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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Stavební 

firma Jiří Jelínek s.r.o., za období 2010-2015 metodami finanční analýzy. Na základě 

analýzy bude provedena identifikace podstatných skutečností ve zkoumané oblasti. Tyto 

informace budou sloužit jako podklad pro vytvoření návrhů potencionálních změn, 

jejichž aplikace do reálného prostředí společnosti by mohla zlepšit celkovou situaci. 

 

Abstract 

Bachelor thesis is focused on the evaluation of the financial situation of company 

Stavební firma Jiří Jelínek s.r.o.during years 2010 – 2015 using the methods of financial 

analysis. Based on the dates of analytic section will be identified relevant results in 

researched area.  According to the results of selected methods will be this information 

used as development proposals that will generate a basis for potentional changes. 
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ÚVOD 

Tématem bakalářské práce je hodnocení finanční situace společnosti Stavební firma Jiří 

Jelínek s.r.o. Téma práce jsem si zvolila s ohledem na osobní zájem o oblast finanční 

analýzy a také o obor stavebnictví, ve kterém jsem osobně zainteresovaná. Finanční 

analýza, jako základ finančního řízení není tedy náhodná. Analyzovaná stavební firma 

podobnou analýzu doposud neměla k dispozici, proto její výsledky vedení firmy 

zajímají a provedení této analýzy může být pro tuto firmu podstatné, z hlediska jejího 

dalšího směřování.  V současnosti firma soustředí svůj podnikatelský záměr na pozemní 

stavitelství, dále se specializuje se na zateplování budov a na revitalizaci bytových 

domů zejména na regionálním trhu. 

K hodnocení finanční situace podniku slouží finanční analýza, která dává zpětné 

informace o tom, kam podnik v určitých oblastech dospěl, zda se mu podařilo splnit 

jeho předpoklady a odhaluje situace, kterým by v budoucnosti podnik měl předcházet. 

Stavebnictví patří v České republice mezi důležitá odvětví. V současnosti je tento obor 

oblastí, kam směřuje svůj zájem řada malých i středních firem v podnikání. Znalost 

finanční situace je pro efektivní řízení podniku zásadní. Stále dynamičtější konkurenční 

trh nutí i tuto firmu, ve které provádím finanční analýzu, zdokonalovat svoji 

konkurenceschopnost. Data, která finanční analýza poskytuje, jsou důležitá pro 

management firmy při jeho rozhodování a strategickém plánování. 

Informace o vlastním hospodaření společnosti jsou v dnešní době důležité natolik, že se 

bez jejich znalostí, lze těžko správně finančně rozhodovat. Důkladná finanční analýza 

vlastního hospodaření slouží nejen jako zdroj informací, ale poskytuje také údaje o tom, 

jak se firmě daří, je výpovědí o finančním zdraví podniku. Výsledky samotné finanční 

analýzy jsou tedy přínosem, jak pro vedení podniku, tak pro ostatní subjekty, jako jsou 

dodavatelé, banky a další.  Pomocí finanční analýzy lze také identifikovat silné a slabé 

stránky firmy, která tak může získat přehled o svých nedostatcích a také přednostech. 

Součástí finanční analýzy je prozkoumat zjištěné informace a definovat návrhy na 

minimalizování jejich nedostatků, či využití předností společnosti. K utvoření uceleného 

obrazu hospodaření společnosti je nezbytné znát stav firmy z historického pohledu  

i současné situace, a také, čeho chce společnost v krátkodobém i dlouhodobém období 

docílit.   
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CÍL A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti Stavební 

firma Jiří Jelínek s.r.o., a to za období 2010 – 2015. Na základě zjištěných skutečností 

vyhodnotit současný stav z hlediska identifikace slabých stránek a navrhnout řešení pro 

zlepšení finanční situace společnosti.  

 

Dílčími cíli, které jsou ke splnění hlavního cíle nutné: 

- Studium odborné literatury potřebné pro vypracování finanční analýzy. 

- Představení společnosti Stavební firma Jiří Jelínek s.r.o. a vymezení teoretických 

pojmů. 

- Analýza absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů, dále pak analýza 

soustav ukazatelů ve výkazech. 

- Shrnout nedostatky a problémové oblasti a na základě zjištěných skutečností 

sestavit vlastní návrhy a doporučení, vedoucí k jejich nápravě. 

 

Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. V první jsou teoreticky definovány ukazatele, 

se kterými budu pracovat. Ve druhé části představím společnost Stavební firma Jiří 

Jelínek s.r.o. Využiji výkazy z dokumentace společnosti pro zpracování a interpretaci 

jednotlivých ukazatelů definovaných v první části, jež úzce souvisí s tématem 

bakalářské práce a jsou podstatné pro její celkové zpracování. Pro tyto účely využiji 

výkazy společnosti z období 2010 – 2015. Ve třetí části se budu věnovat návrhům, které 

by měly vést ke zlepšení finanční situace.  

Výpočty ukazatelů budu zpracovávat pomocí poskytnutých podkladů a materiálů 

společnosti. Jedná se o rozvahu a výkaz zisku a ztráty. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

V této části práce se budu zabývat finanční analýzou podniku z hlediska účelu. 

Následně uvedu ukazatele, které jsou použity v praktické části.  

 

1.1  Účel finanční analýzy 

Každý podnikatel musí mít ke své úspěšné práci informace, protože právě ty jsou 

zdrojem úspěchu anebo neúspěchu v jeho podnikatelském úsilí. Pojem finanční analýza 

je vysvětlován jako ekonomické hodnocení vycházející z účetních podkladů. A pokud 

jsou výsledky správně interpretovány, lze získat cenné poznatky
1
. 

 

„Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. 

Pomáhá odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má výhodnou kapitálovou 

strukturu, zda využívá efektivně svých aktiv a zda je schopen včas splácet své závazky“
2
. 

Cílem finanční analýzy je zjistit, jaké je finanční zdraví podniku, určit slabé stránky, 

které by podniku mohly způsobovat problémy a identifikovat její silné stránky, o které 

se firma v budoucnu může opírat. Základem, jak tuto finanční analýzu zpracovat je 

zobrazení minulého finančního hospodaření podniku, určení příčin zlepšení nebo 

zhoršení a zvolení vhodných směrů dalšího vývoje
3
. 

 

 

 

                                                 

 
1
 Paulat, V. Finanční analýza v rukou manažera, podnikatele a investora. 1999. 

2
 Knápková, A. Finanční analýza – Komplexní průvodce s příklady. 2012, s. 17. 

3
 Mrkvička, J. Finanční analýza.2006, s. 14. 
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1.2  Informační zdroje 

„Vytěžit z výkazů a dalších zdrojů informací, posoudit finanční zdraví podniku a 

připravit podklady pro potřebná řídící rozhodnutí je hlavním úkolem finanční 

analýzy“
4
.  

Hlavním zdrojem dat, které jsou pro zpracování finanční analýzy důležité, jsou účetní 

výkazy podniku. Těmito výkazy se rozumí rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash 

flow a příloha k účetní závěrce. Další cenné informace můžeme získat také z výroční 

zprávy, zpráv auditorů, zpráv vedoucích pracovníků, firemních statistik a z komentářů 

odborného tisku
5
. 

 

1.2.1 Rozvaha 

Rozvaha zachycuje stav majetku v podniku (aktiv) na jedné straně, a zdrojů jeho krytí 

na straně druhé (pasiv) k určitému datu v peněžním vyjádření.  

Rozvaha je základním účetním výkazem každého podniku. U rozvahy musí vždy platit, 

že se aktiva budou rovnat pasivům
6
.  

 

1.2.2 Výkaz zisku a ztrát 

„Výkaz zisku a ztrát slouží ke zjišťování výše, způsobu tvorby a složek hospodářského 

výsledku“
7
. 

Výkaz zisku a ztrát popisuje strukturu výnosů a nákladů. Výnosy jsou peněžní částky, 

které podnik získal svojí činností za určité účetní období, přičemž nezáleží na tom, zda 

v tomto období došlo k jejich inkasu. Náklady jsou peněžní částky, které podnik 

vynaložil za účelem získání výnosů za určité účetní období. Stejně jako u výnosů, 

nemusí v daném období dojít ke skutečnému zaplacení. Výsledek hospodaření je 

výsledkem rozdílu celkových výnosů a celkových nákladů
8
.  

                                                 

 
4
 Grünwald, R. Finanční analýza a plánování podniku. 2007, s. 33. 

5
 Sůvová, H. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači.1999, s.25. 

6
 Knápková, A. Finanční analýza – komplexní průvodce s příklady. 2013, s. 21. 

7
 Sůvová, H. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači.1999, s.58. 

8
 Knápková, A. Finanční analýza – komplexní průvodce s příklady. 2013, s. 36. 
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1.2.3 Příloha k účetní závěrce a výkaz o peněžních tocích 

Příloha k účetní závěrce objasňuje a doplňuje informace, které obsahují rozvaha a výkaz 

zisku a ztráty. V příloze najdeme informace o použitých účetních metodách, způsobech 

oceňování a odepisování aj
9
.  

Nejvýznamnější součástí přílohy k účetní závěrce je výkaz o peněžních tocích. Výkaz 

o peněžních tocích (cash flow) podává informace o pohybu peněžních prostředků 

a o dosaženém hospodářském výsledku 
10

. 

Přehled o peněžních tocích informuje o peněžních tocích, za uplynulé účetní období. 

Dělí se na peněžní toky z provozních, investičních a finančních činností. Mezi provozní 

činnosti se řadí ty činnosti podniku, které patří k hlavní výdělečné činnosti podniku. 

Investiční činností je například pořízení a prodej dlouhodobého majetku nebo činnost 

související s poskytováním úvěrů a půjček. Finanční činností je chápána činnost, která 

ve svém důsledku mění velikost a složení vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků
11

.  

1.2.4 Výroční zpráva 

„Výroční zpráva je dokument o hospodářské a finanční situaci podniku za uplynulý rok, 

který musí být zpracován společnostmi povinně auditovanými“ 
12

. 

 

1.3  Uživatelé finanční analýzy 

Informace, které jsou spojené s finanční situací podniku, jsou objektem zájmu pro 

mnoho subjektů, které s podnikem přichází do kontaktu. Každý subjekt, který je nějak 

zainteresován k podniku může mít jiný zájem. Uživatelé finanční analýzy se dělí na 

externí a interní
13

.  

                                                 

 
9
 Grünwald, R. Finanční analýza a plánování podniku. 2007, s. 47. 

10
 Sůvová, H. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači.1999, s.63. 

11
 Sůvová, H. Finanční analýza I. 2008, s. 30. 

12
 Sůvová, H. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači.1999, s.73. 

13
 Grünwald, R. Finanční analýza a plánování podniku. 2007, s. 27. 
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„Všichni uživatelé mají jedno společné, potřebují vědět, aby mohli řídit“
14

.  

1.3.1 Interní uživatelé 

 Vlastníci se zajímají o výnosnost, stabilitu, likviditu, dividendy a perspektivu 

podniku.  

 Manažeři potřebují data o finanční situaci podniku k  dlouhodobému  

i operativnímu řízení. Tyto informace jim umožňují se správně rozhodovat při 

získávání finančních prostředků, při zjišťování optimální majetkové struktury  

a jejího financování, k alokaci vhodných peněžních prostředků, při rozdělování 

disponibilního zisku a pomáhají vytvářet finanční plán
14

.  

 Zaměstnanci pro něž je prioritní stabilita zaměstnání, mzdová a sociální 

perspektiva. Z tohoto důvodu jim záleží na prosperitě, hospodářské a finanční 

stabilitě svého podniku. Pracovníci mohou být také motivováni výsledky 

hospodaření.  

1.3.2 Externí uživatelé 

 Investoři se zajímají o finanční informace, aby mohli rozhodovat o budoucích 

investicích. Porovnávají míru rizika s mírou výnosnosti vloženého kapitálu.  

Investoři chtějí informace o tom, zda je podnik dobře řízen a jestli jsou jejich 

peněžní prostředky dobře uloženy. 

 Konkurenti sledují finanční informace srovnatelných podniků z důvodu 

porovnání s jejich hospodářským výsledkem, rentabilitou, ziskovou marží, 

cenovou politikou, investiční aktivitou a obratovostí.  

 Banky potřebují informace o finanční situaci podniku v případě, že mají 

rozhodovat o poskytnutí úvěru, v jaké výši a za jakých podmínek.  

 Odběratelé potřebují jistotu, že podnik bude schopný dostát obchodním 

závazkům.  

                                                 

 
14

 Grünwald, R. Finanční analýza a plánování podniku. 2007, s. 27. 
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 Stát a jeho orgány se zajímá o finanční informace podniku z mnoha důvodů. 

Příkladem může být kontrola plnění daňových povinností, statistická šetření, 

rozdělování finanční výpomoci státu, aj
15

.  

 Obchodní věřitele nejvíce zajímá, jak je podnik schopný dostát svým závazkům 

a jak je likvidní. V případě dlouhodobé spolupráce, pak mají zájem  

o dlouhodobou solventnost a likviditu
16

.  

 

 

1.4  Metody finanční analýzy 

Finanční analýzu účetních výkazů lze realizovat různými způsoby. V podnikové praxi 

se setkáváme s různými přístupy a technikami, které podávají věrný a spolehlivý pohled 

na majetkovou, finanční a důchodovou situaci podniku
17

. 

 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů analyzuje majetkovou a finanční 

strukturu. Využívá se zde analýza trendů, kterou je horizontální a vertikální 

analýza. 

