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Anotace: 

 Předmětem bakalářské práce je finanční analýza vybraných stavebních 

společností s teoretickým i praktickým zpracováním finanční analýzy. V první části 

práce je popsáno, co to finanční analýza je, čím se zabývá, jak se s ní pracuje, a jak 

se vyhodnocuje. V praktické části jsou pak představeny dvě vybrané firmy (s jednou 

navázaná spolupráce) a následně vytvořeny finanční analýzy těchto firem dle 

dostupných informací z účetních podkladů. Analýzy jsou dále vyhodnoceny a firmy 

porovnány. 

Annotation: 

 The subject of bachelor thesis is financial analysis of selected construction 

companies with theoretical and practical processing of financial analysis. The first part 

of the thesis describes what the financial analysis is, what it is doing, how we can work 

with it and how we evaluates it. On practical part i present two selected companies 

(with one i am working together) and after i made financial analysis of both companies 

according available informations from accounting documents. Analyzes are evaluated 

and companies are compared. 
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Teoretická část 

1. Finanční analýza  

Finanční analýza je nástroj finančního řízení. Hodnotí minulý a současný vývoj 

hospodaření a vytváří podklady pro budoucí strategie a rozhodování. Ukazatele 

finanční analýzy využíváme při identifikaci klíčových faktorů výkonnosti podniku. 

Výsledky finanční analýzy mohou poskytovat informace nejen pro vlastní potřeby 

podniku, ale i pro subjekty, které nejsou součástí podniku, avšak jsou s ním spjaty 

hospodářsky, finančně apod. Finanční analýzu jako zdroj pro rozhodování nepoužívají 

jen manažeři daného podniku, ale také investoři, obchodní partneři, státní instituce, 

zahraniční instituce, zaměstnanci, auditoři, konkurenti a odborná veřejnost. (1, s. 26-27) 

Metody finanční analýzy můžeme dělit na fundamentální analýzu a technickou 

analýzu. Fundamentální analýzou se posuzuje firma na základě znalosti vazeb mezi 

ekonomickými a mimoekonomickými činnostmi. Rozbor je zaměřen zejména 

na vyhodnocení jednotlivých ekonomických faktorů. Naopak při technické analýze jde 

o posuzování ekonomických jevů prostřednictvím algoritmizovaných metod. V praxi se 

pojmem „finanční analýza“ myslí zejména technická finanční analýza, která je mnohdy 

zúžena pouze na výpočet poměrových ukazatelů. (2, s. 53) 

U finanční analýzy vycházíme z účetních výkazů (výsledovka, rozvaha, cash-

flow) a hodnotíme všechny oblasti hospodaření, tzn. zadluženost, likviditu, rentabilitu 

a ostatní aktivity. Výsledkem je interpretace výsledků a vyhotovení závěrů pro další 

hospodaření podniku. 

1.1 Historie finanční analýzy 

 Jak se uvádí v literatuře, můžeme finanční analýzu považovat za tak starou, jak 

staré jsou peníze samotné. Její techniky byly vyvíjeny a přizpůsobovány dle období, 

v kterém se používala. Středověké postupy nelze srovnávat s těmi nynějšími 

prováděnými na výkonných počítačích, ale princip a důvod sestavování finanční 

analýzy zůstal stejný nebo alespoň velmi podobný.  

 Kolébkou moderních metod finanční analýzy je bezpochyby USA. Ve spojených 

státech je na vysoké úrovni jak teoretická, tak praktická aplikace finanční analýzy. 

V USA, se poprvé pomocí informací z účetních výkazů, začaly porovnávat firmy mezi 

sebou. Z anglosaských zemí také pochází výraz „finanční analýza“, přeloženo 

z anglického financial analysis, u německy mluvících zemí se setkáváme spíše 
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s pojmem „bilanční analýza“ přeloženo z německého bilanzanalyse. V česku byl 

nejprve používán německý výraz bilanční analýza, ale od roku 1989 byl tento pojem 

vytlačen.  

 Původně měla finanční analýza zobrazovat rozdíly v účetních ukazatelích, 

zejména v absolutních peněžních hodnotách. V další fázi se začaly zkoumat účetní 

výkazy jako informace pro hodnocení úvěruschopnosti podniku. V 30. letech 

při hospodářské krizi se dbalo zejména na likviditu a schopnost podniku přežít. 

Pozornost se tedy konečně obrátila na rentabilitu a hospodárnost. (3, s. 19-20) 

1.2. Podklady finanční analýzy 

 Jak již bylo zmíněno v úvodu, hlavními podklady finanční analýzy jsou výkazy 

účetní závěrky, a to rozvaha a výkaz zisků a ztrát (výsledovka). Tyto výkazy ukazují, 

jak se pohybují a chovají podnikové finance i majetek firmy. 

1.2.1 Rozvaha 

 Rozvaha neboli bilance je jedním z externích účetních výkazů firmy. Ukazuje 

soupis veškerého majetku firmy, vyjádřeného v penězích a zdroje jeho financování. 

Jedná se o stavový ukazatel, tzn., že rozvaha se zpracovává k určitému datu a další 

den mohou být její hodnoty naprosto jiné. (4) 

Rozvaha 

Aktiva (majetek) Pasiva (kapitál) 

Dlouhodobý majetek 
Vlastní kapitál 

Cizí zdroje (dluhy) 

Oběžná aktiva Krátkodobé závazky 
z obchodního styku 

          Obr. 1, Rozvaha     zdroj: (5) 
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Na levé straně rozvahy se nachází aktiva (majetek firmy). Aktiva jsou výsledkem 

investičních rozhodnutí minulých období a jsou seřazena podle funkce, času (doba, po 

kterou je majetek ve firmě) a podle likvidity (likvidita = schopnost přeměnit se na hotové 

peníze). Základními složkami je dlouhodobý majetek a oběžná aktiva viz. obr. 1, 

Rozvaha. Dlouhodobý majetek dále dělíme na hmotný, nehmotný a finanční. 

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) je takový, jehož pořizovací cena byla vyšší než 

40 000 Kč a plní svou provozně technickou funkci déle než jeden rok. Jednotlivé 

položky DHM jsou specifikovány ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. § 7, ale ve zkratce sem 

patří např. pozemky, stavby, stroje a jiné. Naopak dlouhodobý nehmotný majetek 

(DNM) je takový, jehož pořizovací cena je vyšší než 60 000 Kč a doba používání je 

delší než jeden rok. Podrobné specifikace DNM můžeme najít v § 6 vyhlášky 500/2002 

Sb. Patří sem např. nehmotné výsledky výzkumu, software, ocenitelná práva nebo 

třeba goodwill. U dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku vynakládáme při 

pořízení jednorázový výdaj, ale majetek bude používán delší dobu, proto dále 

počítáme s takzvaným opotřebením. Postupné opotřebení majetku vyjádřené 

v penězích označujeme jako odpisy. Odpisy můžeme dělit na daňové a účetní. Účetní 

odpisy si podnik určuje sám podle vlastních nastolených pravidel, tak aby odpisy 

přesně vystihly skutečné opotřebení majetku. Naproti tomu daňové odpisy se řídí 

zákonem č. 586/1992 o daních z příjmů. Pomocí daňových odpisů přenášíme hodnotu 

DM postupně do nákladů a snižujeme tím základ daně z příjmu. V rozvaze najdeme 

odpisy ve sloupci korekce, kde se nachází jako součet všech odpisů od začátku 

odepisování tzv. oprávky. Poslední složkou dlouhodobého majetku je dlouhodobý 

finanční majetek (DFM). Jedná se zejména o cenné papíry a podíly, které mají dobu 

držení delší než jeden rok. Další složkou aktiv jsou již zmíněná oběžná aktiva nebo 

také oběžný majetek. Tato skupina na rozdíl od dlouhodobého majetku vytváří 

provozní kapacitu. To znamená, že zajišťuje plynulost reprodukčního procesu 

„od peněz k penězům“. Oběžná aktiva můžeme najít ve dvou formách, a to v peněžní 

formě (peníze v hotovosti či na účtech, pohledávky a krátkodobé cenné papíry) a ve 

věcné formě (materiál, suroviny, nedokončené výrobky, výrobky a zboží). Oběžný 

majetek v rozvaze uspořádáváme podle likvidity, a to vzestupně (zásoby => peníze). 

Strana aktiv obsahuje 4 sloupce informací: „brutto“ = neupravená hodnota majetku, 

„korekce“ = oprávky (opotřebení), „netto“ = hodnota majetku očištěna o oprávky 

a „minulé období netto“ = hodnota aktiv minulého období. (5, s. 52-65) (2, s. 17-20) (6) (10) 

(15) 
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Na pravé straně rozvahy se nachází pasiva (kapitál). Pasiva dělíme na vlastní 

kapitál, cizí zdroje a ostatní pasiva. Vlastní kapitál, jinak také vlastní jmění, je kapitál, 

který patří majiteli podniku. Je hlavním nositelem rizika podnikání. Vlastní kapitál 

= aktiva mínus cizí zdroje. Do vlastního kapitálu zahrnujeme základní kapitál, což je 

hodnota vkladu majitelů, popřípadě akcionářů při založení firmy. Základní kapitál je 

tvořen jak peněžními, tak nepeněžními vklady. U akciových společností a společností 

s ručením omezeným je výše základního kapitálu dána zákonem č. 90/2012 Sb., jako 

minimální vklad do společnosti a hodnota vkladu se zapisuje do veřejného rejstříku. 

Dále do vlastního kapitálu patří kapitálové fondy. Kapitálový fond tvoří kapitál, který 

podnik dostal z venku, např. emisní ážio = rozdíl mezi dosaženou prodejní cenou akcií 

a nominální cenou akcií. Fondy ze zisku jsou taktéž součástí vlastního kapitálu. Patří 

zde např. rezervní fond, který býval zákonem předepsaný nebo jiné fondy, které si 

podnik vytváří dle svých stanov. Předposlední složkou vlastního kapitálu je výsledek 

hospodaření minulých let. Jedná se o nerozdělený zisk, případně neuhrazenou ztrátu 

z minulých let. Poslední složkou je hospodářský výsledek běžného účetního období. 

Tato položka musí vykazovat shodu s výkazem zisku a ztrát.  Říká nám, zda je firma 

za uplynulé účetní období ve ztrátě či nikoli. Mezi cizí zdroje nebo také cizí kapitál 

zařazujeme rezervy, dlouhodobé a krátkodobé závazky a bankovní úvěry. Cizí zdroje 

jsou ty, které nám někdo poskytl formou výpůjčky. Obvykle se za samotnou půjčku 

platí cena, tu nazýváme úrok a jedná se o náklad společnosti. První složkou cizích 

zdrojů jsou rezervy. Jsou určeny k tomu, aby kryly ojedinělé a nenadálé situace vzniklé 

v podniku. Podnik tvoří rezervy, pokud očekává nepříznivé situace v budoucím období. 

Tvorba rezerv se dělá jako náklad, a snižuje tak hospodářský výsledek, jejich použití 

naopak hospodářský výsledek zvýší. Další složkou cizích zdrojů jsou závazky. 

Ty můžeme dělit na dlouhodobé a krátkodobé. Mezi závazky patří bankovní úvěry, 

dodavatelské úvěry, odběratelské úvěry, půjčky, závazky k zaměstnancům, závazky 

ke státu (daně) a další. Strana pasiv obsahuje dva sloupce, a to stav pasiv za běžné 

a minulé účetní období. (5, s. 52-65) (2, s. 17-20) (7) (15) 

Rozvaha je založena na bilančním principu, což znamená, že strana aktiv se 

musí rovnat straně pasiv. 
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1.2.2. Výkaz zisků a ztrát 

Výkaz zisků a ztrát neboli výsledovka slouží k tomu, aby nás informoval 

o úspěšnosti podniku. Vytváří výsledky hospodaření, dává přehled o výnosech 

a nákladech jednotlivých činností. Podle principu akruálního účetnictví se za výnosy 

považují veškeré peněžní částky, které podnik získal v daném období za provádění 

všech činností, a to i peníze, které doposud nebyly inkasovány. Za náklady se pak 

považují všechny peněžní částky vynaložené v daném období na získání výnosů, a to 

i peníze, které doposud nebyly zaplaceny. (5, s. 66-72) (2, s. 20-25)  

V České republice rozlišujeme náklady a výnosy provozní a náklady a výnosy 

finanční. U provozních nákladů a výnosů vyobrazujeme hodnoty, které vyplývají 

z předmětu podnikání. Finanční pojednávají např. o obchodování s cennými papíry. 

