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Abstrakt

Abstract

The goal of this thesis is to assess the options of further developement for the company 

D.I.S., spol. s r.o.. It analyses the effectiveness of the company using financial analysis 

and other instruments, furthermore it analyses the situation in the building industry. 

Based on the analyses there are recommandations for further developement.

zadl

Keywords

Company effectiveness, financial analysis, ratio indicators, liquidity, profitability,

indebtedness, Porter's five forces, SWOT matrix.



Bibliografická citace

LANG, R. Rozbor efektivnosti podnikatelského subjektu.

84 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Lucie 



estné prohlášení

Prohlašuji, že p

Prohlašuji, že citace použitých pramenu je úplná, že jsem v práci neporušil autorská

práva (ve smyslu zákona . 121/2000 Sb. O právu autorském a o právech souvisejících

s právem autorským).

V Brn dne 28.5.2010

…………………………..

    podpis



P edevším d kuji

mu Ing. Lucii za cenné 

p ipomínky a odborné vedení p Martinu 

Klaškovi za podklady pot

konzultace.



OBSAH

1 ÚVOD....................................................................................................................... 10

2 .................................................................................................. 11

3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA........................................................................... 11

3.1 R ................................................................. 11

3.2 P .................................................................................... 13

3.3 SWOT MATICE ...................................................................................................... 16

3.4 F ............................................................................................... 17

3.4.1 V .............................................. 17

3.4.2 ........................................................................... 18

3.4.3 (elementární technická analýza) .. 18

3.4.4 .......................................................... 19

3.4.5 ..................................................................... 20

3.4.6 Bankrotní modely .......................................................................................... 24

4 CHARAKTERISTIKA FIRMY D.I.S., SPOL. S R.O......................................... 26

4.1 HISTORIE ............................................................................................................... 26

4.2 P ............................................................................................. 26

4.3 P AVEB ........................................................................... 27

4.4 V ................................................................................... 30

4.5 S ................................................................................................. 31

4.6 POPIS SROVNATELNÝCH K .................................................. 32

4.6.1 IMOS Brno, a.s. ............................................................................................ 32

4.6.2 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. .................................................... 34

4.7 P IL .................................................................................... 35

4.7.1 .................................................................................. 35

4.7.2 ............................................................. 35

4.7.3 Substituty....................................................................................................... 36

4.7.4 Zákazníci ....................................................................................................... 36

4.7.5 Dodavatelé .................................................................................................... 36



4.8 SWOT D.I.S., SPOL. S R.O. .................................................. 37

5 EBNICTVÍ V ................................................. 39

5.1 ANALÝZA VÝVOJE.................................................................................................. 39

5.2 VYHODNOCENÍ SITUACE VE STAVEBNICTVÍ ..................................................... 48

6 .S., SPOL. S R.O. ..................................................... 49

6.1 F LÝZA ............................................................................ 50

6.2 Z-SKÓRE A INDEX IN ............................................................................................. 63

6.3 F D.I.S., SPOL. S R.O. V LETECH 2006 AŽ 2009 ..... 65

6.4 S D.I.S., SPOL. S R.O. S KONKURENCÍ................................. 67

6.4.1 Vývoj tržeb .................................................................................................... 67

6.4.2 Analýz ..................................................................... 68

6.5 V ANALÝZY ...................................................................... 74

7 Í PRO FIRMU D.I.S., SPOL. S R.O. .................. 76

7.1 ÍZENÍ POHLEDÁVEK.............................................................................................. 76

7.2 F TI .................................................................................. 77

7.3 DALŠÍ VÝVOJ FIRMY D.I.S., SPOL. S R.O. ................................................................ 78

8 ..................................................................................................................... 80

9 SEZNAM POUŽTÉ LITERATURY .................................................................... 81

10 ................................................................................................. 84



10

1 Úvod

D.I.S., spol. s r.o. prošla v

D.I.S., spol. s r.o.

zachována, ale v aktiv

m

1)

2)

3)

nevzniknutí

dani z ,

4) roz

Primárním m s i LRB BUILD s r.o. je 

a ,

samotná D.I.S., spol. s r.o. D.I.S., spol. s r.o.

D.I.S., spol. s r.o. mo

V ,

D.I.S., spol. s r.o. je ten, že v posledních 

letech je podnikání v , které 

v práci rozeberu.
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2

Cílem této diplomové práce je vyhodnotit efektivnost spole r.o.

z

V práci zhodnotím situaci stavebnictví v R, efektivnost samotné firmy D.I.S., 

spol. s r.o. . Firmu D.I.S., spol. s r.o.

porovnám jejím oboru podnikání, mimo jiné 

IMOS Brno, a.s.

(dále IMOS Brno) a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (dále Firesta). 

D.I.S., spol. s r.o., 

postupovat.

