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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku  

CSYSTEM Group, s.r.o. pomocí elementárních metod finanční analýzy. V práci jsou 

popsány a následně vypočteny jednotlivé ukazatele a na základě získaných výsledků  

jsou formulovány závěry a návrhy pro zlepšení dané situace podniku s použitím 

informačního systému. 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the evaluation of financial situation of the company 

CSYSTEM Group, Ltd. by using elementary method of financial analysis. At this thesis 

particular indicators are described after that calculated and suggestions for improving 

the company situation using the information system are made based on the obtained 

results. 
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Finanční analýza, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow, metody finanční analýzy, 

rozdílové ukazatele, poměrové ukazatele, Altmanův index, IN05, informační systém, 

proces. 
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Úvod 

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolil téma „Hodnocení finanční situace podniku  

a jeho zabezpečení informačním systémem.“ Ve své práci hodnotím finanční situaci 

podniku CSTYSTEM Group, s.r.o. a navrhuju možnosti zlepšení s využitím 

informačního systému. Tuto společnost jsem si vybral na základě doporučení vedoucího 

své práce. Dalším důvodem bylo vykonání odborné praxe v této firmě. 

Finanční analýza poskytuje celkový pohled na hospodaření firmy. Napomáhá vedení 

firem a manažerům odhalit slabé a silné stránky a je podpůrným nástrojem v procesu 

rozhodování. Finanční analýzu mimo jiné využívají i investoři, kteří chtějí zhodnotit 

investovaný kapitál lepším způsobem, než nabízejí banky, tím že investují  

do silných společností. Hlavní zdroj veškerých informací o společnosti je obsažen  

ve třech účetních výkazech ve formě čísel. Dokonce existuje přísloví, které říká  

„Kdo neumí mluvit v číslech, neví, o čem mluví.“ Ovšem samotná finanční analýza 

nezaručuje, že dané rozhodnutí managementu či investora, povede k úspěchu. Dalším 

nutným nástrojem v dnešní době je předpoklad úspěšně navrženého  

a implementovaného informačního systému. 

Informační systém je nezbytnou součástí každého podniku, dokonce i malého.  

Velké a střední podniky, které se skládají z více úrovní, potřebují mezi sebou neustále 

komunikovat a vyměňovat si informace. Pokud by komunikace probíhala  

jen papírovou formou, pak by podnik nebyl schopen na trhu konkurovat. Dobře navržen 

informační systém je silným nástrojem v procesu rozhodování. Kombinací ukazatelů 

finanční analýzy s informačním systémem má management podniku šanci dělat správná 

rozhodnutí a tím na trhu uspět. 

Bakalářská práce je rozdělena do několika částí. První část práce tvoří teoretická 

východiska popisující finanční analýzu a informační systém. Budou zde popsány 

nejčastěji používané ukazatele finanční analýzy a členění informačních systémů. 

V druhé části bude představena analyzovaná společnost, provedena SWOT analýza  

a vypočteny jednotlivé ukazatele za využití vytvořeného programu v MS Excel 2007.  

Poslední část je věnována návrhům na zlepšení dané situace na základě získaných 

výsledků z druhé části.    
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1 Cíl práce 

Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci podniku  

CSYSTEM Group, s.r.o., elementární metodou finanční analýzy a na základě zjištěných 

výsledků definovat slabá místa a navrhnout možná řešení na zlepšení dané situace 

s vyžitím informačního systému. Pro výpočet ukazatelů finanční analýzy  

jsou využity účetní výkazy za období 2006 – 2008 a vytvořený program  

v MS Excel 2007.  
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2 Teoretická východiska 

2.1 Finanční analýza 

Finanční analýza se dá definovat jako systematický rozbor získaných dat, 

která jsou obsažena především v účetních výkazech. Finanční analýzy umožňují 

hodnocení finanční situace minulosti, současnosti a předpokládaný vývoj finanční 

budoucnosti podniku (10). 

Základním cílem každého podniku je zvýšit jeho tržní hodnotu v určitém časovém 

období. Zdrojem, který umožňuje chod firmy, jsou finanční prostředky.  