Výsledovky můžeme sestavovat ve dvou členěních buď v druhovém nebo účelovém. 

Druhové členění je jednoduché na sestavení a zobrazuje, jaké druhy nákladů a výnosů 

byly vynaloženy či získány hospodářskou činností. Naopak z účelového členění 

zjistíme, při jaké činnosti jsme dosáhli výnosů či nákladů a můžeme tak jednoduše 

získat více informací o zisku. Rozdíl ve výkazech je především ve struktuře provozní 

oblasti. (5, s. 66-72) (2, s. 20-25) (8) 

Činnost 
podniku 

Náklady – druhové členění Výnosy – druhové členění 

Provozní Spotřebované nákupy (mat., energie) Tržby za prodej zboží 

Služby (opravy, cestovné, přepravné) Tržby za prodej vlastních výkonů 
(výrobků a služeb) Osobní náklady (mzdy, soc., zdrav. poj.) 

Daně a poplatky Změna stavu zásob vlastní činností 

Odpisy Aktivace (vnitropodnikové služby) 

Jiné provozní náklady Jiné provozní výnosy (prodej majetku) 

Finanční 
Finanční náklady (úroky, bankovní 
poplatky, pojistné) 

Finanční výnosy (přijaté dividendy, 
úroky, nájemné) 

Tvorba rezerv 

Obr. 2, Výkaz zisku a ztrát – druhové členění      zdroj: (8) 

Činnost 
podniku 

Náklady – účelové členění Výnosy – účelové členění 

Provozní Náklady prodeje Tržby za prodej vlastních výrobků 

Odbytové náklady Tržby za prodej služeb 

Správní režie Tržby za prodej zboží 

Jiné provozní náklady Jiné provozní výnosy (prodej majetku) 

Finanční Finanční náklady (úroky, bankovní 
poplatky, pojistné) 

Finanční výnosy (přijaté dividendy, 
úroky, nájemné) 

Tvorba rezerv 

Obr. 3, Výkaz zisku a ztrát – účelové členění      zdroj: (8)  
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2. Základní metody finanční analýzy 

Finanční analýzu můžeme základním dělením rozdělit na fundamentální 

analýzu a technickou analýzu.  

Fundamentální finanční analýza se soustředí na vyhodnocování kvalitativních 

údajů o podniku. Základní metodou analýzy je odborný odhad založený na 

zkušenostech analytika.  

Technická finanční analýza zpracovává ekonomická data kvantitativně, za 

použití různých matematických, statistických a jiných metod. Výsledky jsou zpracovány 

jak kvantitativně, tak kvalitativně. Dále se budeme zabývat převážně metodami 

technické finanční analýzy. (3, s. 39-40) (2, s. 53) 

2.1. Analýza absolutních ukazatelů 

 Z účetních výkazů dostáváme absolutní informace, jako např. stav majetku, 

kapitálu nebo peněžního toku; dle toho, zda hovoří o stavu nebo informují o údajích za 

určitý interval, můžeme veličiny rozdělit na stavové a tokové. Tohoto rozdělení se 

musíme držet kvůli srovnatelnosti dat. Z rozvahy získáváme stavové veličiny, např. 

stav majetku k určitému datu. Veličiny tokové naopak získáváme z výkazu zisků a ztrát 

či z cash-flow, a to např. jakých tržeb bylo dosaženo v minulém období. Absolutní 

ukazatelé jsou základní kamenem rozboru dat. Jde o rozbor vertikální a horizontální. 

(5, s. 79) 

2.1.1. Horizontální analýza 

 Horizontální analýza neboli analýza trendů se zabývá porovnáváním změn 

položek účetních výkazů v časové posloupnosti. Ze změn lze také odvodit 

předpokládaný vývoj příslušných ukazatelů v budoucnosti, za předpokladu, že se 

podnik bude chovat stále stejně.  

 Pro vypracování kvalitní horizontální analýzy potřebujeme znát dostatečně 

dlouhou časovou řadu údajů. Dále musíme zajistit, aby údaje byly mezi sebou 

srovnatelné. V minulosti byla data nesrovnatelná vlivem vývoje finančního účetnictví, 

a to hlavně v období privatizace. Náhodné vlivy u analýzy je nutno vyloučit.  

Při odhadech příštího vývoje musíme do analýzy zahrnout předpokládané 

změny jako je inflace, vývoj měnového kurzu atd. Zde však existuje riziko chybného 

odhadu, neboť vnášíme do analýzy náhodné veličiny. (3, s. 41-44) (5, s. 79-87) 
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2.1.2. Vertikální analýza 

 Vertikální analýza se také jinak nazývá procentní nebo strukturální analýza 

a zabývá se vyjadřováním jednotlivých položek účetních výkazů jako procentního 

podílu k nějaké zvolené základně. U rozvahy slouží jako základ výše aktiv celkem, 

u výsledovky pak celkové výnosy. Vertikální analýzu používáme především pro 

porovnání účetních výkazů v delším období. Musí však být zajištěna srovnatelnost 

údajů. 

Dále tato metoda slouží k plánování budoucnosti, zejména pokud se zjistí 

procentní stabilita některých položek na celkových aktivech. Procentní analýzou 

můžeme porovnat dva podniky mezi sebou anebo také jednotlivý podnik s oborovým 

průměrem. Nevýhodou metody je změna základny v jednotlivých obdobích. Metoda se 

změnou počítá, ale už neukazuje příčiny změny. (3, s. 45-47) (5, s. 89-92) 

2.2. Analýza poměrových ukazatelů 

 Většinou bývá právě analýza poměrových ukazatelů považována za finanční 

analýzu. Výpočet poměrových ukazatelů navazuje na analýzu absolutních vstupních 

dat a je jádrem metodiky finanční analýzy. Obvykle můžeme poměrové ukazatele 

rozdělit do pěti skupin na ukazatele rentability, ukazatele likvidity, ukazatele aktivity, 

ukazatele zadluženosti a ukazatelé kapitálového trhu (u akciových firem). (2, s. 54) 

(5, s. 97) 

2.2.1. Ukazatele rentability 

Rentabilita jinak řečeno výnosnost, je schopnost podniku vytvářet nové zdroje 

čili dosahovat zisku za pomoci investovaného kapitálu. Rentabilita patří mezi 

nejsledovanější ukazatele finanční analýzy. Jedná se o poměr mezi konečným 

efektem podnikání k určité srovnávací základně ať už na straně aktiv nebo pasiv. 

Podle toho, jaké vstupy zvolíme, dělíme rentabilitu na různé ukazatele. Ukazatelů tak 

může být ohromné množství, proto se pokusím přiblížit v praxi nejpoužívanější. 

(5, s. 98) (3, s. 78-79) 
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2.2.1.1. Ukazatel rentability vlastního kapitálu 

Z anglického „Return on Equity“ zkráceně ROE je jedním z ukazatelů, který 

zajímá především akcionáře, společníky a investory.  

ROE =
Čistý zisk

Vlastní kapitál
 

 Pro majitele podniku je tento ukazatel rozhodující, protože vidí, jak úspěšné jsou 

jejich investice, jelikož zisk posuzují jako výdělek z vloženého kapitálu do firmy. 

V čitateli se nachází čistý zisk. To znamená zisk bez daně, což je logické, jelikož daň 

ze zisku nelze chápat jako výdělek vlastníků podniku. Pokud bychom ji započítali, 

ukazatel by byl nepřesný a nedával by smysl. (5, s. 99) (3, s. 79) (2, s. 60) 

2.2.1.2. Ukazatel rentability aktiv 

 Z anglického „Return on Assets“ zkráceně ROA je klíčový ukazatel rentability. 

Někdy se také používá výraz základní produkční síla. Ukazatel rentability aktiv 

poměřuje mezi sebou zisk a celková aktiva, která byla investována do podnikání bez 

ohledu na původ zdroje (cizí/vlastní). Pojem zisk je příliš obecný, nahrazujeme jej 

pojmem EBIT (earnings before interest and taxes), což vlastně znamená zisk před 

odečtením zdanění + nákladové úroky. Při použití EBIT v čitateli lze pak ukazatel 

použít při mezipodnikovém srovnání. (5, s. 98-99) (3, s. 79-80) (2, s. 60) 

ROA =
EBIT

Celková aktiva
 

2.2.1.3. Ukazatel rentability investovaného kapitálu 

 Ukazatel ROCE z anglického „Return on Capital Employed“ nám dává 

informace o výnosnosti dlouhodobých zdrojů podniku. Říká, jakého provozního 

hospodářského výsledku před zdaněním (EBIT) podnik dosáhl za jednu korunu 

investovanou vlastníky či věřiteli. Nákladové úroky v čitateli by měly podle správnosti 

zahrnovat jen úroky placené dlouhodobým věřitelům. Ty se povětšinou nedají zjistit. 

Jestliže čitatel obsahuje celkovou výši nákladových úroků, hodnota ukazatele ROCE 

bude vždy vyšší než hodnota ukazatele rentability aktiv. (5, s. 98) (3, s. 80) 

ROCE =
EBIT

Vlastní kapitál + Rezervy + Dlouhodobé závazky + Dlouhodobé bankovní úvěry
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2.2.1.4. Ukazatel rentability tržeb  

 Ukazatel ROS z anglického „Return on Sales“ říká, jaký podíl z tržeb zaujímá 

zisk. ROS tvoří základ efektivnosti podniku. Pokud analytik najde problém u tohoto 

ukazatele, je velká pravděpodobnost, že najde problém i v dalších oblastech. Při 

výpočtu můžeme pracovat se dvěma variantami. U první počítáme v čitateli s čistým 

ziskem EAT a u druhé s hodnotou EBIT. Ve jmenovateli se nachází tržby. Tržby jsou 

výsledkem ohodnocení výkonů firmy za časové období. Při použití čistého zisku jako 

vstupu do výpočtu, se jedná o vyjádření takzvané ziskové marže (Profit Margin). 

V některých případech je lepší místo tržeb použít ve jmenovateli výnosy, jelikož ty lépe 

vystihnou podstatu činnosti podniku. (2, s. 61) (5, s. 99-102) 

ROS =
EBIT (EAT)

Tržby
  

 Ukazatel rentability tržeb doprovází ukazatel nákladovosti. Tento ukazatel 

můžeme vypočítat přímo z výkazů zisku a ztrát. Ukazatel nákladovosti definujeme jako 

1 – ROS a počítáme jej jako poměr mezi náklady a tržbami. (2, s. 61)  

Nákladovost =
Náklady

Tržby
 

2.2.2. Ukazatele likvidity 

 Ukazatele likvidity jsou důležité z důvodu, že na nich můžeme vidět, jestli je 

podnik schopen dlouhodobě existovat. Aby podnik dobře fungoval, musí být přiměřená 

nejen rentabilita, ale musí být současně schopen hradit své potřeby a závazky. Mezi 

rentabilitou a likviditou je jistý protiklad. K tomu, aby byl podnik likvidní, musí mít 

vázány některé prostředky v oběžných aktivech, tj. zásobách, pohledávkách 

a v penězích na účtu. Základní pojmy, se kterými se u ukazatele likvidity setkáváme, 

jsou solventnost = schopnost podniku hradit závazky v termínu, likvidita = schopnost 

podniku přeměnit aktiva na peněžní prostředky a těmi hradit závazky v plné výši, 

likvidnost = míra obtížnosti přeměny majetku do hotovosti. Obecně můžeme říct, že 

ukazatele likvidity poměřují to, čím můžeme platit s tím, co je nutno zaplatit. Čím jsou 

ukazatele likvidity vyšší, tím je platební schopnost podniku lepší. Pokud však jsou 

ukazatele příliš vysoké, nemusí být situace příznivá, jelikož to vypovídá o vysokém 

množství oběžných aktiv (zásoby, pohledávky) v podniku. To znamená, že s nimi 

máme spojeny náklady a zároveň v nich máme vázaný kapitál, který bychom mohli 
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využít jinde. Likviditu můžeme rozdělit do tří základních poměrových ukazatelů na 

běžnou likviditu, pohotovou likviditu a hotovostní (peněžní) likviditu. Ani vysoká likvidita 

nemusí zajistit platební schopnost podniku. Je nutné rozlišovat mezi fiktivní a reálnou 

likviditou. Fiktivní hodnotou likvidity nazýváme ukazatel tehdy, když dosazujeme do 

vzorců hodnoty z účetních výkazů. Reálná likvidita je očištěna o nepotřebné a 

neprodejné zásoby, neprodejné výrobky, pohledávky po lhůtě splatnosti a nedobytné 

pohledávky. (5, s. 103-107) (2, s. 54-56) 

2.2.2.1. Běžná likvidita 

 Běžnou likviditu můžeme jinak označit jako „Likviditu III. stupně“ anebo 

všeobecnou likviditu. Běžnou likviditou měříme, kolikrát pokryjeme pomocí oběžných 

aktiv závazky podniku. To znamená, kolikrát budeme schopni zaplatit našim věřitelům 

v případě, že ihned přeměníme veškerá oběžná aktiva na hotovost. Podnik však 

nemůže prodat všechny své zásoby na zaplacení dluhů, protože kdyby to udělal, 

neměl by prostředky na další výrobu a produkci. Tento ukazatel je citlivý na strukturu 

pohledávek, na objem zásob a jejich oceňování vzhledem k budoucímu prodeji. 