3 Teoretická východiska

3.1

1)

2)

3)

,

4)

5) ,

6)

(6)
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bez likvidace s tím, že její kapitál

(6)

kapitálu

jí

(6)

je v

(6)
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(6)

3.2

pomocí vývoje situace na trhu. 

se používá k , jak aktivity a

konkurence

ziskový, se slábnoucí konkurencí ziskovost roste. Každý vývoj, který má vliv na

ziskovost, chápe Porter jako faktor konkurence. (18)

definovaných Porterem podle (18): 

á

produkty, 4. rivalita á zákazníky, 5. rivalita á dodavateli 
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18)

– eré podnikají na stejném tržním 

segmentu. Je ovliv

stup koncentrace (n ukazuje na vysokou koncentraci a 

také nižší ,

míra , nebo služby, tím 

,

e snížení intenzity

,

struktura vedou k 

cenové konkurenci),

je

,

bariéry výstupu (pokud je nákladné opustit klesající sektor, zvyšuje to 

konkurenci v sektoru).
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–

roste sektoru a snadnou dostupností. V tom okamžiku hrají 

roli strategické a strukturální vstupní bariéry.

– výrobky s možností se

pro stávající dodavatele hrozbu, která roste vždy, když:

lepší u substitutu

jsou flexibilní zákazníci

zákazníci nemusí investovat ve významné mí

výrobku k substitutu

–

faktory:

koncentrace enší množství

stup který je závislý na specializovaném 

produktu, má slabší vyjednávací pozici)

citlivost na kvalitu produktu (zákazník, který je 

specifického výrobku, má slabší vyjednávací pozici)

5. – platí zde po , jejich 

síla roste když:

dojde ke zvýšen

se

jejich produkt je nositel podstatných

by byl 

jinému dodavateli
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3.3 SWOT matice

SWOT matici je možné chápat jako identifikaci interních silných a slabých stránek

zkoumaného subjektu vztažené k ho SWOT

matice ukazuje jejich vzájemnou interakci a nabízí se jako 

rozhodovací procesy a strategické plánování. (25)

První krok SWOT matice sestavení seznamu jednotlivých položek. 

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

Tabulka 1: SWOT matice (25)

SWOT matice vychází ze dvou oblastí: 

(silné a slabé stránky)

(

„

– vztaženo k

zdroje organizace, ale i k –
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dlouhodobém pohledu 

“ (25)

Shrnutí

SWOT ma

subjektu a jejich interakcí.

periodicky.

3.4

3.4.1

„

aktiv a investic, cenová a dividendová politika podniku aj. 

podniky.“ (9. str. 243)
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3.4.2

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza zahrnuje rozbory založené na rozsáhlých znalostech vzájemných 

a jejich odhadech i citu. 

využití na akciových trzích – sledování cen akcií a jejich vývoje. (19)

Technická analýza 

Technická analýza využívá matematických, matematicko-statistických a dalších 

algoritmizovaných metod pro zpracování ekonomických dat kvantitativního charakteru. 

Tato metoda využívá tzv. elementární a vyšší metody:

matematicko-statistické

analýza rozpty

nestatické (19)

V praktické ásti mé diplomové práce budu používat metody elementární technické

analýzy. V né techniky elementární 

technické analýzy podle (9).

3.4.3 (elementární technická analýza)

„ rozboru

, pyramidová 

analýza,
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Technika procentního rozboru

jednotlivýc

a sleduje se jejich vývoj v jednotlivých obdobích, nebo se srovnává s jinými 

dniky. Protože jde o jednoduchou metodu, není nutné ji dále 

rozebírat.

1

“ (9. str. 243)

3.4.4

Popis hlavních podle (9, str. 243 až str. 245)

Ukazatele likvidity

.

Ukazatele zadluženosti

Uk

Ukazatele aktivity

a a pro 

cel-ková aktiva.

Ukazatele výnosnosti (rentability, ziskovosti)

Ukazatele tržní hodnoty

podniku a
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3.4.5

použ

vztah mezi absolutními ukazateli a

, nebo skupiny položek k jiné. Mezi položkami 

ru musí být

zkoumaného podniku. (19)

Výhody tvorby

ývoje

(19)

Ukazatele rentability (výnosnosti, ziskovosti)

- ROA, výnos na 

celková aktiva) 

Z porovnání podniku 

s podniky s

                        EBIT

ROA = --------------------------

                 Celková aktiva
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Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity - ROE) (9)

ROE = -------------------------

                Vlastní kapitál

Ukazatel rentability tržeb (Return on Sales)

jící vlivy rozdílné 

EAT. (5)

                                EBIT

  ROS = ----------------------------------------

                     Tržby (výnosy, výkony)

Ukazatele aktivity

      Celková aktiva

Vázanost celkových aktiv = ------------------------- (5, str. 66)

   Tržby

Rychlost obratu celkových aktiv (Obrat celkových aktiv) (9)

Tržby

Obrat celkových aktiv = ----------------------

      Celková aktiva
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Rychlost obratu stálých aktiv (Obrat stálých aktiv) (9)

Tržby (výnosy, výkony)

Obrat stálých aktiv = --------------------------------

           Stálá aktiva

Rychlost obratu pohledávek (Obrat pohledávek (5, str. 60))

    Tržby

Obrat pohledávek = --------------------

                                   Pohledávky 

                    365

= ------------------------------------------

    rychlost obratu pohledávek

se stejným vý

í plánování ve firemní praxi, 2009, str. 60):

              Pohledávky

------------------------------------------

    Tržby/365



23

Ukazatele zadluženosti

Ukazatel celkového zadlužení (zadluženost) (9)

                   Celkové dluhy

Zadluženost = -----------------------------

                  Celková aktiva

, kvóta vlastního kapitálu (5, str. 