A právě finanční prostředky mají schopnost produkovat více, než bylo do podniku 

vloženo. Pokud tomu tak bude, záleží mimo zajištění kapitálu i na managementu 

podniku, analýze jeho stavu a využití aktiv pro další rozvoj. Z čistě finančního pohledu 

lze na firmu nahlížet jako na stroj na peníze, který vložené finanční prostředky postupně 

přeměňuje v procesu výroby na různá aktiva, jejichž konečnou formou je kapitál 

v podobě zisku. V tomto kontextu bude zajímavá především doba, za kterou bude dané 

aktivum převedeno na kapitál. Životnost aktiva bude závislá na průměrné době setrvání 

v dílčích fázích hospodářského cyklu podniku, kterými výrobek projde. Životnost 

aktiva, které je v podniku vázáno, musí mít k dispozici i zdroj jeho krytí – kapitál (11). 

Činnosti podniku jsou zachyceny v účetnictví, které spolu s dalšími informačními zdroji 

slouží finančním analytikům k posuzování zdraví podniku a poskytuje podklady  

pro rozhodování. Můžeme tedy říci, že účetnictví je schopno poskytnout hlavní 

ekonomická data podniku, ale samo o sobě neurčuje diagnózu stavu firmy.  

Účetnictví je tedy nutné, ale po jeho zpracování musí být provedena analýza  

jeho výsledků (11). 

Smyslem finanční analýzy je tedy připravit podklady pro kvalitní rozhodování  

o fungování firmy. Mezi hlavní cíle finančního řízení podniku můžeme především 

zařadit dosahování finanční stability. Finanční stabilitu můžeme hodnotit podle dvou 

základních kriterií: 

· Zhodnocovat vložený kapitál, schopnost vytvářet zisk a zajistit přírůstek 

majetku. 
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· Zajistit platební schopnost podniku (10). 

 

2.2 Zdroje Finanční analýzy 

Provedení finanční analýzy vyžaduje získání dat, která tvoří východisko pro kvalitní 

zpracování a dosažení relevantních výsledků. K významným zdrojům dat finanční 

analýzy patří zejména výroční zprávy, komentáře odborného tisku, ekonomické 

statistiky, apod. Ovšem základní zdroj dat představují účetní výkazy podniku. Znalost 

účetních výkazů je primárním předpokladem pro práci s nimi v rámci používaných 

metod a postupů finanční analýzy (8). 

Účetní výkazy poskytují informace různým uživatelům, proto je lze rozdělit do dvou 

hlavních částí: 

· Účetní výkazy finanční – jsou to externí výkazy, protože poskytují informace 

hlavně externím uživatelům. Poskytují informace o struktuře majetku podniku, 

výsledku hospodaření, zdrojích krytí majetku a také o peněžních tocích.  

· Vnitropodnikové účetní výkazy – nemají právně závaznou úpravu a vycházejí 

z vnitřních potřeb podniku. Využití těchto informací vede ke zpřesnění výsledků 

finanční analýzy a minimalizaci rizika odchylky od skutečnosti (10). 

Pro to, abychom úspěšně zpracovali finanční analýzu, jsou potřeba tři hlavní 

dokumenty: 

· Rozvaha 

· Výkaz zisků a ztrát 

· Výkaz cash flow (10) 

 

· Rozvaha 

Rozvaha zachycuje bilanční formou stav dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku (aktiv) podniku a zdroje jeho financování (pasiv) k danému datu. Představuje 

elementární přehled o majetku podniku ve statické podobě v momentě účetní uzávěrky. 

Jde tedy o získání obrazu podniku ve třech oblastech. První oblastí je majetková 
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struktura (aktiva), kde zjišťujeme v jakých druzích je majetek vázán, jak je oceněn, atd. 

Druhou oblastí jsou zdroje financování (pasiva), ze kterých byl majetek pořízen. 

Poslední oblastí je finanční situace podniku, kde jsou informace o zisku firmy,  

jak jej rozdělil, atd. Rozvaha se sestavuje při zahájení podnikatelské činnosti (počáteční 

rozvaha), k poslednímu dni každého roku (rozvaha řádná) a ke zvláštním případům, 

např. prodejem podniku (rozvaha mimořádná) (10). 

· Výkaz zisků a ztát 

Výkaz zisků a ztráty poskytuje přehled o výnosech, kterých podnik dosáhl, nákladech, 

jež byly vynaloženy a výsledku hospodaření za určité období. Tento výkaz je pro firmu 

velmi důležitý, protože poskytuje informace o výsledku hospodaření. Výsledek 

hospodaření je rozdíl mezi výnosy a náklady a udává, zda podnik skončil v zisku  

nebo ztrátě (1).  