 Analýza tokových ukazatelů rozebírá prostřednictvím horizontální a vertikální 

analýzy výnosy, náklady, zisk a cash flow. 

 Analýza rozdílových ukazatelů, jejíž hlavním ukazatelem je čistý pracovní 

kapitál. 

 Analýza poměrových ukazatelů se zabývá analýzou ukazatelů likvidity, 

rentability, aktivity, zadluženosti, produktivity, ukazatelů kapitálového trhu, 

analýza ukazatelů na bázi cash flow a dalších. 

 Analýza soustav ukazatelů18
. 

 

                                                 

 
15

 Grünwald, R. Finanční analýza a plánování podniku. 2007, s. 27-31. 

16
 Sůvová, H. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači.1999, s.11. 

17
 Grünwald, R. Finanční analýza a plánování podniku. 2007, s. 53. 

18
 Knápková, A. Finanční analýza – komplexní průvodce s příklady. 2013, s. 59. 
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1.4.1    Absolutní ukazatele finanční analýzy 

„Výchozím bodem finanční analýzy je vertikální a horizontální rozbor finančních 

výkazů. V případě horizontální analýzy se sleduje vývoj zkoumané veličiny v čase, 

nejčastěji se vztahuje k nějakému minulému účetnímu období. Vertikální analýza sleduje 

strukturu finančního výkazu vztaženou k nějaké veličině“
19

. 

 

Horizontální analýza 

Horizontální analýza sleduje změny jednotlivých položek výkazů v čase. Vypočítává se 

absolutní výše změn i procentuální vyjádření k výchozímu roku. 

Absolutní změna = ukazatel t – ukazatel t-1 

Vzorec 1: Horizontální analýza - absolutní změna
 

% změna = (absolutní změna × 100) / ukazatel t-1 

Vzorec 2: Horizontální analýza - procentuální změna 

 

Vertikální analýza  

Vertikální analýza zjišťuje procentní skladbu položek, které jsou uvedeny ve výkazech. 

Daná položka se poměřuje s danou základnou, která činí 100 %. Jako základna pro 

analýzu rozvahy bývají obvykle zvolena aktiva (pasiva), pro analýzu výkazu zisku  

a ztráty součet výnosů nebo nákladů
20

.  

 

1.4.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Za rozdílové ukazatele jsou považovány ukazatele označované jako fondy finančních 

prostředků (finanční fondy). Fond je shrnutí položek aktiv nebo pasiv, nebo je rozdílem 

mezi souhrnem položek krátkodobých aktiv a krátkodobých pasiv.  

                                                 

 
19

 Kislingerová, E. Finanční analýza krok za krokem. 2005, s. 11. 

20
 Knápková, A. Finanční analýza – komplexní průvodce s příklady. 2013, s. 66. 
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1.4.2.1 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál je část oběžného majetku, která je financována dlouhodobým 

kapitálem. Je to poměrně volný kapitál, který lze využívat v průběhu hospodářské 

činnosti. Čím větší má podnik čistý pracovní kapitál, tím lépe by měl splácet své dluhy. 

Čistý pracovní kapitál lze využít jako finanční polštář v nenadálých obtížných 

finančních situacích. Velikost finančního polštáře je spjata s obratovostí krátkodobých 

aktiv.  

Čistý pracovní kapitál = oběžná aktiva – krátkodobé cizí dluhy
21

 

Vzorec 3:čistý pracovní kapitál 

 

1.4.2.2 Čistý peněžní majetek  

Ukazatel čistého peněžního majetku je obměnou ukazatele čistého pracovního kapitálu. 

Při výpočtu se vylučují z oběžných aktiv zásoby a od takto upravených aktiv se odečtou 

krátkodobé závazky. 

Čistý peněžní majetek = (oběžná aktiva – zásoby) – krátkodobé závazky
22

 

Vzorec 4: čistý peněžní majetek 

 

1.4.2.3 Čisté pohotové prostředky (čistý peněžní fond) 

Čisté pohotové prostředky na rozdíl od čistého pracovního kapitálu nezahrnují 

v oběžných aktivech položky, které jsou málo likvidní, případně trvale nelikvidní. Tento 

ukazatel lze využít v případě posuzování okamžité likvidity. Pohotové peněžní 

prostředky zahrnují pouze hotovost a peněžní prostředky na běžných účtech, případně 

směnky, šeky a krátkodobé cenné papíry. 

                                                 

 
21

 Sedláček, J. Finanční analýza podniku. 2009, s. 35-36. 

22
 Sedláček, J. Finanční analýza podniku. 2009, s. 38. 
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Čisté pohotové prostředky = pohotové peněžní prostředky – okamžitě splatné závazky
23

 

Vzorec 5: čisté pohotové prostředky 

 

1.4.3  Analýza poměrových ukazatelů 

V případě poměrové analýzy se ukazatele shrnují do skupin, kterým se říká soustavy 

ukazatelů. Mezi soustavy ukazatelů patří ukazatele rentability, likvidity, aktivity, 

zadluženosti
24

. 

1.4.3.1 Ukazatele rentability 

Ukazatel rentability, nebo-li výnosnost vloženého kapitálu, ukazuje, jak je podnik 

schopný vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku prostřednictvím investovaného 

kapitálu. Rentabilita je definována jako poměr zisku a vloženého kapitálu
25

. 

Podle druhu vloženého kapitálu se rozlišují tyto základní ukazatele rentability: 

 rentabilita celkového kapitálu, 

 rentabilita vlastního kapitálu, 

 rentabilita tržeb, 

 rentabilita vloženého kapitálu. 

Tyto ukazatele využívají data ze dvou základních účetních výkazů. Z rozvahy zjišťují 

velikost kapitálu a z výkazu zisku a ztráty zjišťují velikost zisku a tržeb. Proto tyto 

ukazatele řadíme do kategorie mezi-výkazových poměrových ukazatelů.  

Ukazatele rentability se v podnikové praxi využívají v různých modifikacích, které jsou 

přizpůsobeny danému účelu použití. Ve vzorci lze do čitatele dosadit zisk před úroky  

a zdaněním dále jen EBIT, zisk před zdaněním (EBT) či zisk po zdanění (EAT)
26

.  

                                                 

 
23

 Sůvová, H. Finanční analýza I. 2008, s. 51. 

24
 Kislingerová, E. Finanční analýza krok za krokem. 2005, s. 31. 

25
 Valach, J. Finanční řízení podniku. 1997, s. 78. 

26
 Grünwald, R. Finanční analýza a plánování podniku. 2007, s. 80-81. 
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Rentabilita udává, kolik korun zisku připadá na 1 korunu jmenovatele. 

Rentabilita celkového kapitálu 

Rentabilita celkového kapitálu poměřuje zisk s celkovými aktivy vloženými do 

podnikání a to bez zřetele na to, z jakých zdrojů jsou aktiva financovány. Tento ukazatel 

je hlavním měřítkem finanční výkonnosti.  

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) =  
EBIT

AKTIVA
 ×100 [%] 

Vzorec 6: Rentabilita celkového kapitálu 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Tento ukazatel může investorům podávat informace o tom, zda je jejich kapitál 

reprodukován s patřičnou intenzitou a zda přináší výnos, který odpovídá danému riziku 

investice. Pro investory je žádoucí, aby rentabilita vlastního kapitálu byla vyšší, než 

alternativní výnosnost investice, která je stejně riziková.  

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) =  
EAT

VLASTNÍ KAPITÁL
×100 [%] 

Vzorec 7: Rentabilita vlastního kapitálu 

 

Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb, nebo li ziskové rozpětí vyjadřuje, jak je podnik schopný dosahovat 

zisku při určité úrovni tržeb. Rentabilita tržeb poskytuje informaci o tom, kolik korun 

zisku vytvoří podnik z jedné koruny výnosů.   

       Rentabilita tržeb (ROS) = 
EAT

TRŽBY
27 

       Vzorec 8: Rentabilita tržeb 

 

                                                 

 
27

 Grünwald, R. Finanční analýza a plánování podniku. 2007, s. 81-88. 
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Rentabilita vloženého kapitálu 

Rentabilita vloženého kapitálu je jedním z nejdůležitějších ukazatelů hodnocení činnosti 

podniku. Posuzuje jaký má efekt celkový vložený kapitál, nezávisle na zdrojích, ze 

kterých je financován
28

.  

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) = 
ZISK PŘED ZDANĚNÍM   NÁKLADOVÉ ÚROKY

CELKOVÝ KAPITÁL
29 

Vzorec 9: Rentabilita vloženého kapitálu
 

 

Tab.  1:Tabulka doporučených hodnot 
30

 

Ukazatel rentability Doporučená hodnota 

ROA > 10 % 

ROI 12-15 % 

ROE > 2 % 

ROS 6% 
 

 

1.4.3.2 Ukazatele likvidity  

Likvidita podniku je schopnost podniku transformovat aktiva na hotovost nebo její 

ekvivalent. Solventnost neboli platební schopnost podniku je chápána jako schopnost 

podniku dostát svým závazkům v okamžiku jejich splatnosti. Protože se solventnost 

vztahuje k dlouhodobým závazkům, je likvidita chápána jako krátkodobé měřítko 

solventnosti.  

Ukazatele likvidity vycházejí ze schopnosti podniku pokrýt své krátkodobé závazky. 

Tyto ukazatele jsou měřítkem krátkodobého rizika. Tvar ukazatelů likvidity je sestaven 

z podílu toho, čím je možné platit k tomu, co je potřeba zaplatit
31

.  

Nejčastěji se používají tyto tři stupně likvidity, podle šíře likvidních prostředků 

v čitateli - okamžitá likvidita, pohotová a běžná likvidita.  

                                                 

 
28

 Sedláček, J. Finanční analýza podniku. 2009, s. 56. 

29
 Sedláček, J. Finanční analýza podniku. 2009, s. 56. 

30
 Sághy Estélyi, K. Finanční analýza a plánování. Cvičení. Brno, Vysoké učení technické, 15.4.2015. 

31
 Sůvová, H. Finanční analýza I. 2008, s. 63-64. 
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Okamžitá likvidita 

Za první stupeň likvidity se považuje okamžitá likvidita neboli peněžní likvidita. Tento 

ukazatel je nejužším vymezením likvidity. V aktivech je obsažen pouze finanční 

majetek (peníze v hotovosti, peníze na běžných účtech, cenné papíry a šeky). Pro 

výpočet ukazatele okamžité likvidity se do krátkodobých závazků zahrnují i krátkodobé 

bankovní úvěry a finanční výpomoci.  

Hodnota ukazatele by měla dosahovat alespoň 0,2
32

. 

                   okamžitá likvidita =
finační majetek

krátkodobé závazky
 

Vzorec 10: Okamžitá likvidita 

 

Pohotová likvidita  

Pohotová likvidita je označována za druhý stupeň likvidity. V aktivech je obsažen 

finanční majetek, ale také krátkodobé pohledávky. 

Hodnota ukazatele by neměla klesnout pod 1.  

pohotová likvidita =
(finanční majetek   krátkodobé pohledávky)

krátkodobé závazky
33 

Vzorec 11: Pohotová likvidita
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
32

 Sedláček, J. Finanční analýza podniku. 2009, s. 67. 

33
 Sůvová, H. Finanční analýza I. 2008, s. 63-64. 
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Běžná likvidita 

Třetím stupněm likvidity je běžná likvidita. V aktivech jsou obsažena všechna oběžná 

aktiva. Tento ukazatel říká, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. 

Hodnota tohoto ukazatele by měla být vyšší než 1,5
34

.  

             běžná likvidita = oběžná aktiva
krátkodobé závazky

35 

Vzorec 12: Běžná likvidita
 

 

1.4.3.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Pokud má 

podnik aktiv více, než je účelné, vznikají mu zbytečné náklady a tím i nízký zisk. Když 

má podnik nedostatek aktiv, tak se musí vzdát výnosů, které by mohl získat 

z výhodných podnikatelských příležitostí. 

Jak podnik využívá svůj majetek lze pomocí ukazatelů aktivity změřit dvěma způsoby. 

Jedná se o ukazatele typu rychlost obratu a doba obratu. 

 

Ukazatel obratu celkových aktiv 

Tento ukazatel udává počet obrátek za určitý časový interval (rok). Doporučené 

hodnoty se liší podle odvětví, ve kterém se podnik nachází.  

            Ukazatel obratu celkových aktiv = 
TRŽBY

AKTIVA
 (v počtu obratů za rok) 

Vzorec 13: Obrat celkových aktiv 

 

 

                                                 

 
34

 Sedláček, J. Finanční analýza podniku. 2009, s. 66. 

35
 Valach, J. Finanční řízení podniku. 1997, s. 88. 
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Ukazatel obratu stálých aktiv 

Obrat stálých aktiv měří, jak efektivně firma využívá budovy, stroje a zařízení. Tento 

ukazatel má význam v případě rozhodování o pořízení dalšího dlouhodobého majetku.  

                 Ukazatel obratu stálých aktiv = 
TRŽBY

STÁLÁ AKTIVA
36 

Vzorec 14: Ukazatel obratu stálých aktiv 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek se vypočítá poměrem průměrného stavu pohledávek  

a průměrných denních tržeb. Tento ukazatel sděluje, za kolik dní jsou pohledávky 

v průměru spláceny.  

                 Doba obratu pohledávek =
POHLEDÁVKY

TRŽBY/365
 

Vzorec 15: Doba obratu pohledávek 

 

Doba obratu závazků  

Doba obratu závazků vyjadřuje dobu od vzniku závazku až do doby jeho úhrady. Tento 

ukazatel by měl dosáhnout minimálně hodnoty doby obratu pohledávek. 