70))

                                                  Vlastní kapitál

kvóta vlastního kapitálu = ---------------------------

                                                  Celková aktiva

Dluh na vlastní kapitál (debt to equity ratio, koeficient zadluženosti (5, str. 70))

         Celkové závazky

koeficient zadluženosti = -----------------------------

                                                Vlastní kapitál

Ukazatele likvidity

------------------------------------ (5, str. 74)

                                           krátkodobé závazky
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3.4.6 Bankrotní modely

Bankrotní modely vznikly vy velmi rozsáhlého 

.

Altmanova formule bankrotu (Z-skóre)

Altmanova formule bankrotu vychází z

Profesor Altman stanovil diskrimina -

pro firmy s akciemi obchodovatelnými na burze a další verzi pro ostatní firmy. (5, str. 

129)

Zi= 0,717 * x1 + 0,847 * x2 + 3,107 * x3 + 0,420 * x4 + 0,998 * x5

kde

x1 = Pracovní kapitál / Celková aktiva

x2 = / Celková aktiva

x3 = EBIT / Celková aktiva

x4 = Vlastní kapitál / Cizí kapitál

x5 = Tržby / Celková aktiva

Interpretace:

hodnoty vyšší než 2,9 –

hodnoty v intervalu 2,9 – 1,2 -

hodnoty nižší než, nebo rovny 1,2 - podnik ohrožen vážnými
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Index IN95

„Je výsledkem analýzy 24 empiricko-induktivních ukazatelových 

-

vztahu:

(5):

IN = -0,017 A/CK + 4,573 EBIT/A + 0,481 V/A + 0,015 OA/CKkr

Kde

A = celková aktiva

CK = cizí kapitál

EBIT = zisk p ed úroky a dan mi

V = celkové výnosy firmy

OA = ob žná aktiva

CKkr = krátkodobé závazky

IN < 0,684   

– šedá zóna

1,420 < 
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4 Charakteristika firmy D.I.S., spol. s r.o.

4.1 Historie

Byla založena v roce 1992 bývalými pracovníky Dopravních staveb Olomouc se 

zkušenostmi ze všech oblastí dopravního a inženýrského stavitelství. Ve vysoce 

ky. (12)

4.2

ou výrobních kapacitou, 

od

Firma D.I.S., spol. s r.o. 

stavby.

center. zón. To vše 

ou výrobou, opravami m

techniky atd.

Vynikajícími referencemi pro firmu jsou

oblastech,

Firma D.I.S., spol. s r.o. a Ty podtrhují kvalitu

pro také dodržování 

(12)



27

-

ISO 9001:2001, které bylo v roce 2003 a v roce 2006 potvrzeno 

- Certifikát ISO 14001 a

OHSAS 18001:1999

obdržela firma v ho potvrdila recertifikací v roce 2007.

-

získala firma D.I.S., spol. s r.o. v roce 2004. (12)

4.3

Významné zakázky roku 2007:

III/3773 Lomnice u Tišnova, 2. stavba

–

2007

Silnice I/52 Brno – -024

-2007

Komplexní regenerace historického jádra – ostatní komunikace – rekonstrukce ulice 

Poštovské

Úprava toku Leskavy – 2. etapa
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II/405 Jihlava –

-2007

Brno, Domažlická, Tábor I – kompletní oprava a rekonstrukce inženýrských sítí/

kanalizace, a.s.; Jihomoravská plynárenská, a.s.; 2006-2007

Významné zakázky roku 2008:

–

Skládka Kozlany III. etapa

Investor: RESPONO, a.s., 2008

Silnice I/52 Brno – -020

-058 a 48-059“

Rekonstrukce mostu D2 – 048, km 51,520“

Významné zakázky realizované v roce 2009: 

-052

Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
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III/4135 Rybníky most 4135-3

Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

Významné zakázky k realizaci v roce 2010: 

Brno, Chládkova – rekonstrukce vodovodu

-2010

Brno, -

-2010

Brno,

-2010

V rámci sdružení jsou realizovány zakázky:

Investor: Povodí Labe, státní podnik, 2009-2010

Investor: Povodí Labe, státní podnik, 2009-2012
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4.4

2005 2006 2007 2008 2009

celkem 207 203 172 198 183

THP 82 91 81 96 85

ostatní 125 112 91 102 98

tabulka 1: P - D.I.S., spol. s r.o. )  

graf 1: P - D.I.S., spol. s r.o. )  
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4.5

2005 2006 2007 2008 2009

953 140 937 204 705 768 925 734 870 653

z toho:

375 756 392 380 187 545 270 162 261 301

vodovody a kanalizace 359 732 292 392 190 246 442 127 207 722

mosty a  betonové konstrukce 129 310 137 068 69 321 124 634 278 311

70 068 90 317 228 115 81 423 93 124

pozemní stavby 0 0 0 0 17 713

plynofikace 10 352 13 738 11 385 0 0

ostatní služby 7 922 11 309 19 156 7 388 12 482

tabulka 2: S D.I.S., spol. s r.o. (z - D.I.S., spol. s r.o. )  

30%

24%

32%

11% 2%1%

vodovody a kanalizace

mosty a  betonové konstrukce

pozemní stavby

ostatní služby 

graf 2: S - D.I.S., spol. s r.o. )  
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4.6

V ,

spol. s r.o. firmy IMOS Brno, a.s. a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

4.6.1 IMOS Brno, a.s.

Základní informace

tí.