· Cash flow 

Vedle informací o struktuře majetku a jeho krytí, o výnosech, nákladech a výsledku 

hospodaření máme také informace o příjmech a výdajích. Tyto informace  

jsou zachyceny ve výkazu cash flow. Výkaz cash flow je rozdělen do tří skupin: peněžní 

toky z provozní činnosti, investiční činnosti a finanční činnosti (8). 

 

2.3 Metody finanční analýzy 

Metody používané ve finanční analýze můžeme rozdělit do dvou skupin: metody 

elementární (základní matematické operace) a na metody vyšší finanční analýzy (složité 

matematické operace) (11). 

· Metody elementární analýzy 

Metody elementární analýzy pracují s ukazateli, kterými jsou položky účetních výkazů 

a údaje z dalších zdrojů nebo čísla z nich odvozená. Je nutné si připomenout,  

že u finančních analýz hraje nejdůležitější roli čas. Čím delší finanční analýza podniku, 

tím přesnější závěry můžeme formulovat o jeho finančním zdraví (10). 

Metody elementární finanční analýzy zahrnují tyto ukazatele: 
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· Analýza absolutních ukazatelů 

· Analýza rozdílových ukazatelů 

· Analýza poměrových ukazatelů 

· Analýza soustav ukazatelů (11) 

 

2.4 Absolutní ukazatele 

U analýzy absolutních ukazatelů se vychází přímo z posuzování hodnot jednotlivých 

položek účetních výkazů. Absolutní ukazatele sledují procentuální a absolutní změny 

jednotlivých ukazatelů za analyzované období.  Tato analýza je však poměrně omezená, 

protože neobsahuje žádnou matematickou metodu (10). 

2.4.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza zkoumá o kolik jednotek anebo o kolik procent se změnily 

jednotlivé položky účetních výkazů v čase. Vyjádření v procentech je výhodnější, 

pokud chceme rozbor finančních výkazů podrobit hlubšímu zkoumání (oborovému 

srovnání) a navíc nám poskytuje lepší orientaci v číslech. Ovšem na druhou stranu 

vyjádření v absolutních číslech nám dává objektivnější pohled na jednotlivé položky 

z hlediska jejich důležitosti. Můžeme tedy říct, že cílem horizontální analýzy  

pro oba případy je změřit změny jednotlivých položek účetních výkazů (10). 

Vzorec pro absolutní vyjádření změn: 

 

Vzorec procentuálního vyjádření změn: 

 

Pokud chceme provést kvalitní analýzu, musíme zahrnout dostatečné množství 

informací a také brát na zřetel další různé podmínky, které by mohly ovlivnit výsledek 

provedené analýzy (10).  
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2.4.2 Vertikální analýza  

Vertikální analýza je procentní rozbor účetních výkazů. Cílem vertikální analýzy  

je zjistit, jak se jednotlivé položky podílely na celkové bilanční sumě a z časového 

hlediska posoudit majetkovou a kapitálovou strukturu podniku. Vertikální analýzu,  

i když výsledky jsou vyjádřeny v procentech, je možné využít pro srovnání s ostatními 

firmami v rámci stejného oboru podnikání (10). 

Procentní rozbor spočívá ve vyjádření procentního podílu jednotlivých položek účetních 

výkazů k zvolené základně (100%). U analýzy rozvahy je za základnu zvolena výše 

aktiv (pasiv) a pro analýzu výkazu zisku a ztráty velikost celkových nákladů  

nebo výnosů. Analýzu rozvahy můžeme ještě rozdělit na analýzu majetkové struktury  

a analýzu finanční struktury (8). 

 

   

2.5 Rozdílové ukazatele 

Tyto ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace podniku z hlediska likvidity. 

Vyjadřují rozdíl mezi souborem určitých položek krátkodobých aktiv a určitých položek 

krátkodobých pasiv (11). 

Mezi nejvýznamnější rozdílové ukazatele patří: 

2.5.1 Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Čistý pracovní kapitál, nebo také provozní, je formulován jako rozdíl mezi oběžným 

majetkem a krátkodobými cizími zdroji. Tento ukazatel má podstatný vliv na platební 

schopnost podniku. Pokud má být podnik likvidní, musí mít k dispozici potřebnou výši 

volného kapitálu (8). 
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2.5.2 Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Čisté pohotové prostředky stanovují okamžitou likviditu právě splatných krátkodobých 

závazků. Ukazatel vyjadřuje rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě 

splatnými závazky. Pokud do peněžních prostředků zahrneme jenom zůstatek 

na běžném účtu a peníze v hotovosti jedná se o nejvyšší stupeň likvidity.  