                Doba obratu závazků = 
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

  Ž  
     

Vzorec 16: Doba obratu závazků 

Časový nesoulad, který nastává v případě vzniku pohledávky do doby jejího inkasa a od 

vzniku závazku do doby jeho úhrady, přímo ovlivňuje likviditu podniku. V případě, že 

je doba obratu závazků větší, než doba obratu pohledávek, jsou firemní pohledávky 

financovány dodavatelským úvěrem. Tento stav se ale může projevit v nízkých 

hodnotách likvidity
37

. 

                                                 

 
36

 Sedláček, J. Finanční analýza podniku. 2009, s. 60-61. 

37
 Valach, J. Finanční řízení podniku. 1997, s. 85-86. 
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1.4.3.4 Ukazatele zadluženosti 

 „Ukazatele zadluženosti měří rozsah, v jakém podnik užívá k financování dluhu“
38

. 

Využíváním cizích zdrojů se ovlivňuje výnosnost kapitálu a i riziko. Používání jedině 

vlastního kapitálu snižuje celkovou výnosnost vloženého kapitálu a financování pouze 

z cizích zdrojů, je těžce realizovatelné z důvodu jeho obtížného získávání. Na 

financování podnikových aktivit má tedy podíl vlastní i cizí kapitál. Zásada, která při 

získávání finančních zdrojů platí je, že vlastní kapitál by měl být vyšší, než cizí kapitál, 

protože cizí kapitál je nutné splatit. Pokud je vlastní kapitál zastoupen v menší míře než 

cizí kapitál, je to vnímáno jako finanční slabost a nestabilita podniku. Vzájemný poměr 

vlastního a cizího kapitálu se odvíjí od nákladů, které jsou spojeny s jejich pořízením. 

Cizí kapitál si mohou dovolit využívat podniky, které dosahují vyššího narůstání tržeb, 

z důvodu schopnosti platit pevnou částku úroků. Firmy, které jsou ve fázi stagnace nebo 

poklesu zisku by se měly vyvarovat většímu využívání cizích závazků
39

.  

 

Celková zadluženost 

Ukazatel celkové zadluženosti zjišťuje míru dluhů, které financují aktiva. Při výpočtu 

celkové zadluženosti se vychází z rozvahy
40

.  

Čím je větší hodnota tohoto ukazatele, tím je větší zadluženost, ale také riziko 

společníků. Nutné je také zohlednit odvětví, ke kterému podnik náleží.  

celková zadluženost =
celkové závazky

celková aktiva
41 

Vzorec 17: Celková zadluženost
 

 

                                                 

 
38

 Synek, M. Podniková ekonomika. 2010, s. 254. 

39
 Valach, J. Finanční řízení podniku. 1997, s. 86-88. 

40
 Synek, M. Podniková ekonomika. 2010, s. 254. 

41
 Sedláček, J. Finanční analýza podniku. 2009, s. 64. 
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Koeficient samofinancování 

Tento ukazatel udává, jakou měrou je majetek podniku financován z vlastních zdrojů, 

tedy jak je podnik finančně nezávislý. Koeficient samofinancování doplňuje ukazatel 

celkové zadluženosti, po sečtení těchto dvou ukazatelů se výsledná hodnota rovná 1.  

koeficient samofinancování =
vlastní zdroje

celková aktiva
42 

Vzorec 18: Koeficient samofinancování 

 

1.4.4 Analýza soustav ukazatelů 

Finanční a ekonomickou situaci podniku lze analyzovat podle již výše zmíněných 

poměrových a rozdílových ukazatelů. Tyto ukazatele ovšem vypovídají pouze o určitém 

úseku činností podniku. Proto se ke komplexní analýze podniku využívá soustav 

ukazatelů. V soustavách ukazatelů se využívá většího množství ukazatelů, které 

detailněji posuzují finanční a ekonomickou situaci v podniku a její predikci.   

Soustavy ukazatelů se rozlišují na soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů 

a účelové výběry ukazatelů. Příkladem hierarchicky uspořádaných ukazatelů jsou 

pyramidové soustavy, které určují svým rozložením logické a ekonomické vazby mezi 

ukazateli. Účelové výběry ukazatelů zjišťují, jaká je finanční situace podniku  

a předvídají finanční problémy
43

.   

 

1.4.4.1 Souhrnné indexy hodnocení a predikční modely 

„Souhrnné indexy hodnocení podniku představují celkovou charakteristiku  

finančně-ekonomické situace a výkonnosti podniku vyjádřenou jedním číslem“
44

.  

 

 

                                                 

 
42

 Valach, J. Finanční řízení podniku. 1997, s. 85-87. 

43
 Sedláček, J. Finanční analýza podniku. 2009, s. 81. 

44
 Sůvová, H. Finanční analýza I. 2008, s. 75. 
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Účelově vybrané ukazatele se člení na: 

 Bonitní (diagnostické) modely, které vypovídají o finanční situaci podniku 

prostřednictvím jednoho syntetického ukazatele, který nahrazuje jednotlivé 

ukazatele, jež mají různé vypovídací schopnosti. 

 Bankrotní (predikční) modely, které signalizují případné ohrožení finančního 

zdraví podniku prostřednictvím vývoje vybraných ukazatelů 
45

.  

Bonitní model - Index IN05 

Soustava ukazatelů, která vypovídá o finančním zdraví podniku v České republice je 

index IN, který se označuje jako index důvěryhodnosti českého podniku (IN). 

Pokud je hodnota indexu větší než 1,6 můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci. 

Pokud je hodnota indexu v rozmezí 0,9 a 1,6 nachází se v tzv. „šedé zóně“ 

nevyhraněných výsledků. Firma je ohrožena finančními problémy, pokud je index 

menší než 0,9.  

IN05 = 0,13 × A   0,04 × B   3,97 × C   0,21 × D   0,09 × E 

A= aktiva/cizí kapitál      

B = EBIT/nákladové úroky 

C = EBIT/celková aktiva 

D = celkové výnosy/celková aktiva 

E = oběžná aktiva/krátkodobé závazky
46

 

Vzorec 19: Index IN 05
 

  

                                                 

 
45

 Tamtéž, s. 75. 

46
 Sedláček, J. Finanční analýza podniku. 2009, s. 112. 
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Bankrotní model – Z-skóre (Altmanův model) 

Altmanův bankrotní model je sestaven z několika poměrových ukazatelů, kterým jsou 

přiřazeny váhy. Vážený součet těchto ukazatelů dává skóre, podle kterého se zvažuje, 

zda má podnik sklon k finanční tísni a úpadku, nebo zda je bankrot nepravděpodobný
47

.  

Z-skóre pomocí diskriminační funkce vyjadřuje finanční situaci podniků, které 

s akciemi veřejně obchodují na burze a zvlášť pro ostatní firmy. Zde popisuji pouze 

model pro podnik, který neobchoduje s akciemi na veřejné burze. Vhodnou hodnotou 

pro takovýto podnik je hodnota vyšší než 2,9. Velké finanční problémy značí hodnota 

menší než 1,2 a je v tomto případě vhodné, se zamyslet nad možným vyhlášením 

bankrotu firmy. Hodnota při, které nelze jednoznačně rozhodnout o pravděpodobnosti 

bankrotu je v rozmezí 1,2 a 2,9. Pokud se skóre nachází v tomto rozmezí, říkáme, že je 

v tzv. „šedé zóně“.  

Zi = 0,717 × A   0,847 × B   3,107 × C   0,420 × D   0,998 × E 

A = čistý provozní kapitál/ celková aktiva 

B = nerozdělený zisk / celková aktiva 

C = zisk před zdaněním a úroky/ celková aktiva 

D = účetní hodnota vlastního kapitálu/ účetní hodnota celkových dluhů 

E = celkový obrat/ celková aktiva
48

 

Vzorec 20: Z- skóre 

                                                 

 
47

 Grünwald, R. Finanční analýza a plánování podniku. 2007, s. 183. 

48
 Sedláček, J. Finanční analýza podniku. 2009, s. 110. 
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1.5  Souhrnné zhodnocení teoretické části 

V první části bakalářské práce jsem uvedla teoretická východiska pro provedení 

finanční analýzy pro zpracování bakalářské práce. Teoretická část je členěna do pěti 

kapitol. První kapitola se zaobírá účelem finanční analýzy. Ve druhé kapitole jsou 

uvedeny informační zdroje, které jsou potřebné ke zpracování finanční analýzy vybrané 

firmy. Jedná se o rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu k účetní závěrce. V této kapitole 

jsou také zmíněny zdroje, ze kterých sice nečerpám informace, ale pro úplnost je 

uvádím. Jedná se o výkaz o peněžních tocích a výroční zprávu, které ovšem tato firma 

není povinna zpracovávat. Ve třetí kapitole zmiňuji uživatele finanční analýzy a metody 

finanční analýzy jsou popsány ve čtvrté kapitole. Tato teoretická východiska budou dále 

využita v analytické části. 
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2 Analýza současného stavu 

Tato část bakalářské práce nejdříve představí společnost Stavební firma Jiří Jelínek 

s.r.o, a poté zhodnotí její současnou finanční situaci. Analýza vychází z teoretických 

poznatků z předchozí kapitoly a finančních výkazů, které poskytla samotná firma. 

2.1 Charakteristika společnosti Stavební firma Jiří Jelínek s.r.o. 

Základní informace o společnosti 

Obchodní jméno: Stavební firma Jiří Jelínek s.r.o 

Identifikační číslo: 25308416  

Sídlo: Znojmo, Vídeňská třída 625/54, PSČ 669 02 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Datum vzniku: 21. 8. 1996 

Jednatel: Jiří Jelínek 

Základní kapitál: 200 000,- 

Předmět podnikání: 

 zprostředkovatelská činnost, 

 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

 silniční motorová doprava nákladní – vnitrostátní. 

 Pan Jiří Jelínek začal v roce 1989 podnikat jako fyzická osoba. Předmětem jeho 

podnikání je provádění staveb, jejich změn a odstraňování. V roce 1996 byla Stavební 

firma (fyzická osoba) transformována do nové firmy, která byla pojmenována Stavební 

firma Jiří Jelínek s.r.o. Firma rozšířila svoji činnost o developerskou činnost. Dále se 

také specializuje na zateplování budov a revitalizaci bytových domů.  

V roce 2012 Stavební firma Jiří Jelínek založila dceřinou společnost JELÍNEK 

REALITY s.r.o., pro kterou vykonává stavební práce. 
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V čele společnosti stojí jednatel, pan Jiří Jelínek, který zde působí jako ředitel. Dále se 

společnost rozrůstá o dalších 5 společníků. Zaměstnanci firmy jsou celkem 4. 

Technický úsek společnosti má na starost paní Ing. Marcela Šlechtová, která se 

zaměřuje na přípravu staveb a zpracovává rozpočty. Stavbyvedoucí Ing. Josef Vacula  

a Radek Zámečník řídí stavební činnost. Sekretariát, personální záležitosti a 

ekonomické činnosti má na starosti paní Hana Turanová.  Firma nemá od roku 2011 

žádné další zaměstnance. Na práci si firma pracovníky najímá.  

Obrázek 1: Organizační diagram 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výkazů firmy 

Výkony společnosti se dají shrnout do 3 částí. První je provádění zateplování budov  

a revitalizaci bytových domů, provádění stavebních prací pro odběratele (např Ardagh 

Metal Packaging Czech Republic s.r.o. nebo Egston System Electronic, spol. s.r.o.)  

a poslední dva roky provádí stavební práce pro svoji dceřinou společnost, která následně 

hotové produkty prodává. 

Mezi prioritní zákazníky společnosti Stavební firma Jiří Jelínek s.r.o. patří společenství 

vlastníků panelových domů, kteří si uvědomují, že revitalizace bytových domů 



 

32 

 

zabezpečuje jisté snížení nákladů za teplo a spoří energii. Další výhodou revitalizace je 

oživení vzhledu panelového domu. Dalším zákazníkem je dceřinná společnost Jelínek 

s.r.o., tato developerská firma zajišťuje výstavbu rodinných domů a bytů, které poté 

prodává zájemcům. Dalšími zákazníky jsou soukromí a firemní investoři. 

Společnost byla do roku 2012 držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001, v oboru 

provádění staveb, jejich změn a odstraňování.  

 

2.2 Absolutní ukazatele finanční analýzy 

Rozbor finančních výkazů je základním krokem při zpracování finanční analýzy. 

Horizontální a vertikální analýza slouží k odhalení podstatných okamžiků vyvíjející se 

finanční situace. 