IMOS se datují již od roku 1990. 

firmu IMOS zastupuje 

(14)

„

oborech:

• pozemní stavby

•

•

•

subjektem -



33

podniku.

-

lužeb tak, aby motto

Pozemní stavby

Závod Brno -

stavební výroby (PSV). 

výrobní a skladové haly ( )

obchodní centra ( )

nské vybavenosti - bytové domy, objekty pro zdravotnictví, školství a kulturu

( ) “(14)
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4.6.2 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

roce 1991 s

rozvíjela a zvyšovala obrat i zisk, který byl vždy reinvestován do vybavení firmy.

(13)

BRNO

Hlavní sídlo firmy FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se nachází v centru Brna.

V

.

„FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. provádí:

Pozemní stavby.

Sanace betonových konstrukcí.

Chemické a vakuové injektáže.

enerace srdcovek 

-

TARCO QUBIK. 
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myslových ploch.

“(13)

4.7

4.7.1 rivalita

Konkurence v stavebnictví je vysoká a . Bariéry vstupu

jsou vysoké

Trh je nasycen stavebními firmami, velké 

firmy se snaží vy

Dochází k silné cenové konkurenci v , protože poskytované služby jsou totožné.

Fixní náklady jsou u všech obdobné, zvyšování výrobních kapacit je nákladné a né.

Konkurence probíhá i dodacích

termínech, nereálnými cenovými nabídkami, servisem apod.

Stavební firmy se ucházejí o stejnou s a to snižuje ziskový efekt pro 

všechny firmy.

4.7.2

nových stavebních firem.

Státního fondu 

it

firem



36

4.7.3 Substituty

Poskytované služby stavebních firem ucházejících se o zakázky v oboru dopravního 

stavitelství jsou prakticky totožné.

4.7.4 Zákazníci

Zákazníky v

Z ostatních 

,

4.7.5 Dodavatelé

Dodavatelé v oboru dopravního stavitelství závislosti na dané zakázce 

, Kvalita je obdobná, diferenciace 

prakticky žádná a koncentrace je závislá na daném materiálu.

betonárky oblasti služeb se jedná 

jejich vzdáleností a koncentrací od 

místa stavebních prací.
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4.8 SWOT matice D.I.S., spol. s r.o.

analyzování vývoje D.I.S., spol. s r.o. jsem se rozhodl použít 

SWOT matici. SWOT matice porovnává silné a slabé stránky podniku. U SWOT matice

se využívá kombinací silných a slabých stránek s a hrozbami. 

tabulka 3: SWOT matice (vlastní tvorba autora)

Silné stránky:

1. Velké zkušenosti v oboru

2. Moderní technologie

3. Stabilní pozice na trhu

4. Velká specializace

Slabé stránky:

1.

2. Chybí reference (velké stavby)

3.

4. bankovním zárukám

Silné stránky Slabé stránky 

SO – Maxi Maxi WO – Mini Maxi

Hrozby
ST – Maxi Mini WT – Mini Mini
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1. Diverzifikace rizik

2. Developerské projekty

3. Dotace

4. v EU

Hrozby:

1. Velmi silná konkurence

2. S

3.

Strategie:

P v tabulce znamená 

tabulka 4: SWOT matice (vlastní tvorba autora)

V

V

Silné stránky Slabé stránky

1x4 -

1x4 - S

1x2 - Možnost developerských 

1x4 -

firmou)

Hrozby
3x1 - Prodej podniku

2x2 -

údržba komunikací) 

1x1 - Prodej firmy
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5 Analýza odv R

5.1 Analýza vývoje

Ministerstvo dopravy seznam staveb, které budou omezeny. A to 

z d u . R Státního fondu dopravní infrastruktury 

To bude mít za dopad zastavení 30 

velkých staveb. V ohrožení .

bude mít vliv i na y.

Dojde k oddálení z

už

2010. Velké omezení výstavby se dotkne také severomoravské dálnice D47 v úseku 

Bohumín - státní hranice s Polskem. (26)

Bez investic bude

, nebo

silnice I/49 mezi Zlínem a Otrokovicemi. Dále bude ministerstvo nuceno zcela zastavit 

plánování dosud nezahájených staveb. Na silnici R35 z 

Hradce Králové do Olomouce, nebo dostavbu rychlostní silnice R52, která má spojit 

jihomoravskou metropoli s Vídní. také projekty financované z 

(26)

„ schválila vláda ve výši

z

známek.“ (26) 
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Zakázky –

I.Q II.Q III.Q IV.Q celkem

26 30,8 29 45,6 131,4

18,7 31,8 24,7 28,8 104

index 72,7 103,2 85,2 63,2 79,4

tabulka 5: Zakázky – (15)

Pokles o 20,6% odpovídá produkci ve výši 27 mld.