Běžná likvidita =
Oběžná aktiva

Krátkodobé závazky
 

 Optimální velikost tohoto ukazatele závisí především na strategii podniku. 

Rozhodně by však neměla být menší než 1. Dle průměrné strategie je ideální hodnota 

mezi 1,6-2,5, nad 2,5 se jedná spíše o opatrnou (konzervativní) strategii podniku. 

(5, s. 104) (2, s. 56) 

2.2.2.2. Pohotová likvidita 

 Pohotová likvidita jinak nazývána jako „Likvidita II. stupně“ při svém výpočtu 

vylučuje nejméně likvidní část oběžných aktiv, a to zásoby (materiál, suroviny, 

polotovary, nedokončená výroba a hotová výroba). Někdy kromě zásob odečítáme od 

oběžných aktiv i pohledávky, které jsou nedobytné, popřípadě pochybné. Z důvodu, 

že smyslem ukazatele je odstranit nejméně likvidní aktiva.  

Pohotová likvidita =
Oběžná aktiva – Zásoby

Krátkodobé závazky
 

 Zajímavé je sledovat tento ukazatel v čase. V časovém horizontu dokáže tento 

ukazatel říct více než při samotném jednotném měření. Optimální hodnota ukazatele 

závisí opět na strategii podniku. Doporučuje se držet ji okolo 0,7-1,0. Je-li hodnota 

vyšší, jedná se opět o konzervativní strategii. Pokud je naopak hodnota nižší, jedná se 
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o velice agresivní strategii. Rovná-li se hodnota 1,0, znamená to, že jsme schopni 

zaplatit závazky věřitelům bez nutnosti prodávat zásoby. (5, s. 104-105) (2, s. 55) 

2.2.2.3. Hotovostní (peněžní) likvidita 

 Hotovostní likvidita porovnává sumu prostředků na běžném či jiném účtu 

společně s penězi v hotovosti, cennými papíry a šeky ku krátkodobým závazkům.  

Hotovostní likvidita =
Peněžní prostředky

Krátkodobé závazky
 

Doporučená hodnota ukazatele je 0,2-0,5. (5, s. 105) (2, s. 55) 

2.2.3. Ukazatele aktivity 

 Ukazatele aktivity jsou používány především jako nástroj řízení aktiv. Ukazatele 

vyjadřují využití majetku. Zjišťujeme, zda je velikost jednotlivých druhů aktiv v poměru 

k současným nebo budoucím hospodářským aktivitám podniku přiměřená (zda podnik 

využívá vložené prostředky). Jedná se o kombinované ukazatele, kde jsou do 

jednotlivých vztahů používány položky jak z rozvahy (majetek), tak z výkazů zisku 

a ztrát (tržby). Tento ukazatel můžeme vyjádřit ve dvou modech. V obrátkovosti 

(rychlost obratu) = počet obrátek aktiv za období, ve kterém bylo dosaženo daných 

tržeb. V době obratu = počet dní, trvání jedné obrátky. Ukazatele aktivity jsou jedním 

ze tří základních činitelů efektivnosti. (2, s. 59-60) (5, s. 107-110) 

2.2.3.1. Obrat aktiv 

 Je komplexním ukazatelem, který měří efektivnost využívání aktiv. Tento 

ukazatel říká, kolikrát se celková aktiva obrátí za účetní období. Hodnota ukazatele by 

měla být rovna minimálně 1.  

Obrat aktiv =
Tržby

Aktiva celkem
 

 Obecně platí, že čím větší hodnota ukazatele, tím lepší to pro podnik je. Nízká 

hodnota tohoto ukazatele říká, že je podnik neúměrně vybaven a neefektivně využívá 

vybavení. (5, s. 108) (3, s. 92) 

2.2.3.2. Obrat dlouhodobého majetku 

 Ukazatel obratu dlouhodobého majetku měří efektivnost využití budov, strojů, 

zařízení a ostatních dlouhodobých aktiv. Udává, kolikrát se dlouhodobý majetek obrátí 

v tržby za účetní období. Tento ukazatel je významným podkladem při rozhodování 

o nových investicích. Pokud bychom pomocí ukazatele srovnávali podniky, nesmíme 
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zapomenout započítat odepsanost majetku a metody odpisování. Stručně řečeno, 

pokud je stejná výše tržeb dvou podniků, lépe je na tom ten, který má větší odepsanost 

majetku. Hodnota může být výrazně nadhodnocena, pokud podnik používá ve velké 

míře leasingové financování. V takovém případě není rozvaha na straně aktiv 

ovlivněna hodnotou dlouhodobého majetku. (5, s. 108) (3, s. 94) 

Obrat dlouhodobého majetku =
Tržby

Dlouhodobý majetek
 

2.2.3.3. Obrat zásob 

 Ukazatel říká, kolikrát je každá položka zásob prodána a znovu naskladněna 

v daném účetním období. Pokud máme podrobné informace, je možné tímto 

ukazatelem počítat i jednotlivé položky zásob. Doporučuje se počítat s průměrnými 

hodnotami stavu zásob, ne se stavovou hodnotou. Může docházet ke zkreslování.  

(5, s. 108-109) (3, s. 92) (2, s. 59) 

Obrat zásob =
Tržby

Zásoby
 

2.2.3.4. Doba obratu zásob 

 Tento ukazatel je velice podobný výše zmíněnému obratu zásob, jen 

nepočítáme, kolikrát dojde k obratu, ale za jak dlouho dojde k jedné obrátce. Díky 

tomuto ukazateli nejlépe vidíme intenzitu využití zásob. Čím rychlejší doba obratu je, 

tím lépe pro podnik. Pokud je však doba příliš krátká, nemusí to znamenat jen dobré 

využívání zásob, nýbrž také problémy s plynulostí výroby a s uspokojováním 

zákazníků. Je nutno v podniku zajistit optimální podmínky mezi velikostí zásob a jejich 

obratem. (5, s. 109) (3, s. 93) (9, s. 103) 

Doba obratu zásob =
Zásoby

Tržby
 x 360 
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2.2.3.5. Doba splatnosti (obratu) pohledávek 

 Ukazatel měří, jak dlouho trvá, než dostaneme peníze za pohledávky. To 

znamená, jakou dobu se peníze nachází v položce pohledávky. Po tuto dobu musí 

firma čekat na platbu od zákazníků za již poskytnuté služby. Hodnota tohoto ukazatele 

se srovnává se splatností faktur.  

Doba splatnosti pohledávek =
Pohledávky

Tržby
 x 360 

 Čím delší doba splatnosti, tím větší potřebu úvěru má podnik, a tím vyšší jsou 

jeho náklady. (5, s. 109) (3, str. 93) (9, s. 103-104) 

2.2.3.6. Doba splatnosti (obratu) závazků 

  Doba splatnosti závazků udává dobu od vzniku závazku po dobu jeho úhrady. 

Po dobu splatnosti závazků využívá podnik takzvaný bezplatný obchodní úvěr ve svůj 

prospěch.  

Doba splatnosti závazků =
Krátkodobé závazky

Tržby
 x 360 

 Ukazatelé doby splatnosti pohledávek a doby splatnosti závazků jsou velice 

důležité pro posuzování časového nesouladu od vzniku do úhrady pohledávky 

či závazku. Rozdíl mezi dobou splatnosti pohledávek a dobou úhrady závazků dává 

dobu, kterou je nutno profinancovat. Pokud podnik inkasuje pohledávky dříve, než platí 

závazky, je to pro podnik výhodné. Jelikož dodavatelský úvěr financuje činnost 

podniku. Tento stav se však může projevit nízkou hodnotou likvidity. Mezi hodnotami 

likvidity a aktivity je tenká vazba, proto je potřeba hledat střední cestu. (5, s. 109) (3, s. 94) 

(9, s. 104) 

2.2.4. Ukazatele zadluženosti 

 Zadluženost označuje situaci podniku, kdy podnik používá pro financování 

svých aktivit cizí zdroje mimo vlastní. Podnik může financovat z takzvaného vlastního 

jmění (zisk z emise akcií, z nerozděleného zisku, z fondů tvořených ze zisku) nebo 

z dluhu (zejména bankovní úvěr). Pokud podnik používá cizí zdroje, dostává se do 

určitého rizika. V dnešní době používá každý podnik pro financování cizí zdroje, 

především z důvodu zvýšení celkové výnosnosti vloženého kapitálu. Z právního 

hlediska však nemůže podnik financovat pouze cizím kapitálem, proto se financování 

dělí mezi vlastní a cizí kapitál. Využití cizího kapitálu je užitečné, protože cizí kapitál je 

levnější než vlastní. Vše díky skutečnosti, že úroky z cizího kapitálu snižují daně. 
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Úrok = náklad, náklad snižuje zisk a ze zisku se platí daň. Vzniká takzvaný „daňový 

štít“. Z hlediska riskantnosti je nejbezpečnější použití vlastního kapitálu, jelikož není 

nutné nic splácet. Každá firma by se měla snažit o optimální poměr mezi zdroji 

financování. Základními faktory, které ovlivňují ukazatele zadluženosti, jsou daně, 

riziko, typ aktiv a stupeň finanční volnosti podniku. (5, s. 110-112) (3, s. 82) (9, s. 83-89) 

2.2.4.1. Celková zadluženost 

 Celková zadluženost jinak věřitelské riziko je základním ukazatelem 

zadluženosti. Charakterizuje finanční úroveň firmy a ukazuje míru krytí majetku cizími 

zdroji. Doporučená hodnota se pohybuje mezi 30–60 %. Čím vyšší je hodnota, tím 

větší je riziko pro věřitele (např. banky) při poskytování úvěru. Vyšší hodnota může mít 

i pozitivní vliv, zejména pro majitele v případě, kdy výnosnost investovaného kapitálu 

je vyšší než úroky placené za použití cizích zdrojů. Pokud tomu tak je, nazýváme tento 

jev „finanční pákou“. Pokud to mu tak není, nastává pro majitele problém. (9, s. 84) 

(5, s. 110) (11) 

Celková zadluženost =
Cizí zdroje

Aktiva celkem
 

 Opakem celkové zadluženosti je koeficient samofinancování, který říká, do jaké 

míry je podnik schopný pokrýt své potřeby z vlastních zdrojů. Vyjadřuje stabilitu 

a samostatnost podniku. (11) (3, s. 85) 

Koeficient samofinancování =
Aktiva celkem

Vlastní kapitál
 

2.2.4.2. Míra zadluženosti 

 Míra zadluženosti je ukazatel, který poměřuje cizí a vlastní kapitál. Je významný 

pro banky při poskytování úvěru. Proto je nutné sledovat ho v čase.  (9, s. 85) (11) 

Míra zadluženosti =
Cizí zdroje

Vlastní kapitál
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2.2.4.3. Úrokové krytí  

 Úrokové krytí ukazuje, kolikrát jsou úroky z poskytnutých úvěrů kryty 

hospodářským výsledkem firmy za účetní období.  