2.2.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza porovnává meziroční změny položek rozvahy a výkazu zisku  

a ztráty v absolutním a procentním vyjádření 
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Horizontální analýza rozvahy   

Tab.  2:Horizontální analýza aktiv 

  Netto - běžné účetní období 

Aktiva  2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

  v % 
v 

tis.Kč v % 
v 

tis.Kč v % 
v 

tis.Kč v % 
v 

tis.Kč v % 
v 

tis.Kč 

Aktiva celkem -6,34 -973 -12,86 -1 849 8,82 1 105 24,60 3 354 -11,45 -1945 

Dlouhodobý 

majetek 58,47 321 -40,00 -348 -24,14 -126 116,92 463 -32,25 -277 

DHM 58,47 321 -40,00 -348 -24,14 -126 116,92 463 -32,25 -277 

Oběžná aktiva -13,32 -1 945 -20,14 -2 549 -25,39 -2 566 15,41 1 162 22,58 1965 

Krát. pohl. -62,23 -7 656 26,73 1 242 -53,52 -3 152 130,69 3 577 -57,93 -3658 

Pohl. z obch. 

vztahů -63,11 -7 270 28,31 1 203 -53,22 -2 902 129,01 3 291 -61,28 -3580 

Stát – daň. pohl. -39,97 -249 16,58 62 -100 -436 0 344 -72,97 -251 

Krát. poskyt. zál. -85,63 -137 -100 -23 0 106 20,75 22 135,16 173 

Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 80 -100 -80 0 0 

KFM 248,74 5 711 -47,35 -3 791 13,90 586 -50,29 -2 415 235,57 5623 

Peníze -92,68 -291 34,78 8 225,81 70 -62,38 -63 513,16 195 

Účty v bankách 302,83 6 002 -47,58 -3 799 12,33 516 -50,03 -2 352 231,08 5428 

Časové rozlišení 323,88 651 123,00 1 048 199,84 3 797 30,35 1 729 -48,92 -3633 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

Z uvedené tabulky je zřejmé, že stav celkových aktiv mezi léty kolísal. V prvních dvou 

obdobích celková aktiva klesala. V roce 2011 přibližně o 6 % a v roce 2012 o necelých 

13 %. V roce 2013 firma zaznamenala zvýšení aktiv přibližně o 9 % a rok poté o 24, 60 

%. U dlouhodobého majetku, který se skládá pouze ze samostatných movitých věcí, 

můžeme v roce 2011 zaznamenat nárůst o 321 tisíc a v roce 2014 o 463 tisíc, bylo to 

z důvodu pořízení nového automobilu. V letech 2012 a 2013 vidíme pokles 

dlouhodobého hmotného majetku, ten je způsoben především odpisy a prodejem 

nadbytečných dopravních prostředků. Na kolísání celkových aktiv se podílí hlavně 

oběžná aktiva. U krátkodobých pohledávek, zejména z obchodních vztahů vidíme 

v roce 2011 pokles o přibližně sedm milionů. Pokles pohledávek z obchodních vztahů je 

pro firmu pozitivním poznatkem. V roce 2013 zaznamenáváme pokles přibližně o 50 % 
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ve srovnání s předchozím obdobím a v roce 2014 vidíme nárůst o 3 miliony, oproti 

předchozímu roku. Tyto změny jsou způsobeny vzájemnou finanční výpomocí mezi 

firmami. Sledováním meziročních změn krátkodobého finančního majetku vidíme, že 

hodně kolísal. V roce 2011 majetek na účtech vzrostl o 6 milionů, další rok poklesl o tři 

miliony. V roce 2015 zaznamenáváme nárůst majetku na účtech a to o 5,4 milionu. U 

časového rozlišení můžeme vyjma posledního roku vždy pozorovat nárůst oproti 

předešlému roku. Je to z důvodu neustále se zvyšujících příjmů příštího období. 

Tab.  3: Horizontální analýza pasiv 

  Netto - běžné účetní období 

Pasiva 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

v % 
v 

tis.Kč v % 
v 

tis.Kč v % 
v 

tis.Kč v % 
v 

tis.Kč v % 
v 

tis.Kč 

Pasiva celkem -6,34 -973 -12,86 -1 849 8,82 1 105 24,60 3 354 -11,45 -1945 

Vlastní kapitál 37,75 1 113 23,20 942 17,43 872 15,15 890 13,27 898 

Základní kapitál 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

VH min. let 174,90 1 812 35,57 1 013 24,42 943 18,13 871 15,68 890 

VH běžného 

období -44,09 -799 -7,01 -71 -7,54 -71 2,18 19 0,90 8 

Cizí zdroje -17,19 -2 132 -26,84 -2 756 3,13 235 21,58 1 672 -21,78 -2052 

Krátkodobé 

závazky -17,19 -2 132 -26,84 -2 756 3,13 235 21,58 1 672 -21,78 -2052 

Závazky z 

obch.vztahů -18,55 -755 -52,20 -1 731 9,34 148 101,67 1 762 -58,66 -2050 

Závazky ke 

společníkům 0 0 -14,68 -1 000 0 0 0 0 0 0 

Závazky k 

zaměstnancům -91,58 -924 -15,29 -13 0 0 -1,39 -1 -1,41 -1 

Závazky ze soc. 

zab. -55,66 -59 -17,02 -8 -2,56 -1 -2,63 -1 0 0 

Stát - daňové 

závazky -97,53 -356 -44,44 -4 20,00 1 -16,67 -1 -20,00 -1 

Jiné závazky -100 -38 0 0 0 87 -100 -87 0 0 

Časové rozlišení 0 46 -76,09 -35 
-

18,18 -2 0 792 -98,75 -791 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

Celková pasiva v letech 2011 a 2012 oproti předešlým letům klesají a v letech 2013  

a 2014 rostou. V roce 2011 jsme u vlastního kapitálu oproti roku 2010 zaznamenali 

nárůst přibližně o 38 % z více důvodů. Základní kapitál se navýšil z původních 100 tisíc 

Kč na 200 tisíc Kč, protože se v těchto letech společnost rozšířila o další společníky. 
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Dále položku vlastního kapitálu ovlivnil výsledek hospodaření minulých let, který se 

zvýšil o 1,8 milionu Kč a výsledek hospodaření za běžné účetní období poklesl  

o necelých 800 000 Kč. V následujících letech se vlastní kapitál meziročně měnil 

s klesající tendencí. U cizích zdrojů pozorujeme kolísavý trend. Krátkodobé závazky 

v letech 2011 a 2012 klesaly a v následujících letech zaznamenáváme postupný nárůst. 

Největší podíl na krátkodobých závazcích mají závazky z obchodních vztahů. Ty se 

v letech 2011 a 2012 meziročně snižovaly, v roce 2011 přibližně o 18 % a v roce 2012  

o 52 %. V roce 2014 zaznamenáváme nárůst závazků z obchodních vztahů o 100 %,  

oproti roku 2013. Další položka pasiv, která se výrazně změnila, je položka závazků 

k zaměstnancům. V roce 2011 se oproti roku 2010 snížila o 924 tisíc Kč. Tento pokles 

je způsoben snížením stavu zaměstnanců. V roce 2010 společnost měla 20 zaměstnanců 

a v roce 2011 snížila stav na pouhé 4 zaměstnance. Tento krok byl určitým 

východiskem, jak udržet firmu v těžké hospodářské krizi. S poklesem zaměstnanců 

souvisí i pokles závazků ze sociálního a zdravotního pojištění. V následujících letech 

tyto dvě položky meziročně nepatrně klesaly. V roce 2011 klesly oproti roku 2010 

daňové závazky o 356 tisíc Kč. Další meziroční změny jsou nepatrné. 
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Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tab.  4: Horizontální analýza zisku a ztráty 

  Skutečnost v účetním období 

VZZ 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

  v % v tis.Kč v % 
v 

tis.Kč v % 
v 

tis.Kč v % 
v 

tis.Kč v % 
v 

tis.Kč 

Výkony 34,42 14 330 -34,00 -19 026 -1,49 -551 33,88 12 326 -11,44 -5 573 

Tržby za 

prodej vl. výr. 

a služeb 34,42 14 330 -34,00 -19 026 -1,49 -551 33,88 12 326 -11,44 -5 573 

Výkonová 

spotřeba 60,96 19 423 -34,95 -17 924 1,25 417 35,79 12 090 -12,15 -5 572 

Spotřeba 

materiálu a 

energie 74,49 5 936 -19,31 -2 685 3,29 369 29,18 3 382 -14,19 -2 125 

Služby 56,45 13 487 -40,77 -15 239 0,22 48 39,25 8 708 -11,16 -3 447 

Přidaná 

hodnota -52,13 -5 093 -23,56 -1 102 -27,08 -968 9,05 236 -0,04 -1 

Osobní 

náklady -57,10 -4 275 -34,25 -1 100 -31,49 -665 0,62 9 -0,34 -5 

Mzdové 

náklady -58,51 -3 284 -35,51 -827 -31,49 -473 0,87 9 -0,29 -3 

Tržby z 

prodeje DM a 

mater. 0,00 0 0,00 125 -41,60 -52 

-

100,00 -73 0 21 

Provozní 

výsledek 

hospodaření -43,82 -985 -6,33 -80 -7,95 -94 2,66 29 0,63 7 

Ostatní 

finanční 

náklady 9,09 1 -16,67 -2 40,00 4 35,71 5 -10,53 -2 

Finanční 

výsledek 

hospodaření 9,09 -1 -16,67 2 40,00 -4 35,71 -5 -10,53 2 

Výsledek 

hospodaření za 

běžnou činnost -44,09 -799 -7,01 -71 -7,54 -71 2,18 19 0,90 8 

Výsledek 

hospodaření za 

účetní období -44,09 -799 -7,01 -71 -7,54 -71 2,18 19 0,90 8 

Výsledek 

hospodaření 

před zdaněním -44,08 -986 -6,24 -78 -8,35 -98 2,23 24 0,82 9 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
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Z horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty můžeme vyčíst, že hodnota výsledku 

hospodaření za běžné období má v roce od roku 2011 až do roku 2013 klesající 

tendenci. Největší pokles zaznamenáváme v roce 2011, kdy hodnota výsledku 

hospodaření klesla o necelých 800 tisíc Kč. V roce 2014 výsledek hospodaření nepatrně 

vzrostl, a to o 19 tisíc Kč. Výkony, tedy poskytnuté stavební služby nejvíce vzrostly 

v roce 2011 a to o 34 % oproti předchozímu roku. Rok následující zase vykázal největší 

pokles výkonů. V roce 2014 se výkony podniku zvýšili oproti loňskému roku přibližně 

o 34 %. 

2.2.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza procentuálně vztahuje každou položku rozvahy k jedné zvolené 

položce, která je zvolena jako základna. Základnou pro rozvahu jsou aktiva či pasiva. 

Tab.  5: Vertikální analýza aktiv v % 

Aktiva 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aktiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Dlouhodobý majetek 3,58 6,05 4,17 2,90 5,06 3,87 

DHM 3,58 6,05 4,17 2,90 5,06 3,87 

Samostatné  movité věci 3,58 6,05 4,17 2,90 5,06 3,87 

Oběžná aktiva 95,11 88,02 80,67 55,30 51,22 70,91 

Krátkodobé pohledávky 80,16 32,32 47,01 20,08 37,17 17,66 

Pohledávky z obchodních vztahů 75,05 29,56 43,53 18,71 34,39 15,04 

Stát - daňové pohledávky 4,06 2,60 3,48 0,00 2,03 0,62 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 1,04 0,16 0,00 0,78 0,75 2,00 

Jiné pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 

KFM 14,96 55,70 33,66 35,23 14,05 53,25 

Peníze 2,05 0,16 0,25 0,74 0,22 1,55 

Účty v bankách 12,91 55,54 33,41 34,49 13,83 51,71 

Časové rozlišení 1,31 5,93 15,17 41,79 43,72 25,22 

Náklady příštích období 0,00 0,08 0,11 0,10 0,22 0,21 

Příjmy příštích období 1,31 5,84 15,06 41,70 43,50 25,01 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

Z vertikální analýzy vyplývá, že společnost Stavební firma Jiří Jelínek má jen malou 

část aktiv vázanou v dlouhodobém majetku. Převážnou část dlouhodobého majetku 

vlastní jeho dceřiná společnost Jelínek reality s.r.o. V roce 2012 tvořil dlouhodobý 

kapitál společnosti Jelínek reality s.r.o. přibližně 3 miliony Kč, 6,5 milionu Kč v roce 
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2013 a 12 milionu Kč v roce 2014. Oběžná aktiva tvoří významnou část na celkových 

aktivech společnosti Stavební firma Jiří Jelínek. Například v roce 2010 oběžná aktiva 

tvořila 95% aktiv, v roce 2014 naopak tvořila nejnižší část oběžných aktiv a to 51 %.  

V roce 2010 tvořily převážnou část oběžných aktiv pohledávky z obchodních vztahů. 

V roce 2011 bylo nejvíce peněžních prostředků uloženo na bankovních účtech a opět 

v krátkodobých pohledávkách. Podobnou tendenci měl rok 2012. V letech 2013 a 2014 

se významně snížil podíl krátkodobých pohledávek a podíl krátkodobého finančního 

majetku na celkových oběžných aktivech. V těchto letech zaznamenáváme také zvýšení 

podílu časového rozlišení na celkových aktivech (položky příjmů příštích období). 

Tab.  6: Vertikální analýza pasiv v % 

Pasiva 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 19,21 28,25 39,94 43,10 39,83 50,95 

Základní kapitál 0,65 1,39 1,60 1,47 1,18 1,33 

VH min. let 6,75 19,81 30,82 35,24 33,41 0,00 

Nerozdělený zisk minulých let 6,75 19,81 30,82 35,24 33,41 43,65 

Neuhrazená ztráta minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VH běžné  účetní  období  11,81 7,05 7,52 6,39 5,24 5,97 

Cizí zdroje 80,79 71,43 59,97 56,84 55,46 48,99 

Krátkodobé závazky 80,79 71,43 59,97 56,84 55,46 48,99 

Závazky z obchodních vztahů 26,52 23,07 12,65 12,71 20,58 9,61 

Závazky ke společníkům 44,38 47,38 46,40 42,63 34,22 38,64 

Závazky k zaměstnancům 6,57 0,59 0,57 0,53 0,42 0,47 

Závazky ze sociálního zabezpečení 0,69 0,33 0,31 0,28 0,22 0,25 

Stát - daňové závazky 2,38 0,06 0,04 0,04 0,03 0,03 

Jiné závazky 0,25 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 

Časové rozlišení 0,00 0,32 0,09 0,07 4,72 0,07 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

Z vertikální analýzy pasiv je zřejmé, že většinovou část celkových pasiv tvoří cizí 

zdroje. Nejvyšší podíl cizích zdrojů je zaznamenán v roce 2010, dále mají cizí zdroje 

klesající tendenci, což je pro firmu pozitivní. Na cizích zdrojích se podílí pouze 

krátkodobé závazky. Největší měrou se na krátkodobých závazcích podílí závazky ke 

společníkům a závazky z obchodních vztahů.  
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2.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele slouží k analýze finančního řízení podniku a zaměřují se na 

likviditu. Následující graf popisuje vývoj této analýzy. 