graf 3: Zakázky –

z (15))
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Vývoj nových zakázek ve stavebnictví

graf 4: Vývoj nových zakázek ve stavebnictví (11)
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Dlouhodobý vývoj zakázek stavebních prací vycházející z

graf 5: Vývoj nových zakázek ve stavebnictví (vlastní tvorba autora n 11))

stavební produkce za rok 2009

2009 leden únor duben

111,2 101 106,7 128,9 120,8 121,8

111,2 109 108,7 114,1 114,8 116,4

Eurostat - 97,9 91,8 95,9 103,9 98,3 101,2

srpen listopad prosinec

112,7 112,9 119,6 113,5 112,7 100,9

116,4 116 117,1 115,3 116,2 114,3

Eurostat - 101,4 105,5 102,9 103,8 102,8 105

ndexy stavební produkce za rok 2009 (11)
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graf 6: 11))
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Stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba 

Index

(Corresponding period of previous year = 100)

1st quarter of

2009

r)

2nd quarter 

of

2009

r)

3rd quarter of

2009

r)

í

4th quarter of

2009

r)

1st quarter of

2010

p)

Index stavební produkce 89,2 101,0 100,1 102,7 78,0 

v tom: pozemní stavitelství 84,9 92,2 93,4 99,4 73,1 

inženýrské stavitelství 106,5 123,5 115,3 109,9 93,6 

Zakázky stavebních prací

Nové zakázky v tuzemsku 67,6 86,4 76,4 64,7 96,7 

v tom: pozemní stavitelství 60,9 63,4 65,7 67,1 114,4 

             inženýrské stavitelství 74,7 109,6 88,2 63,3 81,7 

Stav ke konci období 105,2 92,7 85,0 80,7 73,4 

v tom: tuzemsko 104,6 92,1 84,0 76,0 68,9 

             v tom: 112,1 103,1 93,4 79,4 66,9 

soukromé 88,4 68,9 63,9 67,2 74,3 

116,7 103,7 99,5 162,0 157,3 

r)  revidované údaje

tabulka 7:

(11)
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Index stavební produkce – inženýrské stavitelství

r)  revidované údaje

graf 7: Index stavební produkce –
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Nové zakázky v tuzemsku – inženýrské stavitelství

r)  revidované údaje

graf 8: Nové zakázky v tuzemsku – inženýrské stavitelství 

Plánovaný pokles pro rok

To bude mít za následek sníže

.
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graf 9: Vývoj cen ve stavebnictví 2001-2009 (16)

graf 10 - stavebnictví (11)
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5.2 Vyhodnocení situace ve stavebnictví

Z plyne, že 

ohoto

dopravní infrastruktury s dopadem v ho

Dále bude ministerstvo nuceno zcela zastavit plánování dosud nezahájených staveb. 

musí být 

Plánovaný pokles . . a pro rok

2012 59,1 mld. To bude mít za následek sníže

staveb .

V

nových zakázek v oboru inženýrského stavitelství. Z Ú se pokles u 

stavební produkce odhaduje na 6,4% a pokles u nových zakázek dokonce na 18,3% 

oproti stejným obdobím minulého roku.

Konkurence v

at.

40% a dále rostou. Tento fakt v kombinaci s
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6 Finan nalýza D.I.S., spol. s r.o.

v

srovnávám jejich hodnoty pro D.I.S., spol. s r.o. s vybranou srovnatelnou 

konkurencí z u

dále vybral dva empirické 

Z-skóre a Index 

IN, který vychází z

V

I . Firmy IMOS 
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6.1

, 2008 a 2009

nosti D.I.S., spol. s r.o.

2006 2007 2008 2009

ROA, výnos na celková aktiva (%) 12,20 9,91 12,40 11,11

ROE, rentabilita vlastního kapitálu (%) 25,76 23,50 45,40 24,07

ROS, rentabilita tržeb (%) 9,90 6,09 8,27 6,08

Vázanost celkových aktiv 0,81 0,61 0,67 0,55

Rychlost obratu celkových aktiv 1,23 1,63 1,50 1,83

Rychlost obratu stálých aktiv 5,88 99,18 103,15 58,22

Rychlost obratu pohledávek 5,96 4,21 2,66 6,98

60 86 136 52

Míra zadluženosti (%) 60,95 57,70 69,22 53,52

33,00 30,32 21,27 36,31

Dluh na vlastní kapitál 1,85 1,90 3,25 1,47

1,29 1,91 1,50 2,11

tabulka 8: .

(vlastní tvorba autora)
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Return on Assets – ROA, výnos na celková aktiva

graf 11: ROA, výnos na celková aktiva (vlastní tvorba autora)

EBIT s celkovými aktivy. 

zatele je 9%. (19)

V roce 2006 12,2%,

V roce 2007 došlo ke snížení hodnoty na 9,91%, ale firma se stále pohybuje nad 

letech 2008 kdy dosahuje 12,4% a v roce 2009 

s hodnotou 11,11%.
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ROE, rentabilita vlastního kapitálu

graf 12: ROE, rentabilita vlastního kapitálu (vlastní tvorba autora)

Rentabilita vlastního kapitálu

15%. (19)

V roce 2006 D.I.S., spol. s r.o. rentability vlastního kapitálu v

25,76%, v ila na 23,5% a v roce 2008 prudce vzrostla na 

%, v roce 2009 byla rentabilita vlastního kapitálu 

rentability vlastního kapitálu.
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ROS, rentabilita tržeb

graf 13: ROS, rentabilita tržeb (vlastní tvorba autora)

Rentabilita t IT a tržby.