Úrokové krytí =
EBIT

Nákladové úroky
 (EBIT = zisk před zdaněním + nákladové úroky) 

Platí, že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím lepší je finanční úroveň podniku. 

Pokud je hodnota tohoto ukazatele rovna 1, znamená to, že podnik vytvořil takový zisk, 

kterým je schopen splácet úroky věřitelům, ale na daně a na vlastníka již nic nezbude. 

Doporučená hodnota dle literatury je 5 a více. (9, s. 85-86) (11) 

 Opakem úrokového krytí je úrokové zatížení. To říká, jaká část zisku podniku je 

odčerpána na placení úroků. (11) 

Úrokové zatížení =
Nákladové úroky

EBIT
 

2.2.5. Ukazatelé produktivity 

 Ukazatelé produktivity říkají, jaká je výkonnost a efektivnost podniku. Obecně 

platí, že by se podnik měl snažit tyto ukazatele zvyšovat. 

Produktivita aktiv =
Výkony celkem

Aktiva
 

Produktivita práce =
Přidaná hodnota

Počet pracovníků
 

Výše jsou zmíněny příklady dvou ukazatelů produktivity. Zejména produktivita práce 

je žádaným ukazatelem. Setkáváme se zde s pojmem „přidaná hodnota“, což je rozdíl 

mezi výrobou a náklady na výrobu. (2, s. 61) 

  



19 
 

3. Mezipodnikové srovnání 

 Jako mezipodnikové srovnání označujeme takové metody, které nám pomohou 

porovnat podniky a výsledky jejich hospodaření. Srovnávání odhaluje silná a slabá 

místa, popřípadě rezervy, které podniky mají. Měly by se vždy porovnávat podniky 

s podobným podnikatelským zaměřením a s podobnou velikostí. Pro nejlepší 

porovnání dvou podniků nám slouží finanční analýza.  

 V podnicích se často využívá metoda tzv. „benchmarkingu“. Je to metoda 

založená na měření a porovnávání vybraných ukazatelů. Pomocí této metody podnik 

zjišťuje, jak si vede oproti jinému subjektu, popřípadě oproti oborovému průměru. 

Z benchmarkingu dostaneme hodnoty ukazatelů, které porovnáváme a následně si 

klademe otázky, proč se liší od porovnávaného subjektu, a zda je třeba rozdílům 

věnovat pozornost, popřípadě je dále řešit. (16, s. 195) (17) 
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Praktická část 

4. Výběr stavebních společností 

 Pro praktickou část této bakalářské práce jsem hledal vhodné (podobné) firmy, 

s jejichž účetními doklady by se dalo dobře pracovat. Dále bylo nutné vybírat firmy tak, 

aby byly srovnatelné. To znamená, aby měly podobnou pracovní náplň a podobné 

výkony. Rozhodl jsem se vzít VYSOT s.r.o. jako jednu z firem a podle ní jsem hledal 

další podobnou firmu. VYSOT jsem si vybral z důvodu, že je mi tato firma blízká. 

Absolvoval jsem u nich odbornou praxi a několik brigád. Firmu dobře znám a byla mi 

slíbena spolupráce. Druhou firmu jsem hledal dle právní formy, náplně podnikání a 

podobnosti účetních výkazů. Nakonec jsem si vybral firmu Okna TRIOGAS s.r.o. Při 

hledání firem bylo velice obtížné narazit na podniky, které by měly vyvěšené kompletní 

údaje účetní uzávěrky za jednotlivá léta. I proto bude pro vybrané společnosti 

zpracována analýza za posledních 5 let dle poskytnutých informací účetní uzávěrky za 

roky 2012–2016. Další představení společností vychází z webových stránek firem a 

poslední účetní závěrky firem. 

4.1. VYSOT s.r.o. 

Obr. 4, Logo firmy VYSOT s.r.o.                                                                       zdroj: http://www.vysot.cz/  

Firma VYSOT s.r.o. se zabývá dodávkou a montáží oken a dveří včetně 

příslušenství, dále pak údržbou a servisem oken, dveří a příslušenství a stavebními 

pracemi. Firma sídlí v Kuníně u Nového Jičína (Moravskoslezský kraj). Jedná se spíše 

o menší stavební firmu do 20 zaměstnanců. Firma působí na trhu už více než 20 let 

a obchodně zastupuje společnost Windows Holding a.s., která je největším výrobcem 

oken a dveří na českém trhu. (13) 

Obchodní společnost VYSOT s.r.o. byla založena v roce 1998 dvěma 

společníky. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským 

obchodním soudem v Ostravě. Základní kapitál společnosti tvoří 100 000 Kč. Na konci 

účetního období 2016 měla firma celkem 8 vlastních zaměstnanců. Je potřeba zmínit, 

že firma pro objem svých prací najímá živnostníky (forma subdodávky).  
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 Obr. 5, Sídlo firmy VYSOT s.r.o.                                                                  zdroj: http://www.vysot.cz/ 

Předmět podnikání obchodní společnosti: 

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené 

v příloze č. 1–3 zákona č. 455/1991 Sb. v platném znění 

- silniční motorová doprava nákladní 

- zprostředkování obchodů a služeb 

- opravy motorových vozidel 

- půjčovna motokár 

- výroba sportovních potřeb 
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4.2. Okna Triogas s.r.o. 

Obr. 6, Logo firmy Okna Triogas s.r.o. 

zdroj: http://www.triogas.cz/ 

 

 

 

 Společnost Okna Triogas s.r.o. vyrábí, dodává a montuje okna, dveře, stínící 

techniku, zimní zahrady, garážová vrata, ploty, brány, terasy a provádí drobné 

stavební práce. Ke všem svým výrobkům nabízí také servis a jiné doplňky. Firma sídlí 

ve Valašském Meziříčí, ale má také jednu vzorkovou prodejnu v Hlučíně. Jedná se 

o menší stavební společnost do 20 zaměstnanců. Firma působí na českém trhu od 

roku 2007, tudíž více než 10 let. (14) 

 Firma byla založena čtyřmi společníky v roce 2007. Společnost byla zapsána 

do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě. Základní kapitál 

společnosti je 200 000 Kč. Firma měla v roce 2016 celkem 8 zaměstnanců.  

Obr. 7, Sídlo firmy Okna Triogas s.r.o.                       zdroj: https://www.google.cz/maps/; printscreen 

Předmět podnikání obchodní společnosti: 

 - zednictví 

 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
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5. Aplikace metod finanční analýzy 

 V následující kapitole budu aplikovat některé z výše popsaných metod finanční 

analýzy, za účelem rozboru dat z účetních podkladů obou firem. Sledované období 

bude 5 let, a to od roku 2012 do roku 2016. 

5.1. Horizontální analýza rozvahy 

 V teoretické části jsem popisoval horizontální analýzu jako metodu absolutních 

ukazatelů. Pomocí horizontální analýzy tedy budeme porovnávat položky rozvahy 

v časové posloupnosti. V časovém horizontu, který jsem pro tuto analýzu zachytil, se 

naskytly malé problémy, především s úpravou položek rozvahy, jejíž koncept 

nezůstává po všechny roky stejný.  

5.1.1. Horizontální analýza rozvahy VYSOT s.r.o. 

 Pro snazší pochopení analýzy předkládám agregaci vybraných položek rozvahy 

Rozvaha – VYSOT s.r.o. 2012 2013 2014 2015 2016 

Aktiva celkem  3505 6481 4507 6651 7587 

Dlouhodobý majetek 131 342 197 92 331 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 131 342 197 92 331 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 3312 6094 4274 6519 7201 

Zásoby 433 1072 883 671 389 

Pohledávky 1676 3683 2319 4033 5223 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 1676 3683 2319 4033 5223 

Peněžní prostředky 1203 1339 1072 1815 1589 

Časové rozlišení aktiv 62 45 36 40 55 

Pasiva 3505 6481 4507 6651 7587 

Vlastní kapitál -444 1736 -67 361 -301 

Základní kapitál 100 100 100 100 100 

Ážio a kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

Fondy ze zisku 5 5 5 5 5 

Výsledek hospodaření minulých let -138 -548 1630 -172 256 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období -411 2179 -1802 428 -662 

Cizí zdroje 3949 4745 4574 6290 7888 

Rezervy 0 0 0 0 0 

Závazky 3949 4745 4574 6290 7888 

Dlouhodobé závazky 3 3 3 3 3 

Krátkodobé závazky 3946 4742 4571 6287 7885 

Časové rozlišení 0 0 0 0 0 

Tab. 1, Agregace vybraných položek rozvahy firmy VYSOT s.r.o.        zdroj: vlastní tvorba 
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V následující tabulce je zachycen vývoj položek rozvahy firmy VYSOT s.r.o. 

Vývoj je zachycen procentuálně a číselně jako rozdíl mezi jednotlivými lety. 

Tab. 2, Horizontální analýza rozvahy firmy VYSOT s.r.o.                                         zdroj: vlastní tvorba 

 Jako první údaj můžeme pozorovat nárůst aktiv z roku 2012 na rok 2013. 

Největší podíl na tomto nárůstu mají krátkodobé pohledávky, které se zvětšily o 120 %. 

Ještě větší nárůst zaznamenal dlouhodobý hmotný majetek a položka zásob. 

V číselném (peněžním) vyjádření to však není tak podstatné jako u krátkodobých 

pohledávek. Dále se nám mezi lety 2012 a 2013 výrazně změnil hospodářský výsledek 

až o 630 %. Celkově z tabulky můžeme pozorovat nevyrovnanost hospodářských 

výsledků. Každý rok firma střídavě vykazuje ztrátu a zisk.  

 Mezi lety 2013 a 2014 pozorujeme snížení aktiv. To je z největší části 

zapříčiněno úbytkem krátkodobých pohledávek. Na straně pasiv nám opět došlo 

ke změně hospodářského výsledku díky vykázané ztrátě v roce 2014.  

 V dalších letech mají aktiva vzrůstající tendenci. Z číselného vyjádření je patrné, 

že na hodnotu aktiv má největší vliv výše krátkodobých pohledávek. U pasiv je vývoj 

jako na houpačce především u položky hospodářského výsledku. Dále můžeme vidět, 
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že každým rokem vzrůstají krátkodobé závazky, což může být také zapříčiněno růstem 

pohledávek (firma čeká na peníze, aby mohla dále zaplatit).  

 V tabulce můžeme najít také několik položek s nulovou hodnotou. V případě 

základního kapitálu a dlouhodobých závazků to znamená, že se hodnota nemění. 

U ostatních položek je nula z důvodu, že se položky momentálně ve firmě nevyskytují. 

5.1.2. Horizontální analýza rozvahy Okna Triogas s.r.o. 

 Jako první zveřejňuji agregaci vybraných položek rozvahy firmy Okna Triogas 

s.r.o. pro lepší pochopení následující analýzy. 

Rozvaha – Okna Triogas s.r.o. 2012 2013 2014 2015 2016 

Aktiva celkem  5953 5512 5396 5424 6342 

Dlouhodobý majetek 665 371 147 253 438 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 665 371 147 253 438 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 5241 5084 5197 5091 5861 

Zásoby 1105 1385 498 363 73 

Pohledávky 1311 1086 1297 1208 1857 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 1311 1086 1297 1208 1857 

Peněžní prostředky 2825 2613 3402 3520 3931 

Časové rozlišení aktiv 47 57 52 80 43 

Pasiva 5953 5512 5396 5424 6342 

Vlastní kapitál 4836 4900 4556 4470 4900 

Základní kapitál 200 200 200 200 200 

Ážio a kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

Fondy ze zisku 20 20 20 20 20 

Výsledek hospodaření minulých let 4574 4616 4680 4336 4295 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 42 64 -344 -86 385 

Cizí zdroje 1077 577 797 909 1427 

Rezervy 0 0 0 0 0 

Závazky 1077 577 797 909 1427 

Dlouhodobé závazky 674 369 135 279 507 

Krátkodobé závazky 403 208 662 630 920 

Časové rozlišení 41 35 43 45 15 

Tab. 3, Agregace vybraných položek rozvahy firmy Okna Triogas s.r.o.      zdroj: vlastní tvorba 
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V následující tabulce je zachycen vývoj položek rozvahy firmy Okna Triogas s.r.o.. 