 

Graf  1: Analýza rozdílových ukazatelů v tis. Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

* Z výše uvedeného grafu je patrné, že hodnoty ČPK a ČPM  jsou si rovny, proto se křivky překrývají. 

 

Čistý pracovní kapitál 

Zásada opatrného financování, klade důraz na to, aby byla stálá aktiva financována 

zdroji dlouhodobými, a krátkodobá aktiva mohou být financována zdroji krátkodobými. 

Čistý pracovní kapitál je ale částí oběžného majetku, která je financována 

dlouhodobými zdroji. Je to tedy poměrně volný kapitál, který je možné v průběhu 

hospodářské činnosti využívat.  Tento ukazatel by měl dosahovat kladných hodnot, 

protože ty vypovídají o platební schopnosti. Je nutno zdůraznit, že podnik nemá žádné 

krátkodobé úvěry a výpomoci. V letech 2010-2012 dosahuje ukazatel čistého 

pracovního kapitálu kladných hodnot, které s přibývajícími lety až do roku 2012 

narůstají. V tomto období je podnik schopný platit své závazky a v případě nenadálých 

událostí by dokázal reagovat. V roce 2013 byl čistý pracovní kapitál minus 209 000 Kč. 
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Tento pokles je vyvolán změnou v oběžných aktivech, které se od roku 2013 snížily o 

necelé 3 miliony Kč, protože byly splaceny pohledávky z obchodních vztahů. 

Následující rok dosahuje čistý pracovní kapitál ještě nižších hodnot tedy minus 719 000 

Kč, z důvodu nárůstů závazků z obchodních vztahů. V letech 2013 a 2014 by podnik 

nebyl schopen reagovat v případě finančních potíží. V roce 2015 zaznamenáváme 

nárůst čistého pracovního kapitálu. Důvodem tohoto zvýšení byl nárůst peněžních 

prostředků na běžných účtech.  

Čistý peněžní majetek  

Čistý peněžní majetek je dalším rozdílovým ukazatelem. Na rozdíl ale od čistého 

pracovního kapitálu do oběžných aktiv počítá pouze s krátkodobými pohledávkami  

a krátkodobým finančním majetkem. Oběžná aktiva, která jsou málo likvidní, nebo 

dlouhodobě nelikvidní, vůbec nezahrnuje. Vzhledem k tomu, že analyzovaný podnik 

nemá žádné dlouhodobé pohledávky ani zásoby, je čistý peněžní majetek rovný 

ukazateli čistého pracovního kapitálu. V grafu můžeme pozorovat, že se křivka čistého 

peněžního majetku prolíná s křivkou čistého pracovního kapitálu. 

Čisté pohotové prostředky 

Ukazatel čistých pohotových prostředků je obměnou ukazatele čistého pracovního 

kapitálu. Čisté pohotové prostředky zahrnují pouze likvidní oběžná aktiva, tedy 

hotovost a peněžní prostředky na běžných účtech. Z tabulky zjistíme, že podnik by 

nebyl schopen hradit své závazky ze svých pohotových prostředků. Podnik dosahuje 

záporných hodnot v letech 2010-2014. Podnik má vázáná svá oběžná aktiva zejména 

v krátkodobých pohledávkách. V roce 2015 již čisté pohotové prostředky nedosahují 

záporných hodnot. V tomto roce firma vlastní přibližně 8 mil. Kč ve svém krátkodobém 

finančním majetku.  

2.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrová analýza je nejčastěji využívaným nástrojem finanční analýzy. Finanční 

poměr získáme vydělením vybrané položky z rozvahy či výkazu zisku a ztrát jinou 
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položkou. Díky poměrové analýze můžeme porovnávat informace dané firmy mezi lety, 

ale i s ostatními společnostmi, protože poměrová analýza redukuje hrubé údaje lišící se 

podle velikosti firem na společnou základnu. Výsledné hodnoty ukazatelů vypovídají  

o základních rysech společnosti. Mezi poměrové ukazatele patří ukazatele rentability, 

likvidity, zadluženosti a aktivity. 

2.4.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita představuje poměr zisku k vybrané základně, prostřednictvím které bylo 

zisku dosaženo.  

Graf  2: Analýza rentability 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

*Z výše uvedeného grafu je patrné, že hodnoty ROA a ROI  jsou si velmi blízké,  proto se křivky 

překrývají. 

 

Ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu (Return on Assets - ROA) hodnotí 

výnosnost vloženého kapitálu a efektivnost. Z tabulky je patrné, že ukazatel rentability 

celkového vloženého kapitálu ROA mezi lety kolísal. Doporučená hodnota ukazatele 

rentability celkového vloženého kapitálu je alespoň 10 %. Této hodnoty podnik 

dosahuje pouze v prvním roce a to 14,65 %, v dalších letech ukazatel ROA nedosahuje 

doporučené hodnoty a například v roce 2014 připadá pouhých 0,06 Kč na 1 Kč aktiv. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ROA 14,65 8,79 9,44 7,99 6,58 7,48 

ROE 61,47 24,96 18,83 14,82 13,16 11,7 

ROS 4,35 1,81 2,55 2,39 1,83 2,01 

ROI 14,57 8,7 9,36 7,89 6,47 7,37 
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Ukazatel ROI (Return on Investment), tedy rentabilita vloženého kapitálu, je podílem 

zisku před zdaněním a nákladových úroků k celkovému kapitálu. Vzhledem k tomu, že 

Stavební firma Jiří Jelínek s.r.o v analyzovaném období neměla žádné úvěry ani půjčky, 

nemá ani žádné nákladové úroky. Ukazatel ROI se od ukazatele ROA liší pouze 

položkou ostatní finanční náklady. Z grafu je patrné, že se křivky těchto dvou ukazatelů 

vzájemně téměř kryjí. Doporučená hodnota ukazatele ROI je v rozmezí 15-12 %, 

přičemž této hodnotě se rentabilita vloženého kapitálu společnosti Stavební firma 

Jelínek s.r.o. blíží pouze v roce 2010, další roky jsou výsledné ukazatele pod touto 

doporučenou hodnotou. 

Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity – ROE) vypovídá o tom, jak je pro 

vlastníky jejich podnikání přínosné. Doporučená hodnota ukazatele ROE je minimálně 

2 %. Tuto doporučenou hodnotu podnik splňuje. Ovšem tendence tohoto ukazatele je 

klesající. Vlastní kapitál se každým rokem přibližně o milion korun zvyšoval a zisk po 

zdanění se mezi lety snižoval.  

Ukazatel rentability tržeb (Return on Sales- ROS) vyjadřuje ziskovou marži podniku. 

Tento ukazatel říká, kolik procent mají tržby na celkovém zisku. Doporučená hodnota 

ukazatele ROS je vyšší než 6 %. Této hodnoty v analyzovaném období podnik 

nedosahuje.  

2.4.2 Analýza likvidity 

Ukazatele likvidity informují o tom, jak rychle je podnik schopen dostát svým 

závazkům. Je to rozbor platební schopnosti podniku. 
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Graf  3: Analýza likvidity 

  

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

* Z výše uvedeného grafu je patrné, že hodnoty běžné likvidity a pohotové likvidity jsou totožné,  proto se 

křivky překrývají. 

Ukazatel běžné likvidity informuje o tom, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé 

cizí zdroje. Tedy jak by byl podnik schopen v daném okamžiku uspokojit své věřitele, 

pokud by proměnil všechna oběžná aktiva na hotovost. Doporučená hodnota pro běžnou 

likviditu je v rozmezí 1,5 až 2,5. Těchto hodnot firma nedosahuje. V roce 2015 se 

ovšem blíží minimální hranici doporučené hodnoty pro běžnou likviditu. V roce 2015 

pokrývají oběžná aktiva krátkodobé cizí zdroje 1,45krát.  

Ukazatel pohotové likvidity je totožný s ukazatelem likvidity běžné, protože 

analyzovaná společnost nemá žádné zásoby a oběžná aktiva tvoří pouze krátkodobé 

pohledávky a krátkodobý finanční majetek. Z grafu je patrné, že se křivky běžné  

a pohotové likvidity překrývají. Ukazatel pohotové likvidity informuje o tom, kolikrát 

pokrývají pohledávky a krátkodobý finanční majetek krátkodobé cizí zdroje. 

Doporučená hodnota tohoto ukazatele je alespoň 1 krát. V letech 2010- 2012 a také 

v roce 2015 je společnost Stavební firma Jiří Jelínek s.r.o. schopna splatit své závazky 

bez přeměny zásob na hotovost. V  letech 2013 a 2014 pohotová likvidita doporučené 

hodnoty nedosahuje. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Běžná likvidita 1,18 1,23 1,35 0,97 0,92 1,45 

Pohotová likvidita 1,18 1,23 1,35 0,97 0,92 1,45 

Okamžitá likvidita 0,19 0,78 0,56 0,61 0,25 1,09 
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 Okamžitá likvidita je nejpřísnější likvidita, do které vstupují pouze velmi likvidní 

položky. Stavební firma Jiří Jelínek ve svém finančním majetku drží pouze peníze 

v pokladně a na účtech. Tyto položky jsou nejlikvidnější položky v rozvaze. 

Krátkodobý finanční majetek by měl pokrýt minimálně 1/5 a maximálně ½ 

krátkodobých cizích zdrojů. V roce 2010 dosahuje okamžitá likvidita hodnoty 0,19. 

V tomto roce hrozilo riziko platební neschopnosti. V letech 2011, 2012, 2013 a zejména 

v roce 2015 ukazatel okamžité likvidity přesahuje doporučenou maximální hranici. 

Tento stav je sice bezpečnější z pohledu platební schopnosti, ale je zde 

pravděpodobnost, že podnik nevyužívá efektivně své finanční prostředky. Prostředky 

vázané na běžných účtech mohou snižovat rentabilitu vlastního kapitálu.  

2.4.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vyjadřují efektivnost využívání majetku podniku. Jak podnik využívá 

svůj majetek lze změřit dvěma způsoby. Prvním je ukazatel, který změří počet obrátek 

jednotlivých složek zdrojů nebo aktiv. Druhým ukazatelem je doba obratu, což je 

převrácená hodnota počtu obrátek 

 

Graf  4: Analýza počtu obratů 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
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Ukazatel obratu celkových aktiv 

Tento ukazatel udává, kolikrát tržby pokrývají celková aktiva. Doporučený interval je 

od 1,6 do 3. Z tabulky je patrné, že ve sledovaných letech je obrat celkových aktiv 

v rozmezí doporučeného intervalu. Lze konstatovat, že má podnik dostatek majetku  

a efektivně jej využívá. Výjimkou je rok 2011, kdy obrat celkových aktiv přesahuje 

doporučenou maximální hranici. Tržby jsou v roce 2011 uspokojivé, ale podnik má 

málo aktiv. Hrozí tedy riziko, že podnik nebude schopen uspokojit zakázky, protože 

nemá dostatek majetku. 

Ukazatel obratu dlouhodobého majetku  

Ukazatel obratu dlouhodobého majetku informuje o tom, kolikrát tržby pokrývají 

dlouhodobý majetek v podniku. Má tedy podobnou vypovídací schopnost jako předešlý 

ukazatel ovšem s tím, že se omezuje na posouzení využívání pouze investičního 

majetku. Z grafu je patrné, že ukazatel obratu dlouhodobého majetku několikanásobně 

převyšuje ukazatel obratu celkových aktiv, z důvodu nízkého stavu dlouhodobého 

majetku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 

Graf  5: Analýza doby obratu 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

Doba obratu pohledávek  

Doba obratu pohledávek informuje o tom, za kolik dní podnik inkasuje peníze ze svých 

pohledávek. Z tabulky je patrné, že v roce 2011 doba obratu pohledávek klesla, což je 

pro firmu pozitivní změna. V roce následujícím se doba obratu pohledávek opět 

prodloužila, o přibližně 26 dní. Firma totiž prodloužila splatnost svých faktur. V roce 

2013 pozorujeme pokles doby obratu pohledávek. Firma tedy inkasuje své peníze o 28 

dní dříve, než předchozí období. Ačkoliv v roce 2014 nastává prodloužení doby obratu 

pohledávek o 18 dní oproti roku 2013, v roce 2015 se doba obratu pohledávek zkrátila 

nejvíce, a to na 19 dní. 

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků vyjadřuje, za kolik dní v průměru podnik hradí své závazky. Ve 

sledovaném období pozorujeme až do roku 2012 klesající tendenci doby obratu 

závazků. To je pro firmu příznivé. V roce 2013 nastal mírný nárůst doby obratu závazků 

a rok následující se doba obratu závazků prodloužila o 9 dní. V roce 2015 se doba 

obratu závazků zkrátila na přibližně 13 dní. Z grafu je zřejmé, že doba obratu závazků je 

po celé analyzované období nižší, než doba obratu pohledávek. Tento stav je pro podnik 

pozitivní. Nemusí tudíž čekat na splacení svých pohledávek, aby mohla vyrovnat své 

závazky. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Doba obratu pohledávek 99,62 27,34 53,15 25,24 43,18 18,88 

Doba obratu závazků 35,2 21,33 15,45 17,15 25,83 12,06 
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2.4.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti sledují vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování 

majetku. V následujícím grafu je zobrazeno, jaká část majetku je financována cizími 

zdroji prostřednictvím ukazatele celkové zadluženosti a jaká část zdroji vlastními a to 

ukazatelem koeficientu samofinancování. 