Udává podíl zisku na tržbách.

V roce 2006 D.I.S., spol. s r.o. rentability tržeb v 9,9%,

v roce 2007 poklesla na hodnotu 6,09%, v % a v roce 

2009 dosahuje rentabilita tržeb hodnoty 6,08%.
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Vázanost celkových aktiv

graf 14: Vázanost celkových aktiv (vlastní tvorba autora)

Vázanost celkových aktiv posuzuje míru s jakou firma využívá aktiv s cílem dosažení

tržeb. je ukazatel nižší, tím lépe.

V roce 2006 má D.I.S., spol. s r.o. vázano roce

2007 se hodnota ukazatele sníží na 0,61, v roce dosahuje hodnoty 0,65 a v roce 2009 

hodnoty 0,55. V

pozitivní.
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Rychlost obratu celkových aktiv

graf 15: Rychlost obratu celkových aktiv (vlastní tvorba autora)

srovnání s

n

Rychlost obratu celkových aktiv D.I.S., spol. s r.o. má rostoucí trend, v roce 

následujícím roce se rychlost obratu CA zvýší jak 

í k

roce 2008 jsou na tom všechny 

Za

rok 2009 , firma D.I.S., 

pozitivním trendu navyšování hodnoty rychlosti obratu CA. 
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Rychlost obratu stálých aktiv

graf 16: Rychlost obratu stálých aktiv (vlastní tvorba autora)

Ukazatel rychlosti obratu stálých aktiv ukazuje efektivnost a intenzitu využívání stalých 

V roce 2006 je rychlost obratu firem D.I.S. i Firesta velice nízká ve srovnání s firmou 

celkových aktiv. V následujících dvou letech u firmy D.I.S. dochází k obrovskému 

LRB BUILD s.r.o. a dosahuje tak . Za 

, u firmy 

D.I.S., spol. s r.o. došlo ke snížení sl



57

Rychlost obratu pohledávek

graf 17: Rychlost obratu pohledávek (vlastní tvorba autora)

Rychlost obratu pohledávek udává,

, nebo 

Od roku 2006 do roku 2008 rychlost obratu pohledávek D.I.S., spol. s r.o.

klesala v atnosti. V roce 2009 se tato situace zlepšila a

rychlost obratu pohledávek dosáhla hodnoty 7.

Je nutné dodat, že tento ukazatel nemá v oboru dopravních a inženýrských staveb tak 

velkou váhu jako v oborech s rychlo- bou

inkasa pohledávek.
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graf 18

, neboli také doba obratu pohledávek ukazuje 

užni. Standardní hodnota je 36 dní

(19), ale v

státu, je v

Z grafu lze vysledovat souvislost s rychlostí obratu pohledávek. Od roku 2006, 

kdy byla p

roku 2008 zvyšovala. Situace se zlepšila až v

inkasa pohledávek dní. I tato hodnota

v oboru stavebnictví se v
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Míra zadluženosti

graf 19: Míra zadluženosti (vlastní tvorba autora)

o pro 

V

celkových aktivech.

, vyšší podíl než 50% 

edstavuje nízké využití 

Ukazatel míry zadluženosti i D.I.S., spol. s r.o. 

hodnotu 50% ve všech letech. Nejnižší hodnoty dosahuje ukazatel v posledním roce, kdy 
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Dluh na vlastní kapitál

graf 20: Dluh na vlastní kapitál (vlastní tvorba autora)

Ukazatel dluhu na vlastní kapitál má obdobnou vypovídací schopnost jako ukazatel 

zadluženosti, hlavní rozdíl je v ukazatel dluhu na vlastní 

kapitál

dosaženou v ostatních letech se celkové 

závazky pohybují kolem 1,5 násobku vlastního kapitálu.
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statnosti

graf 21: (vlastní tvorba autora)

U ukazuje, jak se vlastní zdroje podílí na krytí 

majetku firmy, neboli

ím vyšší je tento a podnik

, p

50 %.

Této hodnoty ukazatel nedosahuje v žádném roce, je ale nutno uvážit, že 

D.I.S., spol.s r.o. 
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graf 22

podniku intervalu 2 až 2,5. Nejnižší hodnoty dosahuje 

podnik v dalších letech se 

roce 2009.
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6.2 Z-skóre a Index IN

Z-skóre a Index IN za roky 2006, 2007, 2008 a 2009 D.I.S., spol. s r.o

2006 2007 2008 2009

Z-skóre 2,416 2,911 2,792 3,215

Index IN99 1,143 1,235 1,285 1,387

tabulka 9: Z- S., spol. s r.o (vlastní tvorba 

autora)

Z-skóre

graf 23: Z- skóre (vlastní tvorba autora)

Z-skóre

nevyskytly.
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Interpretace:

hodnoty vyšší než 2,9 – ,

hodnoty v intervalu 2,9 – 1,2 -

hodnoty nižší než, nebo rovny 1,2 - podnik ohrožen vážnými mi problémy.