Vývoj je zachycen procentuálně a číselně a jako rozdíl mezi jednotlivými lety. 

 

Tab. 4, Horizontální analýza rozvahy firmy Okna Triogas s.r.o.                                zdroj: vlastní tvorba 

 Z následující tabulky můžeme stejně jako u předchozí firmy číst vývoj položek 

rozvahy v čase. Mezi pozorovanými roky došlo pouze k nepatrné změně množství 

aktiv. První tři roky měly aktiva klesající tendenci, ve čtvrtém roce nepatrně narostly 

a v pátém roce již jejich nárůst byl 918 000 Kč, tzn. nárůst cca o 17%. Stejně tak jako 

se chovala celková aktiva se choval i dlouhodobý hmotný majetek. Zajímavé je 

pozorovat položku zásob. U té v prvním roce došlo k růstu, ale následující léta se firma 

zásob zbavovala. Hodnoty položky krátkodobé pohledávky májí střídavě vzrůstající 

a klesající tendenci. Největší nárůst zaznamenáváme v roce 2016, kdy se jeho 

hodnota zvedla o 649 000 Kč. Poslední položkou z aktiv, která stojí za zmínku jsou, 

peněžní prostředky. Zde můžeme pozorovat každoroční nárůst. Kromě roku 2013 kde, 

byl mírný pokles. Změna může souviset s navýšením zásob v daném roce. 

 U pasiv můžeme pozorovat především vývoj hospodářského výsledku. Firma 

zaznamenala ztrátu v roce 2014 a 2015. To se projeví zejména poklesem hodnoty 
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vlastního kapitálu mezi lety 2013 a 2014 o 344 000 Kč. V roce 2016 firma generovala 

zisk, a tak můžeme pozorovat změnu hospodářského výsledku o 548 %. Vývoj cizích 

zdrojů ve firmě má kromě prvního roku stoupající tendenci. V prvním roce došlo k jejich 

snížení o 500 000 Kč, což představuje asi 46%. Podobné procentuální snížení se 

logicky rozděluje mezi závazky dlouhodobé a krátkodobé. V dalších letech došlo 

k navyšování cizích zdrojů. V roce 2014 byl tento nárůst zapříčiněn převážně téměř 

218 % nárůstem krátkodobých závazků. V roce 2015, se navyšují  jen dlouhodobé 

závazky a v roce 2016 jak dlouhodobé (o 82 %) tak krátkodobé (o 46 %). 

 V tabulce můžeme podobně jako u předchozí firmy nalézt nulové hodnoty 

u základního kapitálu a fondů ze zisku, je to zapříčiněno neměnými položkami. Zbytek 

nulových položek se ve firmě nevyskytuje. 

5.1.3. Porovnání výsledků horizontální analýzy rozvahy  

 V rámci srovnávání nemůžeme porovnávat hodnoty jednotlivých položek, ale 

spíše vývoj v čase. 

 

Graf 1, Vývoj aktiv obou firem           zdroj: vlastní tvorba 

Z grafu vývoje aktiv můžeme vyčíst, že firma VYSOT s.r.o. měla na začátku 

pozorovaného období cca o 2 500 000 Kč menší hodnotu aktiv. Vývoj aktiv této firmy 

je hodně skokový. Za skoky ve vývoji mohou zejména krátkodobé pohledávky. Naproti 

tomu firma Okna Triogas s.r.o. první 4 roky nepatrně ztrácela na hodnotě aktiv, ale 

v posledním roce zaznamenala růst. Za klesání může převážně položka zásob, a za 

nárůst v posledním roce krátkodobé pohledávky. 

Vývoj hospodářského výsledku, který je u obou firem zajímavý si přiblížíme 

v horizontální analýze výkazu zisků a ztrát. 
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5.2. Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 

 Pro vytvoření horizontální analýzy výkazu zisku a ztrát, jsem zjednodušil 

výsledovku a vybral jen položky, které by měly být zajímavé a porovnatelné. 

Při výpočtech se naskytl problém s některými položkami výsledovky, která se s lety 

koncepčně trochu změnila.  

5.2.1. Horizontální analýza výkazů zisku a ztrát VYSOT s.r.o. 

 Pro ozřejmění následující analýzy, jsem zde vložil tabulku s vybranými 

agregovanými položkami výkazů zisku a ztrát firmy VYSOT s.r.o. 

Výkaz zisků a ztrát          
VYSOT s.r.o. 

2012 2013 2014 2015 2016 

Tržby z prodeje výrobků a 
služeb 21 252 22 609 15 509 15 264 14 330 

Tržby za prodej 0 0 1 2 371 13 

Výkonnová spotřeba 17 634 17 162 14 308 15 224 12 215 

Osobní náklady 3 447 3 119 3 033 2 611 2 353 

Úprava hodnot v provozní 
oblasti 236 118 145 105 142 

Ostatní provozní výnosy 0 1 35 1 086 113 

Ostatní provozní náklady 23 21 362 61 50 

Provozní výsledek hospodaření -331 2 289 -1 722 508 -587 

Nákladové úroky a podobné 
náklady 73 70 71 68 64 

Ostatní finanční výnosy 1 2 3 4 2 

Ostatní finanční náklady 40 42 14 16 13 

Finanční výsledek hospodaření -112 -110 -81 -80 -75 

Výsledek hospodaření před 
zdaněním -443 2 179 -1 803 428 -662 

Daň z příjmů 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření po 
zdanění -443 2 179 -1 803 428 -662 

Výsledek hospodaření za účetní 
období -411 2 179 -1 803 428 -662 

Tab. 5, Agregace vybraných položek výkazů zisku a ztrát VYSOT s.r.o.      zdroj: vlastní tvorba 
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V následující tabulce je zachycen vývoj vybraných položek výkazů zisku a ztrát 

firmy VYSOT s.r.o. Vývoj je zachycen procentuálně a číselně jako rozdíl mezi 

jednotlivými lety. 

Tab. 6, Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát firmy VYSOT s.r.o.      zdroj: vlastní tvorba 

 Z tabulky můžeme vyčíst vývoj položek výkazů zisku a ztrát. Tabulka zachycuje 

vývoj, nikoli však skutečný stav.  

 Vidíme, že v roce 2013 došlo k nárůstu tržeb z prodeje výrobků a služeb. 

V následujícím roce se však situace skokově změnila a firma zaznamenala propad 

tržeb o 7 100 000 Kč. Tržby i v dalších letech klesají, avšak ne tak zásadně. Pokud se 

zaměříme na výsledek hospodaření za účetní období, můžeme pozorovat, že v prvním 

roce se zvětšil o 630 %. Z důvodu, že v roce 2012 vykázala firma ztrátu 411 000 Kč 

a v roce 2013 generovala zisk 2 179 000 Kč. V roce 2014 došlo opět k propadu 

hospodářského výsledku a firma opět vykázala ztrátu. Toto kolísání zisk – ztráta se 

opakovalo i v dalších dvou pozorovaných letech. Je nutné podotknout, že firma při 

svém největším zisku měla také nejvíce tržeb. Naopak, když firma vykázala v roce 

2014 největší ztrátu za sledované období, objem tržeb nebyl nejmenší. Z toho lze 

konstatovat, že hospodářský výsledek nemá totální vliv na objem tržeb. 
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5.2.2. Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát Okna Triogas s.r.o. 

Pro lepší pochopení následující horizontální analýzy firmy Okna Triogas s.r.o., 

jsem zde vložil tabulku s vybranými agregovanými položkami výkazů zisku a ztrát. 

Výkaz zisků a ztrát           
Okna Triogas s.r.o. 2012 2013 2014 2015 2016 

Tržby z prodeje výrobků a 
služeb 11 336 9 642 14 363 14 638 17 767 

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 

Výkonnová spotřeba 9 007 8 105 12 744 13 128 15 341 

Osobní náklady 1 727 1 001 1 083 1 484 1 818 

Úprava hodnot v provozní 
oblasti 273 250 230 138 94 

Ostatní provozní výnosy 0 4 1 563 245 

Ostatní provozní náklady 116 174 535 349 261 

Provozní výsledek hospodaření 213 208 -228 102 498 

Nákladové úroky a podobné 
náklady 105 72 35 21 32 

Ostatní finanční výnosy 21 3 1 1 1 

Ostatní finanční náklady 63 50 54 77 82 

Finanční výsledek hospodaření -146 -119 -88 -97 -113 

Výsledek hospodaření před 
zdaněním 67 89 -316 5 385 

Daň z příjmů 25 25 28 45 0 

Výsledek hospodaření po 
zdanění 42 64 -344 -40 385 

Výsledek hospodaření za účetní 
období 42 64 -344 -40 385 

Tab. 7, Agregace vybraných položek výkazů zisku a ztrát Okna Triogas s.r.o.    zdroj: vlastní tvorba 

V následující tabulce je zachycen vývoj vybraných položek výkazů zisku a ztrát 

firmy Okna Triogas s.r.o. Vývoj je zachycen procentuálně a číselně jako rozdíl mezi 

jednotlivými lety.  

Tab. 8, Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát firmy Okna Triogas s.r.o.     zdroj: vlastní tvorba 

 Z tabulky můžeme vyčíst, že v roce 2013 došlo k 15 % poklesu celkový tržeb za 

prodej výrobků a služeb. Tomuto poklesu logicky odpovídá i výkonová spotřeba. 

V roce 2014 se tržby opět skokově změnily. Tentokrát došlo k nárůstu o 49 %, což je 
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zvýšení cca o 4 721 000 Kč. V roce 2015 se hodnota tržeb pohybovala obdobně jako 

v předchozím roce.  Rok 2016 přinesl opět nárůst tržeb o 21 %. Výkonová spotřeba se 

měnila podobně jako tržby.  

 Vývoj hospodářského výsledku nám podle procent ukazuje obrovské skoky. 

Pokud se však podíváme na číselné vyjádření rozdílu, zjistíme, že situace nebyla až 

tak extrémní. V roce 2012 vykázala firma zisk 42 000 Kč. V roce 2013 se hospodářský 

výsledek zvýšil o 22 000 Kč (procentuálně o 52 %). Další rok zaznamenala firma ztrátu 

a hospodářský výsledek se oproti předchozímu roku propadl o 408 000 Kč (638 %). 

V roce 2015 firma vykázala opět ztrátu, ale menší než v předešlém roce. Díky tomu 

můžeme z tabulky číst nárůst o 88 % = 304 000 Kč. V posledním pozorovaném roce 

2016 firma generovala zisk a hospodářský výsledek činil 385 000 Kč. To znamená, že 

se zisk zvýšil od minulého roku (-40 000 Kč) o 1063 % (více než 10násobně). Vývoj 

hospodářského výsledku úplně neodpovídá vývoji tržeb. 

5.2.3. Porovnání výsledků horizontální analýzy výkazů zisků a ztrát 

 Srovnání firem nejlépe uvidíme na grafech vývoje hospodářských výsledků a na 

vývoji tržeb. 

 Graf 2, Vývoj hospodářských výsledků obou firem       zdroj: vlastní tvorba 

 Z grafu č. 2 můžeme vyčíst, že firma Okna Triogas s.r.o., i přestože se 

s hospodářskými výsledky drží okolo nuly, má průběh výsledků v čase relativně 

konstantní. Naproti tomu firma VYSOT s.r.o. dosahuje v rámci hospodářských 

výsledků velkých skoků, kdy ztráta střídá zisk, a to v mnohem vyšších částkách než 

u firmy Okna Triogas s.r.o. 
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Graf 3, Vývoj tržeb z prodeje výrobků a služeb obou firem      zdroj: vlastní tvorba 

 V grafu č. 3 si můžeme všimnout vývoje objemu tržeb v průběhu jednotlivých 

let. Firma Okna Triogas s.r.o. má se svým objemem tržeb spíše vzrůstající tendenci. 

Naproti tomu tržby firmy VYSOT s.r.o. v průběhu let klesají. 
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5.3. Vertikální analýza rozvahy 

 Vertikální analýza se také jinak nazývá procentuální. Jako základ analýzy jsou 

v rámci rozvahy použita celková aktiva (pasiva). Z tabulek můžeme vyčíst hodnoty 

jednotlivých položek rozvahy a jejich procentuální zastoupení v rámci aktiv či pasiv. 