 

Graf  6: Ukazatele zadluženosti 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

Celková zadluženost 

Ukazatel celkové zadluženosti zjišťuje, z jaké části jsou celková aktiva financována 

cizím kapitálem. Z tabulky vyplývá, že celková zadluženost ve sledovaných obdobích 

klesala, což je pro firmu pozitivní vývoj. V prvních dvou sledovaných letech 

dosahovala celková zadluženost 80 a 70 %. S takovouto mírou zadlužení se podnik 

stává rizikovým. Pokud by chtěl požádat o úvěr, bylo by úročení takového úvěru velmi 

vysoké. Ovšem společnost Stavební firma Jiří Jelínek s.r.o. v žádném roce 

analyzovaného období úvěr neměla, tedy i žádné nákladové úroky. Cizí kapitál se 

skládal pouze z krátkodobých závazků. V roce 2013 a 2014 se už podnik blíží 50% 

zadluženosti. Tento pokles hodnotíme kladně, protože splňuje pravidlo vyrovnaného 

financování majetku podniku. 
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Koeficient samofinancování 

Tento koeficient informuje o tom, v jaké míře se podílí vlastní kapitál na financování 

podniku. Z grafu lze vyčíst, že se firma snaží financovat majetek také z vlastních zdrojů 

a až do roku 2013 se jí to daří. V roce 2014 sledujeme mírný pokles. Ale v roce 2015 

pozorujeme nárůst koeficientu samofinancování na 50 %, podnik je tedy financován 

z poloviny vlastními zdroji. 

 

2.5 Analýza soustav ukazatelů 

2.5.1 Index IN 05 

Index IN 05 je bonitním indexem, který se označuje jako index důvěryhodnosti českého 

podniku. Z grafu je patrné, že v celém sledovaném období se index 05 nacházel v tzv. 

„šedé zóně“. Šedá zóna je v intervalu od 0,9 do 1,6. V prvních dvou sledovaných letech 

se index blížil horní mezi. V roce 2012 a 2013 pozorujeme klesající tendenci indexu. 

Tento propad je způsoben zejména poklesem rentability celkového kapitálu, který má 

v tomto souhrnném indexu největší váhu a pokles obratu celkových aktiv.  

Graf  7: Index IN 05 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
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2.5.2 Altmanův index (Z-scóre) 

Altmanův index, nebo index finančního zdraví podniku je dalším souhrnným indexem. 

Tento index odlišuje firmy bankrotující od těch, které prosperují. Pokud by firma 

dosahovala hodnoty indexu nižší, než 1,2 byla by ohrožena bankrotem. Hodnoty nad 2,9 

značí, že firma prosperuje. Pásmo od 1,2 do 2,9 je tzv. „šedá zóna“ nevyhraněných 

výsledků, kdy nelze přesně konstatovat, zda firmě hrozí bankrot či ne.  

Graf  8: Altmanův index (Z-skóre) 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

Z výsledků Altmanova indexu je patrné, že během sledovaného období se u firmy dá 

očekávat obstojná finanční situace. Ačkoliv hodnoty během sledovaného období 

kolísají, křivka Z-scóre je v grafu po celé sledované období za hranicí horní meze. Je 

zřejmé, že je podnik prosperující.  
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2.6 Současná pozice Stavební firmy Jiří Jelínek s.r.o. vůči 

konkurentům 

V této kapitole se zaměřím na hodnocení konkurenceschopnosti Stavební firmy Jiří 

Jelínek s.r.o. Kritériem pro výběr vhodných konkurentů byla orientace na obdobný  

okruh zákazníků a podobné poskytované služby. Dle těchto kritérií jsem vybrala jako 

hlavní konkurenty tyto firmy: Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o., S-A-S STAVBY 

spol. s r.o. a Renov s.r.o. Z tohoto výběru musela být však vyloučena společnost Renov 

s.r.o., kvůli těžko dostupným informacím. Dále se proto budu zabývat pouze podniky 

Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o., S-A-S STAVBY spol. s. r.o. 

2.6.1 Představení konkurenčních podniků 

Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o. 

Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o. vznikla roku 1990. Je středně velkou stavební 

firmou znojemského regionu a zaměřuje se na stavby a rekonstrukce budov pozemního 

stavitelství. Věnuje se bytové a průmyslové výstavbě, opravám fasád apod. Tato 

společnost má základní kapitál 200 000 Kč.  Firma má 60 zaměstnanců, včetně řídících 

pracovníků.  

S-A-S STAVBY spol. s. r.o. 

Společnost S-A-S  spol s. r.o. vznikla roku 1992 a sídlí ve Znojmě. Tato společnost se 

věnuje stavbám rodinných domů a stavbám veřejného sektoru. Zaměřuje se na výstavbu 

menšího a středního rozsahu, ale i na větší developerské projekty. Tato společnost má 

základní kapitál 100 000 Kč. Firma má 100 zaměstnanců a 15 řídících pracovníků. 
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2.6.2 Hodnocení konkurenceschopnosti podle ukazatele ROA 

Z níže uvedených výsledků je patrné, že rentabilita celkového vloženého kapitálu 

Stavební firmy Jiří Jelínek v prvních třech analyzovaných letech patřila k nejvyšším 

oproti ostatním analyzovaným firmám. Na přelomu roku 2012 a 2013 začala rentabilita 

celkového vloženého kapitálu firmy Stavospol Znojmo narůstat. Ačkoliv v roce 2014 

zaznamenáváme u této firmy pokles tohoto ukazatele, dosahuje stále nejvyšších hodnot. 

Z grafu je patrné, že vývoj rentability celkového vloženého kapitálu Stavební firmy 

Jelínek kolísal nejméně. Firma S-A-S STAVBY dosahovala za celé analyzované období 

nejnižších hodnot rentability celkového vloženého kapitálu. Je nutno dále dodat, že  

i když je rentabilita celkového vloženého kapitálu Stavební firmy Jelínek pod 

doporučenými hodnotami, patří v tomto období mezi stabilně vyvíjející se. Vzhledem 

k tomu, že nemůžeme zhodnotit, jak se vyvíjela rentabilita celkového vloženého 

kapitálu konkurenčních firem v roce 2015, protože informace nejsou zatím veřejně 

přístupné, můžeme odhadovat trend, který byl v předchozích letech klesající. Stavební 

firma Jiří Jelínek v roce 2015 vykazuje nárůst, což hodnotím kladně. 

 

Graf  9: Hodnocení konkurenceschopnosti podle ukazatele ROA 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
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2.6.3 Hodnocení konkurenceschopnosti podle ukazatele ROS 

Druhá část hodnocení konkurenceschopnosti je na základě rentability tržeb (ROS). 

Z grafu je patrné, že Stavební firma Jiří Jelínek dosahuje nejvyšších hodnot v prvním 

analyzovaném roce a poté můžeme pozorovat kolísavý trend vývoje. Ukazatel 

rentability tržeb firmy S-A-S STAVBY kopíruje trend Stavební firmy Jiří Jelínek, 

ovšem vždy s nižšími hodnotami. Stavební firma Stavospol Znojmo v prvních třech 

letech dosahuje nejnižších hodnot rentability tržeb a stejně jako v případě rentability 

celkového vloženého kapitálu na přelomu roku 2012 a 2013 začíná růst a v roce 2014 

klesá. V současnosti nelze zhodnotit, jak se vyvíjela rentabilita tržeb za rok 2015, 

protože informace zatím nejsou veřejně přístupné. V roce 2015 zaznamenáváme  

u Stavební firmy Jiří Jelínek nárůst ukazatele rentability tržeb, což hodnotíme kladně. 

 
Graf  10: Hodnocení konkurenceschopnosti podle ukazatele ROS 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
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firmu Jiří Jelínek v analyzovaných letech nijak nepříznivě. Hodnota rentability aktiv 
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říct, že Stavební firma Jiří Jelínek se vyvíjí podobně, jako konkurenční firma S-A-S 

STAVBY, což o konkurenční firmě Stavospol Znojmo konstatovat nelze.  

Společnost Stavební firma Jiří Jelínek s.r.o. patří k firmám, s dlouholetou tradicí 

a dobrou pověstí. Je schopna konkurovat stávajícím firmám ve znojemském regionu 

kvalitou produktů a komplexností poskytovaných služeb. Cílem firmy je budovat si 

důvěru se zákazníkem, plnit jeho požadavky a dosáhnout jeho spokojenosti. 

 

2.7 Shrnutí 

Na základě výsledků provedené finanční analýzy, mohu nyní shrnout celkové 

hospodaření stavební společnosti Jiří Jelínek s.r.o. Za celé analyzované období, tedy 

roky 2010 – 2015 mohu říci, že si podnik vedl dobře.  

Z hlediska stavu aktiv podniku jsem zjistila, že přestože se jedná o stavební firmu, tak 

firma nevlastní dost dlouhodobého kapitálu. Převážná část dlouhodobého hmotného 

majetku, tedy pozemky, stavby a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek jsou 

vlastněny dceřinou společností Jelínek Reality s.r.o. Naopak velkou položkou, kterou 

tvoří majetek podniku, jsou oběžná aktiva. Velkou část oběžných aktiv tvoří krátkodobý 

finanční majetek, který je uložen na běžných účtech. Stav krátkodobého finančního 

majetku mezi analyzovanými lety kolísal, ale jeho přílišná část by měla být lépe 

využita. Dále se v rozvaze setkáváme s tím, že podnik nezaznamenává zásoby. Materiál, 

potřebný k vykonávání stavebních prací je díky velké spolehlivosti obchodních partnerů 

vždy přepravován přímo na místo stavby. Díky nulovým zásobám je podnik zproštěn 

nákladů na skladování. 

Stav čistého pracovního kapitálu byl kladný vyjma let 2013 a 2014. To je pro firmu 

pozitivní jev. Podnik by měl tzv. finanční polštář pro situace, které nepředvídá. V roce 

2013 by podnik nebyl schopen reagovat na nenadálé situace, z důvodu poklesu oběživa 

a v roce 2014 by také mohl mít potíže s platební schopností z důvodu nárůstu závazků 

z obchodních vztahů. V analyzovaných letech má podnik vázaný svůj oběžný majetek 

v krátkodobých pohledávkách, nebyl by tudíž schopen hradit své závazky ze svých 

pohotových prostředků. V roce 2015, ale dosahují čisté pohotové prostředky kladných 

hodnot, což je pro firmu pozitivní. 
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Velké slabiny podniku jsme zjistili v rámci poměrových ukazatelů a to zejména  

u ukazatelů rentability. Rentabilita celkového vloženého kapitálu dosahuje doporučené 

hodnoty pouze v prvním analyzovaném roce. V dalších letech má kolísavou tendenci  

a je pod doporučenou hodnotou. Rentabilita vloženého kapitálu je v celém 

analyzovaném období pod doporučeným intervalem. V doporučeném intervalu, ale 

s klesající tendencí, je rentabilita vlastního kapitálu. Rentabilita tržeb je pod 

doporučenou hranicí. 

Na základě ukazatelů likvidity lze říct, že si firma v této oblasti nevede moc dobře. 

Ukazatel běžné likvidity je v celém analyzovaném období pod doporučenou hranicí  

a podnik by nebyl schopen uspokojit své věřitele. V roce 2015 se doporučené hodnotě 

začíná přibližovat. Pohotová likvidita je rovna likviditě běžné, protože podnik nemá 

žádné méně likvidní prostředky, jako jsou zásoby a dlouhodobé pohledávky. V  letech 

2010-2012 a v roce 2015 je pohotová likvidita alespoň 1, což je doporučená hranice pro 

pohotovou likviditu a podnik by své věřitele byl schopen uspokojit.  V letech 2013  

a 2014 je pohotová likvidita pod doporučenou hranicí. Likvidita okamžitá přesahuje 

v letech 2011, 2012, 2013 a 2015 doporučenou hranici, což značí, že firma neefektivně 

využívá své prostředky. Pokud jsou finanční prostředky vázány na účtech, snižuje to 

rentabilitu vlastního kapitálu.   

Dalším poměrovým ukazatelem jsou ukazatele aktivity.  Ukazatel obratu celkových 

aktiv se pohybuje v doporučených hodnotách a obrat stálých aktiv dosahuje vysokých 

hodnot z důvodu nízkého stavu stálých aktiv vůči celkovým aktivům. Doba obratu 

pohledávek mezi analyzovanými lety kolísala, ale měla klesající tendenci, stejně tak 

doba obratu závazků. Tyto skutečnosti hodnotím kladně.  