S se v letech 2006 a 2008 pohybuje v pásmu, kdy podle 

hodnocení Z-skóre letech 2007 a 2009 se 

posouvá do hranice, kde podnik není ohrožen bankrotem dobré

.

5.

Index IN95

graf 24: Index IN95 (vlastní tvorba autora)
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Interpretace:

IN <

pro vlastníka

– šedá zóna

S se podle modelu IN95 ve všech sledovaných letech nachází 

v tzv. šedé zó

6.3 s letech 2006 až

2009

D.I.S., spol. s r.o. v jednotlivých letech (údaje jsou získány

z . s r.o.)

V roce 2006 se firma dostala s

tomto roce pro firmu 

k

tomto roce také došlo k
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ýrobu

a služby z oblasti

Nejd i tomto roce pro firmu D.I.S., spol. s

kapitálu

Obrat v

.

D.I.S., spol. s

linky. Nadále byl provozován pronajatý tenisový areál s
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6.4 . s konkurencí

6.4.1 Vývoj tržeb

Tržby 2006 2007 2008 2009

D.I.S., spol. s r.o. 945618 707375 925787 871451

Firesta 189521 1877118 1729242 x

IMOS Brno, a.s. 7233946 6675328 6937591 x

tabulka 10: Vývoj tržeb - s . s konkurencí (vlastní tvorba autora)

graf 25: Vývoj tržeb - s spol. s r.o. s konkurencí (vlastní tvorba autora)

Tržby firmy D.I.S., spol. s r.o. v

roku, ale v a

v roce 2009 došlo k mírnému . Firma 

Firesta tržby v , kdy byla dokonce ve 

mld.
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6.4.2 Analýza pom

Firesta

Rentabilita vlastního kapitálu = -0,79 %

Míra zadluženosti  = 53,61 %

Rentabilita vlastního kapitálu = 36,49 %

Míra zadluženosti  = 49,87 %

Rentabilita vlastního kapitálu = 24,61 %

Míra zadluženosti  = 49,64 %

93

k (dny) = 88

IMOS Brno, a.s.

Rentabilita vlastního kapitálu = 31,83 %

Míra zadluženosti  = 81,44 %
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Rentabilita vlastního kapitálu = 35,61 %

Míra zadluženosti  = 81,97 %

Rentabilita vlastního kapitálu = 45,02 %

Míra zadluženosti  = 79,23 %

49

ledávek (dny) = 91

ROE, rentabilita vlastního kapitálu

graf 26: ROE, rentabilita vlastního kapitálu - s . s konkurencí

(vlastní tvorba autora)
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Rentabilita vlastního kapitálu .

15%.

Rentabilita vlastního kapitálu i D.I.S., spol. s r.o. v 25,76% se v roce 

s hodnotou 31,83% tomto roce 

dosahuje záporné hodnoty. V roce 2007 dosáhla D.I.S., spol. s r.o. rentability 

vlastního kapitálu v 23,5%, firmy Firesta a IMOS Brno dosáhly hodnot 36,49% a 

35,61%. V roce 2008 rentabilita vlastního kapitálu i D.I.S. prudce vzrostla na 

u 45,4%

45,02% %. V roce 

2009 je rentabilita vlastního kapitálu 24,07 i D.I.S. Za rok 2009 firmy Firesta a 

IMOS Brno zatím nezve Ve všech sledovaných letech se 

všechny firmy, s výjimkou firmy Firesta, v roce 2006

ukazatele rentability vlastního kapitálu.

Míra zadluženosti 

graf 27: Míra zadluženosti - s D.I.S., spol. s r.o. s konkurencí (vlastní tvorba autora)
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V

celkových aktivech. Pod

být v

ku 1 nejlépe vyhovuje firma Firesta a to ve všech sledovaných letech. Ukazatel míry 

zadluženosti i D.I.S., spol. s r.o. 

letech. Nejnižší hodnoty dosahuje ukazatel v posledním roce, kdy hodnota celkové 

tomto ohledu firma IMOS Brno, u které se 

zadluženost pohybuje ve všech letech kolem 80%. 

graf 28: - s . s konkurencí (vlastní tvorba autora)



72

intervalu 2 až 2,5. 

Firma IMOS Brno má obdobný v ve všech sledovaných 

letech a pohybuje se kolem hodnoty 1,5. 

pohybuje kolem hodnoty 1,6 v letech 2006 a 2007, ale v roce 2008 se situace zlepší a 

dosáhne hodnoty 1,93. Firma D.I.S., spol. s r.o.

v letech 2006-2008 

to v roce 2009 s hodnotou ukazatele 2,11. Pro ostatní firmy za tento rok nejsou dostupné 

graf 29 dny) - . s konkurencí 

(vlastní tvorba autora)

, neboli také doba obratu pohledávek ukazuje 

ndardní hodnota je 36 dní

(19), ale v

státu je v
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Firma Firesta má v

z desetina hodnoty roku 2007). V dalším roce se 

posledním

roce se doba inkasa pohledávek prodloužila a to na 88 dní. 

Firma IMOS Brno se ve všech sledovaných letech pohybuje kolem hodnoty 100 dní 

.

