808 898 -553 577 -263 002 629 929 
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P�N�ŽNÍCH PROST�EDK�
 A P�N�ŽNÍCH EKVIVALENT�
PEN�ŽNÍ PROST�EDKY NA 
PO�ÁTKU ROKU 

157 000 938 966 1 747 864 1 194 287 931 285 

PEN�ŽNÍ PROST�EDKY NA KONCI 
ROKU 

938 966 1 747 864 1 194 287 931 285 1 561 214
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P�íloha  8: Vyjád�ení spole�nosti OHL ŽS, a.s. k návrhu na insolven�ní �ízení 
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