Další část finanční analýzy byla věnována zadluženosti podniku. Analyzovaný podnik 

je financován v prvních třech letech převážně z cizích zdrojů, ale následující roky je 

financován přibližně z poloviny z vlastních zdrojů. Klesající zadluženost podniku je pro 

firmu pozitivní. Vlastní kapitál se navyšuje díky kumulování výsledku hospodaření 

předchozího roku, který v podniku zůstává v podobě nerozděleného zisku z minulých 

let. Cizí kapitál tvoří pouze krátkodobé závazky, které vyjma roku 2014 klesají. Podnik 

nemá žádné dlouhodobé závazky ani bankovní úvěry a výpomoci. 
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Předposlední část finanční analýzy je věnována souhrnným ukazatelům Index IN 05  

a Altmanovu indexu. Index IN 05 umožňuje posoudit finanční výkonnost  

a důvěryhodnost podniku. Podnik se v celém sledovaném období nacházel v tzv. „šedé 

zóně“. Z tohoto plyne, že podnik sice není v ohrožení bankrotu, ale také netvoří hodnotu 

pro své majitele. Altmanův index neboli Z-skóre je doplňujícím ukazatelem finanční 

analýzy, který vyjadřuje finanční situaci firmy. Z analýzy plyne, že má podnik 

uspokojivou finanční situaci. 

Poslední kapitola uzavírá praktickou část bakalářské práce. Je zde analyzovaná 

konkurenceschopnost Stavební firmy Jiří Jelínek s.r.o. Dlouholetá tradice a dobrá 

pověst Stavební firmy Jiří Jelínek zajišťuje dobrý základ v konkurenci stavebních firem 

ve znojemském regionu.  

  



 

56 

 

3 Vlastní návrhy řešení 

V této části bakalářské práce uvedu vlastní návrhy na zlepšení finanční situace podniku. 

V předchozí kapitole jsme na základě provedení finanční analýzy a následném 

celkovém shrnutí odhalili oblasti, ve kterých má podnik velké nedostatky. Jedná se 

zejména o oblasti rentability a likvidity. 

Na tyto problémové oblasti se v následující části zaměřím. Předem je nutné zdůraznit, 

že je potřeba zvážit vzájemné vazby mezi jednotlivými oblastmi, které jsme hodnotili. 

Zjištěné ukazatele z finanční analýzy poukazují na běžnou likviditu, která se jeví jako 

nízká a nedosahuje doporučených hodnot. Naopak likvidita okamžitá, která bere v potaz 

pouze finanční prostředky uložené na účtech či v pokladně se jeví jako velmi vysoká, 

tedy přesahující doporučenou hodnotu. Vysoká likvidita znamená schopnost hradit své 

krátkodobé závazky, k tomu je nutné mít velké množství oběžných prostředků ve formě 

hotovosti a financí na běžném účtu. Z držby prostředků, které nepřináší žádné výnosy, 

dochází k umrtvení vloženého kapitálu. Takto uložený majetek snižuje rentabilitu 

podniku.  

Rentabilita je ve Stavební firmě Jelínek ovlivněna především výší výsledku 

hospodaření, který je příliš nízký a rok od roku se snižující. Rentabilitu můžeme 

zvyšovat jednak prostřednictvím snižování nákladů nebo zvyšováním tržeb. 

3.1 Snižování nákladů 

Vyrábět s nízkými náklady je pro stavební firmu Jiří Jelínek základním cílem již od 

jejího vzniku. Je tudíž velmi obtížné náklady dále snižovat.  

V případě, že by firma chtěla snižovat náklady na materiál a jeho pořízení by musela 

snížit nároky na kvalitu použitých materiálů.  O tomto řešení firma neuvažuje z důvodu 

zavedené dlouhodobé tradice v používání kvalitních materiálů, na které jsou zákazníci 

zvyklí.  A v tomto období jsou slevy na materiál již dány dlouhodobě.  
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3.1.1 Požadování slevy na subdodavatele 

Jistá část peněžních prostředků by se dala uspořit v případě, že by při výběrovém řízení 

na subdodavatele firma požadovala slevu a to ve výši alespoň 5%. Jedná se o firmy, 

které poskytují služby, které si stavební firma není schopna vytvářet sama např. 

elektroinstalace a elektrické rozvody, pokrývačské práce, vodoinstalaterské práce apod.  

Tyto služby jsou ve stavební firmě Jiří Jelínek vedeny jako vedlejší stavební práce  

a podílí se přibližně 40 % na celkových vykonaných službách.  

Tab.  7: Úspora v případě dohodnutí slevy se subdodavateli 

výkonová spotřeba 40 294 

  spotřeba materiálu a energie 12 846 

  služby 27 448 

    - hlavní stavební práce (58 %) 15 920 

    -vedlejší stavební práce (42 %) 11 528 

sleva 5 % 576 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů, tabulka je v tis. Kč 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že pokud by firma požadovala na svých 

subdodavatelích alespoň 5% slevu, uspořila by tak za rok 2015 přibližně 576 000 korun. 

Dlouhodobá zkušenost, dodržování dohodnutých kritérii a z toho plynoucí oboustranná 

důvěra, kvalitní mezilidské vztahy jsou indikátory, které by mohly s touto inovací 

v budoucnosti počítat. Pokud by návrh na slevu subdodavatel neakceptoval, protože 

může své služby za stávající cenu nabídnout jinde, musela by firma nabídnout závazný 

benefit např. dohodu na zakázku dlouhodobé spolupráce, z čehož by pro subdodavatele 

plynula výhoda perspektivy a dlouhodobého výdělku. Dalším řešením by byla možnost 

oslovit levnější subdodavatele, kteří na trhu práce teprve začínají.    

3.1.2 Snížení nákladů v personální oblasti 

Náklady bychom mohli dále redukovat v personální oblasti z hlediska řízení lidských 

zdrojů. Z taktického řešení situace v krátkodobém horizontu by se dalo uvažovat  

o propuštění některých pracovníků, u kterých se z hlediska současného stavu zakázek 
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nejeví jejich pracovní pozice jako efektivní. I přes jejich loajalitu vůči firmě  

a dlouhodobého pracovního poměru není pro ně adekvátní uplatnění z hlediska jejich 

stávající odbornosti a zkušenosti, které lze při současných inovativních trendech uplatnit 

jen v omezené míře.  

Úvaha firmy při plánování v oblasti personálních změn by měla směřovat 

ke zhodnocení stávající a budoucí situace v oblasti zakázek. Management firmy by měl 

brát v potaz současnou situaci a strategický plán. Pokud má vizi dalšího rozvoje v oboru 

stavebnictví a na trhu se očekává poptávka jejich služeb, je potřeba zvážit personální 

činnosti jednotlivých pracovníků, které se týkají pracovního poměru, pracovní náplně 

nebo přeložení na jinou práci.  

3.2 Zvyšování tržeb 

Rentabilita se dá dále zvyšovat prostřednictvím zvýšení tržeb. Ovšem vzhledem k tomu, 

že jednou z hlavních činností firmy je revitalizace panelových domů, bylo by vhodné 

aktivně vyhledávat další zákazníky poptávající tuto službu. Protože je revitalizace 

panelových domů již od roku 2007 často vyhledávaným řešením úprav bytové 

výstavby, je tato poptávka z velké části uspokojena. Z tohoto důvodu by měla být 

revitalizace panelových domů vnímána jako pouze okrajová činnost v dlouhodobé 

strategii plánování firmy. Firmě tedy navrhuji zvážit průzkum trhu v oblasti poptávky 

po samostatném bydlení. V současnosti se jeví tato alternativa jako příznivá a výstavba 

rodinných domů reálná. Výstavba rodinných domů by byla dle mého názoru nejenom 

v tomto případě výhodná investice. Jak dále uvedu v návrhu řešení problému likvidity, 

pro realizaci této investice je nutná určitá část volného kapitálu k zaplacení pozemku  

a zbudování inženýrských sítí, což by problém vysokého ukazatele okamžité likvidity 

řešilo. 

3.2.1 Návrh výstavby rodinných domů 

Vhodným pozemkem pro výstavbu rodinných domů jsou Přímětice. Oblast Přímětic je 

okrajovou částí města Znojma, v níž se stavební firma nachází. Tato poloha se jeví pro 

zákazníka jako velmi lukrativní a vyhledávaná. Nachází se zde mateřská škola, základní 

škola, lékárna, potraviny, sportovní hřiště, hotel, bazén apod.  
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Obrázek 2: Přímětice 

 

Zdroj: Mapy.cz [online].[cit. 2016-18-04].Dostupné z: https://mapy.cz 

 

Firma bude při výstavbě rodinných domů postupovat následovně. Počáteční investice 

celého projektu výstavby rodinných domů, která je nutná pro pořízení pozemku, 

zbudování inženýrských sítí a příjezdových cest a na výstavbu ukázkového domu činí 

8 214 400 korun. Velikost pozemku, cena pozemku za m
2
 a další položky jsou uvedeny 

v následující tabulce. Orientační rozpočet inženýrských sítí (vody, kanalizace, 

komunikace) a ukázkového domu je uveden v přílohách.  

Vzhledem k tomu, že má podnik vázáno velké množství peněžních prostředků na 

běžném účtu, které nepřináší žádný výnos, by byla tato investice řešením. Okamžitá 

likvidita, je z důvodu nedostatečného využití finančních prostředků příliš vysoká. 

V tomto případě možné financovat investici z části z prostředků, které jsou volné na 

běžném účtu. Další získání finančních prostředků pro tuto investici je uvolnění částky  

4 miliony korun z nerozděleného zisku minulých let. 
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Tab.  8: Počáteční investice do výstavby 

Velikost pozemku (m
2
) 5 900 

Cena pozemku (kč/m
2
) 373 

Cena za pozemek (kč) 2 200 700 

Voda, kanalizace, komunikace (kč) 3 556 400 

Ukázkový dům (kč) úplné vl. N. 2 264 309 

Celkem (kč) 8 021 409 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů  

Za vhodné přichází v úvahu postavit jeden dům jako ukázkový. Užitná plocha 1 bytové 

jednotky činí 110 m
2
, garáž má plochu 25 m

2
. Domky jsou dvoupodlažní, 

nepodsklepené. Úplné vlastní náklady na 1 dům jsou 2 264 309 korun. V případě 

realizace návrhu uvádím orientační položky rozpočtu ukázkového domu, které jsou mi 

známy a které by se při realizaci výstavby zohledňovaly. V následující tabulce je 

uvedena kalkulace ukázkového rodinného domu. 

Tab.  9: Kalkulace domu 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

 

 

 

Materiál 1 069 365 

Mzdy 343 410 

Ostatní přímé náklady 540 121 

přímé náklady 1 952 896 

Výrobní režie 157 239 

Vlastní náklady výroby 2 110 135 

Správní režie 154 174 

Úplné vlastní náklady 2 264 309 

Celkový zisk 192 991 

Cena celkem 2 457 300 



 

61 

 

Tab.  10: Celková výnosnost výstavby 

1 dům       

Náklady    Výnosy   

Úplné vlastní náklady 2 264 309 Cena za výstavbu 2 457 300 

Náklady na pozemek 111 900 Cena pozemku 480 000 

Inženýrské sítě 180 834 vynucené náklady 187 028 

Vynucené náklady  187 028 Celkem prodejní cena bez dph 3 124 328 

Celkové náklady  2 744 071 Celkem zisk 380 257 

    12 domů       

Náklady  
 

Výnosy   

Úplné vlastní náklady 27 171 708 Cena za výstavbu 29 487 600 

Náklady na pozemek 1 342 800 Cena pozemku 5 760 000 

Inženýrské sítě 2 169 972 Vynucené náklady 2 244 328 

Vynucené náklady 2 244 328 Celkem prodejní cena bez DPH 37 491 928 

Celkové náklady  32 928 808 Celkem zisk 4 563 120 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

V tabulce číslo 10 jsou vyčísleny náklady a výnosy které přinese výstavba jednoho 

domu a výstavba celkového projektu tedy 12 rodinných domů. Celkové náklady na 

jeden dům se skládají z nákladů na výstavbu domu částkou 2 264 309 Kč, dále  

z nákladů na pořízení pozemku částkou 111 900 Kč, kdy 1m
2
 firma zakoupila za 373 

Kč. Další položka, která tvoří celkové náklady na jeden dům, jsou inženýrské sítě. 

Náklady na ně jsem rozpočítala do konečné ceny každého pozemku. Další položku 

celkových nákladů tvořily tzv. vynucené náklady. Tyto náklady je nutné vyinkasovat 

zpět, i když přímo nenáleží k danému pozemku ani výstavbě domu. Jedná se o plochu, 

která není přímo zastavěna rodinnými domy a nepřipadá k danému pozemku např. 

veřejná zeleň, parkovací stání, hřiště, apod. Dále jde o náklady, které vyvolaly 

inženýrské sítě, které přímo nenáleží k pozemkům, ale ke kterým se vztahuje rodinný 

dům např. vozovka, vjezdový práh, vstupy apod. Tato plocha tvoří 2300 m
2
.  

Dále se k částce přičtou vynucené náklady a výsledná částka, která tvoří celkové výnosy 

je 3 124 328 korun. Po odečtení nákladů se dostáváme k zisku, který je vyčíslen na 

380 257 korun. Pokud budeme počítat s celkovým projektem tak se dostáváme k zisku  

4 563 120 korun. Firma by ovšem nebyla schopna zajistit stavbu celého projektu 

v jednom sledu. Proto bych firmě doporučila rozfázovat výstavbu do více etap.  
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Další návrhy se odvíjí od celkového trendu inovace ve stavebních materiálech  

a technologiích. 

V minulých letech již podnik zkoušel využívat novinky ve stavebních materiálech, které 

by se mohly využít právě při této investici. Jedná se bezmaltové zdění a pálené cihly 

značky Wienerberger, plastová okna s trojskly. Nákup těchto moderních materiálů je 

sice v pořizovacích nákladech vyšší, avšak zvyšuje efektivitu práce dělníků a výsledný 

produkt dosahuje vyšší kvality.  