S v roce 2006 dosáhla p é doby inkasa pohledávek 60 

. Situace se zlepšila až v roce 2009, kdy 

p dosáhla dní.
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6.5

D.I.S., spol. s r.o. se jeví jako stabilní firma s

posledních letech drží nad 10%,

rentabilita

stále pohybuje na úrovni 24%,

r

letech,

vázanost celkových aktiv klesá,

rychlost obratu cel D.I.S., spol. s r.o. na obdobné 

úrovni jako její srovnatelná konkurence a po stránce rychlosti obratu stálých 

aktiv, nebo firma konkurenci 

v posle ale je to z

stálých aktiv na firmu LRB BUILD s.r.o.,

roce 2009 dosahuje hodnoty 2,11, i 

podle metody Z-skóre se ve sledovaném období firma D.I.S., spol. s r.o. posunula 

z tzv. „šedé zóny“ (v letech 

2006, 2008

letech 2007 a 2009),

kdy podnik není ohrožen bankrotem v roce 2009,

tržby firmy D.I.S., spol. s r.o.

pokles v roce 2007 se pohybují kolem hranice 900 mil ,

po stránce zadluženosti se firma blíží zlatým pravidlem financování 

hodnotou celkové 

zadluženosti 53,52%.

V porovnání s vybranou konkurencí firem IMOS Brno a FIRESTA-Fišer vychází 

D.I.S., spol. s r.o. z
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Rentabilita vlastního kapitálu

R

posledním

roce 2008 je 

IMOS Brno a D.I.S., spol. s r.o.

úrovni tomto roce 24,61%.

Míra zadluženosti

ze srovnání celkové míry zadluženosti vychází IMOS Brno, jejíž 

zadlužení se v letech 2006, 2007 a 2008 pohybuje kolem 80%, nejlépe firma Firesta, jejíž 

firma v ale v

50 s hodnotou 53,52%.

sledovaném období dosáhne firma D.I.S., spol. s r.o.

hodnotou ukazatele 2,11. Ale je nutné dodat, že pro 

, a proto je 

v tomto roce s firmou D.I.S., spol. s r.o. porovnat.

ukazatele ve sledovaném oboru dosahuje firma D.I.S., spol. s r.o. v posledním 

v roce 2009 

D.I.S., spol. 52 dní, ale i tak je tato hodnota 

D.I.S., spol. s r.o.
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7 V pro firmu D.I.S., spol. s r.o.

7.1 ízení pohledávek

V oboru stavebnictví je v

pohledávek a tento problém má D.I.S., spol. s 

r.o. V 52 dní, i když je to 

la tato hodnota dokonce 133 dní, stále 

se jedná o velký dopad na cash flow firmy.

daném oboru by firma D.I.S., spol. s r.o. mohla dosáhnout 

lepší ování bonity ,

volba ch platebních podmínek lépe vystihujících platební schopnost 

,

využití úprava smluvní dokumentace vedoucí 

k prevenci rizik platební schopnosti dlužníka,

u dobu obchodního 

vztahu,

využití

inkasa pohledávek.
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7.2

V D.I.S., spol. s r.o.

bance, v y atd.), 

dodržet zlaté pravidlo financování,

dohromady menší než krátkodobé cizí zdroje.

graf 30: (vlastní tvorba autora)



78

A dále bych D.I.S., spol. s r.o. , aby si více hlídala stav 

graf 31: P (vlastní tvorba autora)

7.3 Další vývoj firmy D.I.S., spol. s r.o.

Ze všech provedených analýz v této práci plyne, že firma D.I.S., spol. s r.o.

stabilní firma a v porovnání se srovnatelnou konkuren

Problémem je dopravního a inženýrského stavitelství, ve kterém podniká. Už 

v budoucnu se bude dále 

K

dále rostou.
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Firma D.I.S., spol. s r.o. a další stavební firmy jsou nuceny t,

o

výše uvedených

zhoršovat.

ýsledky, musí se této 

,

Firm , jak by mohla dále postupovat:

Prodej firmy

Firma by mohla prodejem získané zdroje využit k investici s vyšší výnosností a nižším 

rizikem. Situace v souvislosti s

v dobrými výsledky, proto je vhodné, aby 

budoucnu.

Spojení se silným partnerem

Z

v

Snížení obratu firmy

Snížení obratu firmy z jedné mld.

správu komunikací. Firma má velmi moderní zázemí, stroje a zkušené pracovníky, ale 

v

že by se firma v

podnikání v
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8

Cílem mé diplomové práce bylo vyhodnocení efektivnosti r.o.

z posouzení možností jejího dalšího vývoje a to p ším s cílem, zdali je za 

Pro

v

stavebnictví, porovnání této situace s vývojem v minulých 

informací o budoucím vývoji.

D.I.S., spol. s r.o.

s vybranými srovnatelnými konkurenty jsem zjisti

úrovni. Navíc v posledním roce je u firmy D.I.S., spol. s r.o. znatelná zlepšující se 

tendence.

, je situace velmi napjatá a v budoucnu 

D.I.S., spol. s r.o.

pozitivní výsledky i v budoucnu. Z tuace v

dalšího vývoje. jsou prodej firmy, spojení se silným partnerem a 

Mimo to ,

v budoucnu, což by jí pomohlo v firmy, nebo 

budoucnu dalším podnikání.
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