Obsah položek tabulky zůstává stejný jako u horizontální analýzy rozvahy. 

5.3.1. Vertikální analýza rozvahy firmy VYSOT s.r.o. 

 Níže uvedená tabulka vybraných agregovaných položek rozvahy firmy VYSOT 

s.r.o. slouží k lepšímu pochopení vertikální analýzy rozvahy této firmy. 

Rozvaha – VYSOT s.r.o. 2012 2013 2014 2015 2016 

Aktiva celkem  3505 6481 4507 6651 7587 

Dlouhodobý majetek 131 342 197 92 331 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 131 342 197 92 331 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 3312 6094 4274 6519 7201 

Zásoby 433 1072 883 671 389 

Pohledávky 1676 3683 2319 4033 5223 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 1676 3683 2319 4033 5223 

Peněžní prostředky 1203 1339 1072 1815 1589 

Časové rozlišení aktiv 62 45 36 40 55 

Pasiva 3505 6481 4507 6651 7587 

Vlastní kapitál -444 1736 -67 361 -301 

Základní kapitál 100 100 100 100 100 

Ážio a kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

Fondy ze zisku 5 5 5 5 5 

Výsledek hospodaření minulých let -138 -548 1630 -172 256 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období -411 2179 -1802 428 -662 

Cizí zdroje 3949 4745 4574 6290 7888 

Rezervy 0 0 0 0 0 

Závazky 3949 4745 4574 6290 7888 

Dlouhodobé závazky 3 3 3 3 3 

Krátkodobé závazky 3946 4742 4571 6287 7885 

Časové rozlišení 0 0 0 0 0 

Tab. 1, Agregace vybraných položek rozvahy firmy VYSOT s.r.o. zdroj: vlastní tvorba 
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V následující tabulce je možno vidět zpracování vertikální analýzy rozvahy firmy 

VYSOT s.r.o. 

 Tab. 9, Vertikální analýza rozvahy firmy VYSOT s.r.o.        zdroj: vlastní tvorba 

 Z tabulky lze vyčíst procentuální zastoupení jednotlivých položek v rámci aktiv 

či pasiv. Pro snazší znázornění a vysvětlení, je zvoleno zobrazení v následujících 

grafech.  
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Graf 4, Rozdělení aktiv firmy VYSOT s.r.o.       zdroj: vlastní tvorba 

 Z grafu č. 4 můžeme vyčíst rozdělení aktiv ve firmě VYSOT s.r.o. Rozdělení je 

ve všech letech téměř stejné. Převážnou většinu aktiv tvoří oběžný majetek, který je 

dále rozebrán v následujícím grafu. 

Graf 5, Rozdělení oběžných aktiv firmy VYSOT s.r.o.    zdroj: vlastní tvorba 

  V grafu č. 5 vidíme rozdělení oběžných aktiv firmy VYSOT s.r.o. Důležitým 

poznatkem je, že se zde vůbec nenachází dlouhodobé pohledávky. Naproti tomu 

krátkodobé pohledávky tvoří každý rok minimálně polovinu objemu oběžných aktiv. 

Z rozdělení v každém roce lze vidět, že od roku 2014 ubylo ve firmě hodně zásob, 

které v roce 2016 klesly až na 5 % z celkového objemu oběžných aktiv. Celkově 

průběh rozdělení vypadá v každém roce velice podobně. 
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Graf 6, Rozdělení pasiv firmy VYSOT s.r.o.     zdroj: vlastní tvorba 

 Z grafu č. 6 vyčteme rozdělení pasiv firmy VYSOT s.r.o. Můžeme vidět, že se 

zde vůbec nenachází časové rozlišení. V některých letech je hodnota vlastních zdrojů 

záporná, což je způsobeno především vykázáním ztráty v daném roce. V rámci cizích 

zdrojů firma disponuje především krátkodobými závazky. 
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5.3.2. Vertikální analýza rozvahy firmy Okna Triogas s.r.o. 

 Vertikální analýzu rozvahy firmy Okna Triogas s.r.o. opírám o vloženou tabulku 

agregovaných položek rozvahy této firmy. 

Rozvaha – Okna Triogas s.r.o. 2012 2013 2014 2015 2016 

Aktiva celkem  5953 5512 5396 5424 6342 

Dlouhodobý majetek 665 371 147 253 438 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 665 371 147 253 438 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 5241 5084 5197 5091 5861 

Zásoby 1105 1385 498 363 73 

Pohledávky 1311 1086 1297 1208 1857 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 1311 1086 1297 1208 1857 

Peněžní prostředky 2825 2613 3402 3520 3931 

Časové rozlišení aktiv 47 57 52 80 43 

Pasiva 5953 5512 5396 5424 6342 

Vlastní kapitál 4836 4900 4556 4470 4900 

Základní kapitál 200 200 200 200 200 

Ážio a kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

Fondy ze zisku 20 20 20 20 20 

Výsledek hospodaření minulých let 4574 4616 4680 4336 4295 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 42 64 -344 -86 385 

Cizí zdroje 1077 577 797 909 1427 

Rezervy 0 0 0 0 0 

Závazky 1077 577 797 909 1427 

Dlouhodobé závazky 674 369 135 279 507 

Krátkodobé závazky 403 208 662 630 920 

Časové rozlišení 41 35 43 45 15 

Tab. 3, Agregace vybraných položek rozvahy firmy Okna Triogas s.r.o.        zdroj: vlastní tvorba 
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V následující tabulce je možno vidět zpracování vertikální analýzy rozvahy firmy 

Okna Triogas s.r.o. 

Tab. 10, Vertikální analýza rozvahy firmy Okna Triogas s.r.o.   zdroj: vlastní tvorba 

 Z tabulky můžeme stejně jako u předchozí firmy vyčíst procentuální zastoupení 

jednotlivých položek v rámci aktiv či pasiv. Pro znázornění budou opět použity grafy 

přibližující situaci. 

Graf 7, Rozdělení aktiv firmy Okna Triogas s.r.o.    zdroj: vlastní tvorba 

 Rozdělení aktiv ve firmě Okna Triogas s.r.o. je v každém pozorovaném roce 

téměř stejné. Největší objem od 88–96 % zaujímají oběžná aktiva, 1 % časové 
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rozlišení, dlouhodobý majetek doplňuje zbytek objemu aktiv. Oběžná aktiva jsou opět 

rozebrána podrobněji v dalším grafu. 

Graf 8, Rozdělení oběžných aktiv firmy Okna Triogas s.r.o.   zdroj: vlastní tvorba 

 Rozdělení oběžných aktiv je v jednotlivých letech velice podobné. Můžeme si 

však všimnout postupného úbytku zásob až na 1 % zastoupení v roce 2016. Naproti 

tomu se v roce 2016 zvedla hodnota krátkodobých pohledávek. 

Graf 9, Rozdělení pasiv firmy Okna Triogas s.r.o.    zdroj: vlastní tvorba 

 Z grafu rozdělení pasiv firmy Okna Triogas s.r.o. můžeme vyčíst, že firma má 

převážný objem pasiv ve vlastním kapitálu. Avšak od roku 2013 se objem cizích zdrojů 

pomalinku zvyšuje. 
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5.3.3. Porovnání výsledků vertikální analýzy rozvahy firem 

 Pokud v rámci porovnání výsledků vertikální analýzy začneme u aktiv, můžeme 

vidět, že u obou firem tvoří převážnou většinu aktiv položka oběžná aktiva. 

Rozebereme-li si však oběžná aktiva podrobněji, zjistíme, že zde již taková podobnost 

není. Obě firmy postrádají dlouhodobé pohledávky a poměr položky zásob je velice 

podobný kromě prvních dvou pozorovaných let. Největší rozdíl můžeme vidět 

u objemu krátkodobých pohledávek. U firmy VYSOT s.r.o. se krátkodobé pohledávky 

pohybují od 51 % do 73 % z celkového objemu oběžných aktiv. Naproti tomu u firmy 

Okna Triogas s.r.o. se krátkodobé pohledávky pohybují mezi 21–32 % z celkového 

objemu oběžných aktiv. Zbytek oběžných aktiv vyplňují peněžní prostředky, které jsou 

logicky opakem krátkodobých pohledávek. 

 U pasiv se setkáváme s rozdíly především v hodnotě vlastního kapitálu. 

Firma VYSOT s.r.o. se v letech 2012, 2014 a 2015 dostala s hodnotou vlastního 

kapitálu do záporných čísel, taktéž v ostatních pozorovaných letech se hodnota 

vlastního kapitálu nedostala nad 27 % z celkového objemu pasiv. Naproti tomu u firmy 

Okna Triogas s.r.o. tvoří vlastní kapitál od 77 do 89 % z celkového objemu pasiv. 

5.4. Analýza poměrových ukazatelů 

 V teoretické části jsem popisoval poměrové ukazatele. Některé z výše 

popsaných ukazatelů nyní aplikuji v rámci finanční analýzy vybraných podniků.  

5.4.1. Analýza rentability 

 Analýza rentability nám slouží jako hodnocení výkonnosti podniku. 

Analyzujeme, jak je podnik schopný dosahovat zisku za pomoci investovaného 

kapitálu. U každé firmy jsou analyzovány tři druhy rentability: rentabilita vlastního 

kapitálu, rentabilita aktiv a rentabilita tržeb. V následujících tabulkách můžeme u 

jednotlivých firem vidět základní hodnoty položek pro výpočet ukazatelů rentability a 

následně hodnoty těchto ukazatelů. Jako první je spočtena rentabilita vlastního 

kapitálu, kterou můžeme spočítat jako ROE=EAT/vlastní kapitál. Z této hodnoty může 

vedení podniku vidět, kolik vydělává vlastní kapitál. Dalším ukazatelem je rentabilita 

aktiv ROA=EBIT/celková aktiva. Tato hodnota nám ukazuje produkční sílu podniku, 

tedy jak podnik dokáže využít svůj majetek bez rozdílu původu zdroje investování. 

Poslední zkoumanou hodnotou rentability je rentabilita tržeb. Tento ukazatel říká, jaký 
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podíl z tržeb zaujímá zisk. Můžeme ho spočítat jako ROS=EAT/tržby. Obecně platí, že 

čím vyšší hodnoty rentability firma dosahuje, tím lépe. 

5.4.1.1. Analýza rentability firmy VYSOT s.r.o. 

 U firmy VYSOT s.r.o. vychází v každém sledovaném období hodnoty rentability 

vlastního kapitálu ROE veliké. Avšak mimo roky 2013 a 2015 firma pokaždé vykázala 

ztrátu, hodnoty jsou tedy zavádějící. Hodnoty rentability aktiv má firma VYSOT s.r.o. 

skokově různé. Střídají se záporné hodnoty s kladnýma, což ukazuje, že v případě, 

kdy firma generovala zisk, dokázala využít produkční sílu. V roce 2013 na 34,7 % 

a v roce 2015 na 7,5 %. V ostatních letech vykazuje ztrátu a produkční síla nebyla 

využita a dosahuje záporných hodnot. U rentability tržeb ROS můžeme vidět, že 

v letech, kdy firma vykázala zisk zaujímá podíl zisku v roce 2013 10 % z celkových 

tržeb a v roce 2015 3 %. V ostatních letech se nachází záporné hodnoty a můžeme 

vidět, jaký podíl zaujímá ztráta z celkových tržeb, kdy nejhorší je rok 2014 s 11,63 %. 

Rentabilita 2012 2013 2014 2015 2016 

EAT -411 2 179 -1 803 428 -662 

Vlastní kapitál  -444 1 736 -67 361 -301 

EBIT -370 2 249 -1 732 496 -598 

Celková aktiva 3 505 6 481 4 507 6 651 7 587 

Tržby 21 252 22 609 15 509 15 264 14 330 

ROE -92,57% 125,52% -2691,04% 118,56% -219,93% 

ROA -10,56% 34,70% -38,43% 7,46% -7,88% 

ROS -1,93% 9,64% -11,63% 2,80% -4,62% 

Tab. 11, Rentabilita firmy VYSOT s.r.o.      zdroj: vlastní tvorba 

5.4.1.2. Analýza rentability firmy Okna Triogas s.r.o. 

 Ukazatel rentability vlastního kapitálu u firmy Okna Triogas s.r.o. se pohybuje 

převážně okolo 1 % v prvních dvou letech v rámci zisku a v roce 2015 v rámci ztráty. 