Inovace v technologiích nabízí například položení sádrokartonových stropů s úsporou 

přibližně 100 000 korun na každý domek, jak potvrzuje stávající zkušenost firmy s touto 

technologií. Další inovace, kterou firma může zvolit, neovlivňuje finanční výsledek jako 

takový, ale získá zákazníka lákavou nabídkou nízkoenergetických nákladů na bydlení. 

Jedná se o plastová okna, která mají místo klasických dvojskel, trojskla. 

3.2.2 Dokonalejší marketingová komunikace 

Dále by ke zvýšení tržeb také přispěla dokonalejší marketingová komunikace  

s potencionálním zákazníkem. Na trhu se pohybuje konkurence, od které je potřeba se 

odlišit. Vzhledem k tomu, že ceny nemovitostí jsou z velké části stanoveny trhem, je 

nutné vynikat také jinými aspekty než cenou. Stavební firma Jiří Jelínek je firmou, která 

je spolehlivá, má dlouholetou tradici, cenné zkušenosti a vyrábí velmi kvalitní produkty. 

I přesto, že má firma dobré jméno, je nutné název firmy neustále propagovat  

a informovat zákazníka o novinkách.  

Prvním návrhem, jak zdokonalit marketing firmy je úprava webových stránek. 

Stávající podoba stránek firmy je zastaralá a neobsahuje dostatečné informace. 

Aktualizací webových stránek nebude firma působit neaktivně a pravidelnými 

příspěvky na stránkách bude informovat zákazníka o nových projektech, nabídkách, 

inovacích, novinkách v technologiích apod.  

Další možností, jak zviditelnit firmu zákazníkům, je nabídka služeb prostřednictvím 

sociální sítě Facebook. Tento způsob reklamy je velmi levným a účinným nástrojem, 

jak na zákazníka působit. Sociální síť zadavatele reklamy jednoduše provede a vysvětlí 

mu, jak tento způsob reklamy funguje. Osobně pro začátek navrhuji reklamu ve formě 
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sdíleného příspěvku. Jedná se o text a případně přiloženou fotografii, která se bude 

zobrazovat zadané cílové skupině lidí. Reklama bude cílit na potencionálního zákazníka 

na základě věku, bydliště, pohlaví, zájmů a dalších parametrů. Tato reklama dává 

zpětnou vazbu pro firmu ve formě statistik zobrazených příspěvků.  

3.3 Shrnutí návrhů 

 Využití dlouhodobé spolupráce a důvěry se subdodavateli a hledání vzájemné 

dohody pro oboustrannou spokojenost.  

 Směřování ke zhodnocení stávající a budoucí situace v oblasti zakázek 

v personálním managementu. 

 Snižování nákladů na materiál a jeho pořízení se neshoduje s filozofií firmy, 

proto je tato možnost momentálně nereálná. Východiskem by byly inovace 

v materiálech a technologických postupech. 

 Zvážení průzkumu trhu v oblasti poptávky po samostatném bydlení a provést 

předběžnou kalkulaci investice do výstavby rodinných domů. 

 Řešení problému okamžité vysoké likvidity částečným financováním investice 

výstavby rodinných domů z vlastních zdrojů. 

 Sledování trendů v inovacích stavebních materiálů a technologiích s efektivním 

využitím v praxi. 

 Zavedení marketingových nástrojů pro zvýšení informovanosti a motivace 

zákazníka z hlediska nabízených produktů. 
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4 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit a následně navrhnout opatření pro možné 

zlepšení situace ve společnosti Stavební firma Jiří Jelínek s.r.o. V teoretické části jsem 

popsala základní metody finanční analýzy a také soustavy ukazatelů. V praktické části 

jsem provedla výpočet daných ukazatelů na základě účetních výkazů firmy, vyhodnotila 

výkonnost firmy v analyzovaných letech a podniku poskytla doporučení na zlepšení 

situace. Na základě provedené finanční analýzy jsem dospěla k těmto závěrům, které 

jsem poskytla managementu firmy.  

Pozitivně shledávám, že v současnosti firma nemá žádné dlouhodobé závazky, což se 

promítlo v ukazateli zadluženosti, který meziročně klesal a v posledním analyzovaném 

roce se dostal na úroveň doporučené zadluženosti. Jako další pozitivum hodnotím 

výsledek čistého pracovního kapitálu, který umožňuje podniku reagovat na nenadálé 

situace.   

Jako zásadní problém se v analyzovaných letech jeví rentabilita, protože nedosahuje 

doporučených hodnot. Rentabilita celkového vloženého kapitálu a rentabilita tržeb jsou 

pod doporučenou hranicí.  

Dalším nepříznivým zjištěním je ukazatel okamžité likvidity, která přesahuje 

doporučenou hranici. Okamžitá likvidita značí, že podnik neefektivně využívá své 

prostředky. Firma nechává volné finanční prostředky na bankovním účtu, místo toho, 

aby je vhodně investovala. Výsledek dalšího ukazatele likvidity, což je běžná likvidita, 

dosahuje nižších hodnot, takže firma by nebyla schopna v daném okamžiku uspokojit 

své věřitele.  

Na základě všech výsledků finanční analýzy jsem ve třetí části bakalářské práce navrhla 

možná řešení všech výše uvedených problémových oblastí. Hlavním návrhem, který by 

mohl pozitivně ovlivnit rentabilitu i okamžitou likviditu je projekt výstavby rodinných 

domů. Tento projekt by podniku mohl pomoci pozitivně ovlivnit výsledek jejího 

hospodaření a zlepšit celkovou finanční situaci firmy.  

Podle mého názoru jsou vytýčené cíle v bakalářské práci splněny a všechny návrhy 

řešení jsou realizovatelné. Pokud reálně přispějí ke zlepšení situace firmy Stavební 

firma Jiří Jelínek s.r.o., nebude finanční analýza a následné zpracování návrhů marné. 
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Příloha 1: Základní struktura rozvahy 

 

Aktiva Pasiva 

A. Pohledávky za upsaný ZK A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek A.I. Základní kapitál 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Kapitálové fondy 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. III. Rezervní fondy, … 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. IV. VH minulých let 

  B. V. VH běžného úč. období 

C. Oběžná aktiva C. Cizí zdroje 

C. I. Zásoby C. I. Rezervy 

C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. Dlouhodobé závazky 

C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. Krátkodobé závazky 

C. IV. Krátkodobé pohledávky C. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 

D. Časové rozlišení D. Časové rozlišení 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha 2: Základní struktura výkazu zisku a ztráty 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

 

 

 

 

I. OBCHODNÍ ČINNOST 

II.    tržby za prodej zboží 

- náklady vynaložené na prodané zboží 

-  

= OBCHODNÍ MARŽE 

II. VÝROBNÍ ČINNOST 

 tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

+/-změna stavu zásob vlastních výrobků a služeb 

+aktivace 

-výkonová spotřeba 

=PŘIDANÁ HODNOTA 

-osobní náklady 

 

-daně a poplatky 

 

-odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

-ostatní provozní výnosy a náklady 

=PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

 

III. FINANČNÍ ČINNOST 

IV.   finanční výnosy 

 

-finanční náklady 

=FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

+/-FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

-daň z příjmů za běžnou činnost 

=VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 

IV.       MIMOŘÁDNÁ ČINNOST 

+ 

 mimořádné výnosy 

-mimořádné náklady 

-daň z příjmů z mimořádné činnosti 

=MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 

+MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha 3: Rozvaha Stavební firmy Jiří Jelínek s.r.o za analyzované období 
 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

Rozvaha 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aktiva celkem 15 349 14 376 12 527 13 632 16 986 15 041 

Dlouhodobý majetek 549 870 522 396 859 582 

Dlouhodobý hmotný majetek 549 870 522 396 859 582 

Samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí 549 870 522 396 859 582 

Oběžná aktiva 14 599 12 654 10 105 7 539 8 701 10 666 

Krátkodobé pohledávky 12 303 4 647 5 889 2 737 6 314 2 656 

Pohledávky z obchodních vztahů 11 520 4 250 5 453 2 551 5 842 2 262 

Stát - daňové pohledávky 623 374 436   344 93 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 160 23   106 128 301 

Jiné pohledávky       80     

Krátkodobý finanční majetek 2 296 8 007 4 216 4 802 2 387 8 010 

Peníze 314 23 31 101 38 233 

Účty v bankách 1 982 7 984 4 185 4 701 2 349 7 777 

Časové rozlišení 201 852 1 900 5 697 7 426 3 793 

Náklady příštích období   12 14 13 37 31 

Příjmy příštích období 201 840 1 886 5 684 7 389 3 762 

Pasiva celkem 15 349 14 376 12 527 13 632 16 986 15 041 

Vlastní kapitál 2 948 4 061 5 003 5 875 6 765 7 663 

Základní kapitál 100 200 200 200 200 200 

Výsledek hospodaření minulých 

let 1 036 2 848 3 861 4 804 5 675   

Neuhrazená ztráta minulých let             

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 1 812 1 013 942 871 890 898 

Cizí zdroje 12 401 10 269 7 513 7 748 9 420 7 368 

Krátkodobé závazky 12 401 10 269 7 513 7 748 9 420 7 368 

Závazky z ochodních vztahů 4 071 3 316 1 585 1 733 3 495 1 445 

Závazky ke společníkům 6 812 6 812 5 812 5 812 5 812 5 812 

Závazky k zaměstnancům 1 009 85 72 72 71 70 

Závazky ze sociálního 

zabezpečení a zdravotního 

pojištění 106 47 39 38 37 37 

Stát - daňové závazky 365 9 5 6 5 4 

Jiné závazky 38 0   87     

Časové rozlišení   46 11 9 801 10 

Výdaje příštích období   46 11 9 801   



 

 

 

 

Příloha 4: Výkaz zisku a ztráty Stavební firmy Jiří Jelínek s.r.o. za analyzované období 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

 

 

 

 

Výkaz zisku a ztráty 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 41 630 55 960 36 934 36 383 48 709 43 136 

Výkonová spotřeba 31 860 51 283 33 359 33 776 45 866 40 294 

Spotřeba materiálu a energie 7 969 13 905 11 220 11 589 14 971 12 846 

Služby 23 891 37 378 22 139 22 187 30 895 27 448 

Přidaná hodnota 9 770 4 677 3 575 2 607 2 843 2 842 

Osobní náklady 7 487 3 212 2 112 1 447 1 456 1 451 

Mzdové náklady 5 613 2 329 1 502 1 029 1 038 1 035 

Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 1 597 761 526 361 364 362 

Sociální náklady 277 122 84 57 54 54 

Daně a poplatky 17 18 57 9 12 11 

Odpisy dlouhodobého nehmotného 

majetku a hmotného majetku 110 213 209 62 248 277 

Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu     125 73 0 21 

Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku      125 73 0 21 

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodob. maj. a mater.     138 64     

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku     138 64     

Ostatní provozní výnosy 125 74 42 24 25 28 

Ostatní provozní náklady 33 45 43 33 34 27 

Provozní výsledek hospodaření 2 248 1 263 1 183 1 089 1 118 1 125 

Ostatní finanční náklady 11 12 10 14 19 17 

Finanční výsledek hospodaření -11 -12 -10 -14 -19 -17 

Daň z příjmů za běžnou činnost 425 238 231 204 209 210 

splatná 425 238 231 204 209 210 

Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost 1 812 1 013 942 871 890 898 

Výsledek hospodaření za účetní 

období 1 812 1 013 942 871 890 898 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním 2 237 1 251 1 173 1 075 1 099 1 108 



 

 

 

 

 

Příloha 5: Rozpočtové náklady na 1 RD 

 

Rozpočtové náklady na 1 RD 
Zemní práce 66 789 
Základy a zvláštní zakládání 165 224 
Zdi podpěrné a volné 252 026 
Stěny a příčky 38 666 
Sádrokartonové konstrukce 43 728 
Vodorovné konstrukce 153 458 
Schodiště  29 826 
Komunikace 29 457 
Úpravy povrchů vnitřní 156 408 
Úpravy povrchů vnější 237 468 
Podlahy a podlahové konstrukce 42 628 
Výplně otvorů 4 807 
Trubní vedení 31 135 
Lešení a stavební výtahy 38 367 
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 7 493 
Staveništní přesun hmot 45 414 
Izolace proti vodě 53 147 
Izolace tepelné 80 089 
Zravotnětechnická instalace 7 500 
Vnitřní kanalizace 35 970 
Vnitřní vodovod 40 000 
Zařizovací předměty 59 828 
Konstrukce tesařské 28 013 
Dřevostavby 52 000 
Konstrukce klempířské 25 567 
Krytiny tvrdé 95 847 
Konstrukce truhlářské 77 401 
Konstrukce zámečnické 55 518 
Otvorové prvky z plastu 91 485 
Podlahy z dlaždic a obklady 59 196 
Podlahy vlysové a parketové 38 073 
Obklady keramické 37 906 
Nátěry 4 276 
Malby 37 006 
Elektromontáže 213 249 
Ostatní náklady 22 333 
Celkem 2 457 300 
DPH (15 %) 368 595 
Cena za objekt s DPH 2 825 895 
Náklady celkem 3 556 400 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 



 

 

 

 

 

Příloha 6: Rozpočet inženýrských sítí 

 

Rozpočet inženýrských sítí 

Odhumusování 695 800 

Zemní práce 96 500 

Sanace podloží 803 250 

Vozovka komunikace - asfalt 1 329 000 

Parkovací stání - dlažba 208 000 

Vjezdový práh 32 500 

Zeleň 50 450 

Obruba 245 900 

Prodloužení propustku 40 000 

Uliční vpust 45 000 

Dopravní značky 10 000 

Náklady celkem 3 556 400 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


