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Cílem diplomové práci je provést finanční analýzu stavebního podniku EUROVIA CS, a.s. a posoudit jeho finanční zdraví pomocí finančních ukazatelů. Následně 
bude provedena finanční analýza vybraných finančních ukazatelů pro vybrané konkurenční podniky, kterými jsou STRABAG a.s. a HOCHTIEF CZ a.s. Teoretická 
část se bude věnovat vysvětlení finanční analýzy, jejích nástrojů a metod, a také mezipodnikovému srovnání, což bude následně aplikováno v praktické části. 
Závěr bude zaměřen na zhodnocení finanční analýzy hlavního analyzovaného podniku a jeho srovnání s konkurenčními podniky.

The aim of the diploma thesis is to perform a financial analysis of the construction company EUROVIA CS, a.s. and assess its financial health using financial 
indicators. Subsequently, a financial analysis of selected competitive construction companies STRABAG a.s. and HOCHTIEF CZ a.s. will be done. The theoretical 
part will be devoted to the explanation of financial analysis, its tools, and methods, as well as intercompany comparison, which will then be applied in the 
practical part. The conclusion will focus on the evaluation of the financial analysis of the main analysed company and its comparison with competing 
companies.

Tato diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části, kdy první část je zaměřena na teoretickou stránku věci a vysvětlení základních pojmů. V druhé části byly 
využity poznatky z první části k analýze jednotlivých společností a následnému mezipodnikovému porovnání. Nejdříve je zde představen hlavní podnik 
EUROVIA CS, a.s. a podroben detailní finanční analýze, kde byl sledován vývoj v letech 2016-2020. Následně byla provedna finanční analýza referenčních 
podniků STRABAG a.s. a HOCHTIEF CZ a.s. za stejné období. V konečné fázi na základě získaných údajů a vypracovaných analýz pomocí vhodných srovnávacích 
metod byly porovnány referenční podniky s podnikem hlavním. V závěru byly vyhodnoceny zjištěné výsledky a posouzeno postavení hlavního analyzovaného 
podniku EUROVIA CS, a.s. na trhu stavebního průmyslu vzhledem k referenčním podnikům.

Dle mezipodnikového srovnání se v letech 2016–2019 o prvenství střídaly podniky EUROVIA CS, a.s. a STRABAG a.s. Za toto čtyřleté období by se celkově na 
prvním místě umístil hlavní analyzovaný podnik EUROVIA CS, a.s. Do mezipodnikové srovnání se však započítává i rok 2020, kdy podnik EUROVIA CS, a.s. 
zaznamenal pokles zisků a nárůst nákladů a oproti referenčním stavebním podnikům nastal vysoký propad. Na základě všech metod mezipodnikového 
srovnání se v roce 2020 umístil na posledním místě. Rok 2020 byl zlomový i pro podnik HOCHTIEF CZ a.s., který se dokonce na základě 2 metod umístil na první 
pozici. 

Z mezipodnikové srovnání tedy vyplývá, že nejlépe se celkově za celé sledované období 2016 – 2020 umístil STRABAG a.s. Na druhé pozici je hlavní 
analyzovaný podnik EUROVIA CS, a.s. a na třetím místě je podnik HOCHTIEF CZ a.s. 

Tato diplomová práce měla za cíl provést finanční analýzu podniků ve stavebním průmyslu a následně porovnat jejich finanční ukazatele pomocí metod 
mezipodnikového srovnání. Úkolem je zjistit, jak hlavní analyzovaný podnik EUROVIA CS a.s. nakládá se svým finančním majetkem a jak si vede oproti 
podnikům z odvětví stavebnictví, kterými jsou STRABAG a.s. a HOCHTIEF CZ a.s. Byla provedena finanční analýza za období 2016-2020 u všech vybraných 
podniků. Získané hodnoty pomocí finančních ukazatelů byly poté porovnány pomocí metod mezipodnikového srovnání. 

Diplomová práce může posloužit jako zdroj informací pro nastínění finanční situace hlavního podniku i referenčních podniků, což následně může pomoci 
majiteli, investorům či například managementu při nakládání s financemi podniku. Výsledná čísla také ukazují slabé stránky podniku, které by podnik měl řešit, 
aby posílil svou stabilitu a podíl na trhu a také silné stránky, kterými převyšuje konkurenci.
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