V roce 2014 vykázala firma ztrátu, která se projevila jako 7,6 % podíl z vlastního 

kapitálu, a naopak v roce 2016 dosáhla zisku, který se projevil jako 7,9 % podíl 

z vlastního kapitálu. Ukazatel ROA, tedy produkční síla podniku, je u firmy v rozsahu 

od -5,21 % (kdy firma nevyužila svou produkční sílu) do 6,58 % v roce 2016 (kdy firma 

využila svůj majetek nejvíc za sledované období). Poslední ukazatel ROS, který nám 

ukazuje podíl zisku na tržbách, se ve firmě pohybuje okolo ± 2 %, což znamená, že 

ztráta, popřípadě zisk nezaujímá moc velký podíl z celkových tržeb.  
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Rentabilita 2012 2013 2014 2015 2016 

EAT 42 64 -344 -40 385 

Vlastní kapitál  4 836 4 900 4 556 4 470 4 900 

EBIT 172 161 -281 26 417 

Celková aktiva 5 953 5 512 5 396 5 424 6 342 

Tržby 11 336 9 642 14 363 14 638 17 767 

ROE 0,87% 1,31% -7,55% -0,89% 7,86% 

ROA 2,89% 2,92% -5,21% 0,48% 6,58% 

ROS 0,37% 0,66% -2,40% -0,27% 2,17% 

Tab. 12, Rentabilita firmy Okna Triogas s.r.o.     zdroj: vlastní tvorba 

5.4.1.3. Porovnání ukazatelů rentability obou firem  

 Pro porovnání výsledků rentability obou firem bude nejlepší okomentovat 

následující grafy znázorňující průběh jednotlivých ukazatelů v letech.  

Graf 10, Rentabilita firmy VYSOT s.r.o.       Graf 11, Rentabilita firmy Okna Triogas s.r.o.   

zdroj: vlastní tvorba           zdroj: vlastní tvorba 

 Ve výše vyobrazených grafech rentability není zahrnut ukazatel rentability 

vlastního kapitálu (ROE), a to z důvodu enormních skokových hodnot u firmy VYSOT 

s.r.o., díky čemuž by se nedalo dodržet měřítko srovnatelnosti obou grafů. U zbylých 

dvou ukazatelů můžeme vidět především rozdíl v rozptylu hodnot. Zatímco se hodnoty 

u firmy Okna Triogas s.r.o. drží mezi -10 a + 10 %, u firmy VYSOT s.r.o. můžeme 

pozorovat větší rozptyl především v letech 2013 a 2014. Je třeba konstatovat, že 

hodnota rentability u firmy Okna Triogas s.r.o. je mnohem konstantnější, a pouze 

v roce 2014 se dostala do záporných hodnot. Rok 2014 celkově spojuje obě firmy, 

jelikož se obě dostaly do největšího záporu v rámci rentability a obě vykázaly největší 

ztrátu za sledované období. 
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5.4.2. Analýza likvidity 

 Analýza likvidity nám ukazuje, zda je podnik schopen platit své závazky. V rámci 

této analýzy jsem se rozhodl spočítat všechny tři druhy likvidity zmíněné a popsané 

v teoretické části: běžnou likviditu, pohotovou likviditu a hotovostní likviditu. Výpočty 

každé z těchto likvidit vychází z podílu oběžných aktiv a krátkodobých závazků. 

U pohotové likvidity však od oběžných aktiv odečítáme zásoby, u hotovostní likvidity 

místo oběžných aktiv jako celku počítáme pouze s peněžními prostředky. 

5.4.2.1. Analýza likvidity firmy VYSOT s.r.o. 

 Z tabulky likvidity firmy VYSOT s.r.o. můžeme vyčíst, že hodnoty běžné likvidity 

se pohybují v rozmezí 0,84 – 1,29. Jak již bylo popsáno v teoretické části, hodnota 

tohoto ukazatele by neměla klesnout pod 1. Z tohoto tvrzení můžeme vyvodit závěr, 

že firma VYSOT s.r.o. by v případě okamžité platby svým věřitelům, měla problém 

uhradit své závazky. V rámci hodnoty pohotové likvidity jsem při výpočtu v čitateli 

odečetl zásoby od oběžných aktiv. Po této úpravě jsem dostal výsledky v rozmezí 0,73 

– 1,06, což odpovídá doporučeným hodnotám z teoretické části. Poslední hodnoty 

hotovostní likvidity se nachází v rozmezí 0,2 - 0,3 a opět splňují doporučenou úroveň. 

I když se firma VYSOT s.r.o. v rámci pohotové a hotovostní likvidity vešla do 

doporučených hodnot, rozhodující složkou je běžná likvidita, ve které firma zaostává. 

Likvidita 2012 2013 2014 2015 2016 

Oběžná aktiva 3 312 6 094 4 274 6 519 7 201 

Krátkodobé závazky 3 949 4 742 4 571 6 287 7 885 

Zásoby 433 1 072 883 671 389 

Peněžní prostředky 1 203 1 339 1 072 1 815 1 589 

Běžná likvidita 0,84 1,29 0,94 1,04 0,91 

Pohotová likvidita 0,73 1,06 0,74 0,93 0,86 

Hotovostní likvidita 0,30 0,28 0,23 0,29 0,20 

Tab. 13, Likvidita firmy VYSOT s.r.o.      zdroj: vlastní tvorba 

5.4.2.2. Analýza likvidity firmy Okna Triogas s.r.o. 

 Běžná likvidita firmy Okna Triogas s.r.o. má poměrně velký rozptyl. V prvních 

dvou letech se pohybuje vysoko nad hodnotou 10. V roce 2012 dosáhla hodnoty 13 

a v roce 2013 hodnoty 24,44. V následujících třech zbylých pozorovaných letech se 

držela v rozmezí 6,37 – 8,8. Za celé sledované období však můžeme konstatovat, že 

firma držela hodnotu své likvidity výrazně nad doporučenými hodnotami a je zřejmé, 

že ve firmě panuje opatrná strategie. Pohotová likvidita podniku dá se říct, kopíruje 

vývoj běžné likvidity. Dosáhla nejvýraznější změny v roce 2014, kdy došlo 
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k největšímu úbytku zásob. Poslední zkoumaná hodnota hotovostní likvidity se opět 

drží nad doporučenými hodnotami a je zřejmé, že firma disponuje peněžními 

prostředky.  

Likvidita 2012 2013 2014 2015 2016 

Oběžná aktiva 5 241 5 084 5 197 5 091 5 861 

Krátkodobé závazky 403 208 662 630 920 

Zásoby 1 105 1 385 498 363 73 

Peněžní prostředky 2 825 2 613 3 402 3 520 3 931 

Běžná likvidita 13,00 24,44 7,85 8,08 6,37 

Pohotová likvidita 10,26 17,78 7,10 7,50 6,29 

Hotovostní likvidita 7,01 12,56 5,14 5,59 4,27 

Tab. 14, Likvidita firmy Okna Triogas s.r.o.     zdroj: vlastní tvorba 

5.4.2.3. Porovnání likvidity obou firem 

 Pokud budeme porovnávat vývoj běžné likvidity, zjistíme, že firma Okna Triogas 

s.r.o. je na tom mnohem lépe a je schopna platit své závazky ihned a bez problémů, 

což se o firmě VYSOT s.r.o. říci nedá. Jak však z grafu vyplývá u firmy VYSOT s.r.o. 

má likvidita konstantní průběh, naproti tomu u druhé firmy likvidita postupem času 

klesá. 

Graf 12, Vývoj běžné likvidity obou firem     zdroj: vlastní tvorba 
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5.4.3. Analýza aktivity  

 Analýza aktivity vyjadřuje, jak podnik využívá svůj majetek. Tedy jak efektivní je 

při jeho využívání. Pro tuto část analýzy jsou vybrány některé ukazatele z teoretické 

části. Jako první je obrat aktiv. Tímto ukazatelem zjišťujeme, kolikrát se celková 

hodnota aktiv obrátí za účetní období. Druhým vybraným ukazatelem je obrat 

dlouhodobého majetku, který nám říká, kolikrát se dlouhodobý majetek promění v tržby 

za účetní období. Třetím a předposledním vybraným ukazatelem je doba splatnosti 

krátkodobých pohledávek. Ukazatel vypovídá, jak dlouho trvá, než dostaneme peníze 

za pohledávky. Posledním ukazatelem je doba splatnosti krátkodobých závazků, jež 

udává dobu od vystavení do uhrazení závazků. 

5.4.3.1. Analýza aktivity firmy VYSOT s.r.o. 

  Z teoretické části již víme, že obrat aktiv by měl být roven minimálně 1. Tento 

bod firma VYSOT s.r.o. splňuje. Je však nutné konstatovat, že hodnota obratu aktiv, 

tedy počet obrátek aktiv, s každým pozorovaným rokem klesá a z hodnoty 6,06 spadl 

v roce 2016 na hodnotu 1,89. Vzhledem k tomu, že z celkového objemu aktiv zabírá 

dlouhodobý majetek jen malou část je tento ukazatel spíše ilustrativní. U ukazatele 

doby splatnosti pohledávek můžeme vidět, že s každým rokem se doba splatnosti 

prodlužuje a v roce 2016 je až na hodnotě 131,21 dní. Doba splatnosti závazků má 

podobnou stoupající tendenci jako doba splatnosti pohledávek. V roce 2016 je hodnota 

doby splatnosti závazků až na 198 dnech. Tento ukazatel může být přímo ovlivněn 

splatností pohledávek (firma neplatí, dokud nezaplatí odběratelé jí). 

Aktivita 2012 2013 2014 2015 2016 

Tržby 21 252 22 609 15 509 15 264 14 330 

Aktiva celkem 3 505 6 481 4 507 6 651 7 587 

Dlouhodobý majetek 131 342 197 92 331 

Pohledávky 1 676 3 683 2 319 4 033 5 223 

Krátkodobé závazky 3 949 4 742 4 571 6 287 7 885 

Obrat aktiv 6,06 3,49 3,44 2,29 1,89 

Obrat DM 162,23 66,11 78,73 165,91 43,29 

Doba splatnosti pohledávek 28,39 58,64 53,83 95,12 131,21 

Doba splatnosti závazků 66,89 75,51 106,10 148,28 198,09 

Tab. 15, Aktivita firmy VYSOT s.r.o.      zdroj: vlastní tvorba 
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5.4.3.2. Analýza aktivity firmy Okna Triogas s.r.o. 

 U firmy Okna Triogas můžeme z následující tabulky vidět, že obrat aktiv splňuje 

podmínku a je větší než 1 obrátka. Zároveň má stoupající tendenci, každý rok se tato 

hodnota zvětšuje z 1,9 až na 2,8 v roce 2016. Obrat dlouhodobého majetku je opět 

spíše ilustrativní, jelikož z celkových aktiv je hodnota dlouhodobého majetku velmi 

malá. Z ukazatele doby splatnosti pohledávek můžeme vyčíst, že v prvních dvou 

letech trvalo splácení pohledávek okolo 40 dní. V dalších letech se tato hodnota 

snížila, což je pozitivní.  

Poslední ukazatel doby splatnosti závazků se drží v rozmezí 8–19 dní. Zde je vidět, že 

firma platí své závazky téměř ihned a jistě plní termíny splatnosti faktur. 

Aktivita 2012 2013 2014 2015 2016 

Tržby 11 336 9 642 14 363 14 638 17 767 

Aktiva celkem 5 953 5 512 5 396 5 424 6 342 

Dlouhodobý majetek 665 371 147 253 438 

Pohledávky 1 311 1 086 1 297 1 208 1 857 

Krátkodobé závazky 403 208 662 630 920 

Obrat aktiv 1,90 1,75 2,66 2,70 2,80 

Obrat DM 17,05 25,99 97,71 57,86 40,56 

Doba splatnosti pohledávek 41,63 40,55 32,51 29,71 37,63 

Doba splatnosti závazků 12,80 7,77 16,59 15,49 18,64 

Tab. 16, Aktivita firmy Okna Triogas s.r.o.     zdroj: vlastní tvorba 

5.4.3.3. Porovnání aktivity obou firem  

 V rámci porovnání ukazatelů aktivity bude nejlepší porovnat dobu splatnosti 

pohledávek a závazků. Zde můžeme vidět největší rozdíl především v placení 

závazků, kdy firma Okna Triogas s.r.o. platí téměř ihned. Naproti tomu VYSOT s.r.o. 

má očividně problémy s placením svých závazků. Pro lepší přehled rozdílu tyto 

ukazatele vyjádřím následujícími grafy. 
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 Graf 13, Vývoj doby splatnosti pohledávek obou firem     zdroj: vlastní tvorba 

 Graf 14, Vývoj doby splatnosti závazků obou firem    zdroj: vlastní tvorba  
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5.4.4. Analýza zadluženosti 

 Zadluženost nám označuje skutečnost, jak podnik využívá k financování svých 

aktivit cizí zdroje. Používání cizích zdrojů sebou však nese riziko. V rámci analýzy 

zadluženosti jsem se zaměřil na celkovou zadluženost. Dále pak na míru zadluženosti, 

která nám udává poměr mezi vlastním kapitálem a cizími zdroji. Posledním ukazatelem 

je úrokové krytí. Ukazuje, kolikrát jsou úroky z poskytnutých úvěrů kryty hospodářským 

výsledkem. 

5.4.4.1. Analýza zadluženosti firmy VYSOT s.r.o. 

 Z tabulky zadluženosti firmy VYSOT s.r.o. můžeme vyčíst, že nejnižší celková 

zadluženost v roce 2013 je 73 % a nejvyšší v roce 2012 je 113 %. Vzhledem k tomu, 

že doporučená hodnota pro zadlužení činí 30-60 % nejsou tyto hodnoty pro firmu 

dobré. U míry zadluženosti můžeme v některých letech vidět záporné znaménko, které 

vyjadřuje, že hodnota vlastního kapitálu byla v daném roce díky ztrátě záporná 

a ukazatel tak není zcela relevantní. Celkově můžeme za všechny roky říct, že 

v podniku je vysoká zadluženost vlastního kapitálu. Ukazatel úrokového krytí 

informuje, kolikrát jsou úroky kryty hospodářským výsledkem. Z tabulky můžeme také 

vyčíst, že v případě zisku v roce 2013 a 2015 je úrokové krytí dostatečné. V ostatních 

případech, kdy byla vykázána ztráta, nejsme logicky schopni úroky krýt 

z hospodářského výsledku. 

Zadluženost 2012 2013 2014 2015 2016 

Cizí zdroje 3 949 4 745 4 574 6 290 7 888 

Aktiva celkem 3 505 6 481 4 507 6 651 7 587 

Vlastní kapitál -444 1 736 -67 361 -301 

EBIT -370 2 249 -1 732 496 -598 

Nákladové úroky 73 70 71 68 64 

Celková zadluženost 113% 73% 101% 95% 104% 

Míra zadluženosti -8,89 2,73 -68,27 17,42 -26,21 

Úrokové krytí -5,07 32,13 -24,39 7,29 -9,34 

Tab. 17, Zadluženost firmy VYSOT s.r.o.     zdroj: vlastní tvorba 
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5.4.4.2. Analýza zadluženosti firmy Okna Triogas s.r.o. 

 Celková zadluženost firmy Okna Triogas s.r.o. se pohybuje v rozmezí 10-23 % 

za pozorovaná léta. Toto rozmezí je značně nížší, než jsou doporučené hodnoty. Lze 

vidět, že firma je velice opatrná, co se týče využívání cizích zdrojů. Míra zadluženosti 

je velice nízká po všechny pozorované roky. Dle úrokového krytí, byla firma schopna 

pokrýt úroky z hospodářského výsledku ve všech letech kromě roku 2014. 

Zadluženost 2012 2013 2014 2015 2016 

Cizí zdroje 1 077 577 797 909 1 427 

Aktiva celkem 5 953 5 512 5 396 5 424 6 342 

Vlastní kapitál 4 836 4 900 4 556 4 470 4 900 

EBIT 172 161 -281 26 417 

Nákladové úroky 105 72 35 21 32 

Celková zadluženost 18% 10% 15% 17% 23% 

Míra zadluženosti 0,22 0,12 0,17 0,20 0,29 

Úrokové krytí 1,64 2,24 -8,03 1,24 13,03 

Tab. 18, Zadluženost firmy Okna Triogas s.r.o.     zdroj: vlastní tvorba 

5.4.4.3. Porovnání zadluženosti obou firem 

 Pokud srovnáme celkovou zadluženost, můžeme vidět dva extrémy. Na jedné 

straně firma Okna Triogas s.r.o., která je velice málo zadlužená, na druhé straně firma 

VYSOT s.r.o. jejíž hodnoty celkového zadlužení jsou vysoké a nemají klesající 

tendenci. Pro lepší názornost poslouží následující graf. 

Graf 15, Porovnání celkové zadluženosti obou firem     zdroj: vlastní tvorba 
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Závěr 

 Cílem této bakalářské práce bylo provést finanční analýzy dvou stavebních 

podniků a vzájemné porovnávání těchto analýz mezi sebou.  Sledované období je zde 

stanoveno na léta 2012 až 2016. V rámci porovnání jednotlivých ukazatelů finanční 

analýzy jsme mohli sledovat obrovské rozdíly mezi dvěma podobnými firmami. 

S ohledem na podobnost firem byly pro analýzu vybrány podniky VYSOT s.r.o. a Okna 

Triogas s.r.o. 

 V teoretické části práce je nastíněna finanční analýza jako taková. Jsou zde 

popsány podklady pro tvorbu finanční analýzy a využití finanční analýzy. Dále jsou 

v práci objasněny některé z metod finanční analýzy, a to analýza absolutních 

ukazatelů obsahující horizontální a vertikální analýzu a analýza poměrových 

ukazatelů, jako ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti a produktivity. 

Některé vybrané metody byly dále použity v praktické části. Teoretická část práce také 

obsahuje krátkou zmínku o mezipodnikovém srovnání zejména o metodě 

benchmarkingu.  

 V praktické části v rámci horizontální analýzy rozvahy jsem analyzoval vývoj 

aktiv u obou firem. Vývoj aktiv u firmy VYSOT s.r.o. se choval skokově s nárůstem 

v posledních dvou letech. Naproti tomu u firmy Okna Triogas s.r.o. docházelo 

k mírnému klesání hodnoty aktiv, ale v posledním roce firma opět zaznamenala nárůst. 

Horizontální analýzu jsem dále aplikoval i na výkaz zisků a ztrát. Zde jsem firmy 

porovnával především na hodnotu hospodářského výsledku v čase a na vývoj tržeb 

v čase. Co se týče hospodářského výsledku u firmy VYSOT s.r.o., dá se říct, že ztráta 

střídala zisk. Firma Okna Triogas s.r.o. držela svůj hospodářský výsledek konstantní, 

avšak velmi blízko 0. V roce 2014 vykázala za sledované období svou jedinou ztrátu, 

a naopak v roce 2016 nejvyšší zisk z celého sledovaného období. Vývoj tržeb byl u 

obou firem dle grafu č. 3 téměř naprosto opačný. Od roku 2013 firma VYSOT s.r.o. 

každým rokem přichází o objem svých tržeb. Naproti tomu druhá zkoumaná firma od 

téhož roku dosahuje stále vyššího objemu tržeb. 

 V rámci vertikální analýzy jsem porovnával několik vybraných položek. Co se 

týče složení aktiv byly na tom firmy podobně a převážnou většinu aktiv tvořila oběžná 

aktiva. Dále jsem je rozebral a zjistil jsem, že obě firmy postrádají dlouhodobé 

pohledávky. U firmy VYSOT s.r.o. byl vysoký objem krátkodobých pohledávek a nižší 

objem peněžních prostředků. U firmy Okna Triogas s.r.o. to bylo téměř naopak. 
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Největší rozdíl jsem však nalezl v pasivech u poměru vlastního a cizího kapitálu. 

Zde, pokud firma VYSOT s.r.o. nedosáhla v daném roce zisku, byla hodnota vlastního 

kapitálu záporná a objem cizích zdrojů v rámci pasiv byl často více než 100 %. Zato 

firma Okna Triogas s.r.o. si držela hodnotu vlastního kapitálu mezi 77 až 89 % 

z celkového objemu pasiv za měřené období. 

 V rámci analýzy rentability obou firem bylo důležité porovnat pomocí grafu vývoj 

rentability. Zde jsem zaznamenal především skokový vývoj firmy VYSOT s.r.o., každý 

rok záporné hodnoty střídaly ty kladné. U firmy Okna Triogas s.r.o. dosahovala 

rentabilita kladných hodnot. Výjimkou byl rok 2014, ve kterém firma vykázala ztrátu.  

 Dalším zkoumaným ukazatelem byla likvidita. V rámci porovnání jsem se 

zaměřil na běžnou likviditu. Z výsledků bylo možné vyčíst, že firma VYSOT s.r.o. má 

hodnoty likvidity velice nízké, často menší než 1, což znamená, že by v daných letech 

nebyla schopna platit své závazky ihned. Naproti tomu firma Okna Triogas s.r.o. držela 

hodnoty své běžné likvidity vysoko. S placením závazků ihned by v daných letech 

zřejmě neměla potíže. Z dlouhodobého hlediska, je však nutné konstatovat, že se 

hodnota běžné likvidity u firmy Okna Triogas s.r.o. snižuje a u firmy VYSOT s.r.o. je 

konstantní. 

 Po analýze aktivity jsem porovnával zejména dobu splatnosti závazků 

a pohledávek. Zde nastal mezi vybranými podniky asi největší rozdíl, kdy doba 

splatnosti pohledávek u firmy Okna Triogas s.r.o. měla podobné hodnoty ve všech 

letech a to okolo 40 dnů. Naopak u firmy VYSOT s.r.o. se doba splatnosti pohledávek 

od roku 2014 prodlužovala, v roce 2016 dosáhla hodnoty 131 dní. U doby splatnosti 

závazků byl rozdíl mezi firmami ještě propastnější. Zatímco firma Okna Triogas s.r.o. 

držela dobu splatností závazků v rozmezí 8 až 19 dní, u firmy VYSOT s.r.o. docházelo 

již od roku 2012 k prodlužování doby splatnosti, z 67 dnů se hodnota vyšplhala až na 

198 dní v roce 2016. 

 Poslední analýzou byla analýza zadluženosti, zde jsem se v rámci srovnání 

zaměřil především na celkovou zadluženost. Rozdíl mezi firmami byl opět obrovský. 

Ani jedna z firem nedosahuje doporučených hodnot zadlužení. Zatímco firma 

VYSOT s.r.o. se v rámci zadluženosti pohybuje mezi 73 až 113 %, firma 

Okna Triogas s.r.o. se pohybuje od 10 do 23 % zadluženosti za sledované období. 

Z těchto výsledků můžeme vidět, že firma VYSOT s.r.o. financuje své investice 

převážně z cizích zdrojů, naopak druhá zkoumaná firma převážně z vlastních. 
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 Díky provedení finančních analýz lze konstatovat, že firma Okna Triogas s.r.o. 

si stojí na trhu obstojně a praktikuje velice konzervativní strategii vedení podniku, 

zatímco firma VYSOT s.r.o. se potýká se značnými problémy. 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1 

 V rámci přílohy č. 1, bude na zadní straně desek bakalářské práce poskytnuto 

CD s nahranými účetními závěrkami včetně příloh obou firem. (18) 

Obsah CD: Okna Triogas s.r.o.: Triogas – Účetní závěrka vč. příloh 2012 

 : Triogas – Účetní závěrka vč. příloh 2013 

 : Triogas – Účetní závěrka vč. příloh 2014 

 : Triogas – Účetní závěrka vč. příloh 2015 

 : Triogas – Účetní závěrka vč. příloh 2016 

 : VYSOT s.r.o.: VYSOT – Účetní závěrka vč. příloh 2012 

  : VYSOT – Účetní závěrka vč. příloh 2013 

  : VYSOT – Účetní závěrka vč. příloh 2014 

  : VYSOT – Účetní závěrka vč. příloh 2015 

  : VYSOT – Účetní závěrka vč. příloh 2016 