Pohotové peněžní prostředky zahrnují také krátkodobé termínované vklady a cenné 

papíry, protože jsou rychle proměnitelné na peníze v dobře fungujícím prostředí 

kapitálového trhu (8). 

 

 

2.6 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele tvoří základ pro finanční analýzu. Analýza účetních výkazů 

poměrovými ukazateli patří mezi nejoblíbenější především proto, že rychle poskytne 

představu o finanční situaci podniku. Poměrové ukazatele dávají do poměru různé 

položky základních účetních výkazů (rozvahy, výkazu zisků a ztrát a cash flow),  

lze tedy zkonstruovat velké množství ukazatelů. Ovšem praxe ukázala, že se osvědčilo 

využívání pouze několika základních ukazatelů. Tyto ukazatele jsou roztříděny  

do skupin podle jednotlivých oblastí hodnocení finančního zdraví a hospodaření 

podniku. Získané hodnoty z těchto ukazatelů lze použít jak k hodnocení rizika,  

tak i pro předpovídání budoucího vývoje (8). 

Poměrové ukazatele jsou rozděleny do následujících skupin: 

· Ukazatele zadluženosti 

· Ukazatele likvidity 

· Ukazatele rentability 

· Ukazatele aktivity 

· Ukazatele kapitálového trhu 

· Další ukazatele (11) 
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2.6.1 Ukazatele zadluženosti 

Tyto ukazatele poskytují informace o tom, z jakých zdrojů podnik financuje  

svůj majetek. Poměřují především poměr mezi vlastním a cizím kapitálem. Používáním 

cizích zdrojů ovlivňuje jak riziko, tak výnosnost podniku. Financování aktiv podniku 

pouze vlastními zdroji by mohlo znamenat snížení celkové výnosnosti a naopak 

financování pouze cizími zdroji je vyloučeno již z právního hlediska. Na financování 

majetku se proto podílí jak vlastní, tak cizí zdroje. Hlavním důvodem financování 

cizími zdroji je nižší cena v porovnání se zdroji vlastními (7). 

· Celková zadluženost 

Tento ukazatel je rovněž nazýván dluh na aktiva. Vypočítá se jako podíl cizího kapitálu 

k celkovým aktivům. Měří procentuální poměr finančních prostředků, které věřitelé 

poskytli společnosti. Čím větší je podíl vlastního kapitálu, tím má společnost větší 

bezpečnostní polštář proti ztrátám věřitelů. Věřitelé proto preferují nízký ukazatel 

zadluženosti. Doporučená hodnota, na kterou se většina autorů odborné literatury 

odvolává, se pohybuje mezi 30 – 60% (1). 

 

· Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování vyjadřuje finanční nezávislost podniku. Je doplňkem 

celkové zadluženosti. Pokud je výsledek po sečtení výsledků celkové zadluženosti  

a koeficientu samofinancování větší jak 1, znamená to, že podnik používá vlastní 

dlouhodobý kapitál i ke krytí oběžných aktiv. Tím dává přednost k finanční stabilitě 

před výnosem. Dlouhodobý majetek by měl být především z větší části financován 

vlastními zdroji (8). 

 

· Doba splácení dluhů 

Tento ukazatel udává počet let, za kterou je podnik při stávající výkonnosti splatit  

své dluhy. Ukazatel by měl mít klesající trend (8). 
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· Úrokové krytí 

Ukazatel informuje, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. Část zisku vyprodukovaná 

cizím kapitálem by měla stačit na pokrytí nákladů na vypůjčený kapitál.  

Pokud je ukazatel roven 1, znamená to, že na akcionáře nezbude žádný zisk,  

protože na zaplacení úroků je potřeba celého zisku. Doporučená hodnota by měla být 

větší než 5 (11). 

 

 

2.6.2 Ukazatele likvidity 

S likviditou je spojena dlouhodobá existence podniku. Likvidita je schopnost podniku 

přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky a včas krýt všechny splatné závazky.  

Tyto ukazatele poměřují čím zaplatit s tím, co je nutné zaplatit. Vysoká likvidita  

je spojena s malým, nebo žádným výnosem a snižuje tak rentabilitu společnosti.  

Naopak nízká likvidita je zdrojem problémů z nedostatku nejen finančních  

prostředků (12). 

· Běžná likvidita 

Ukazatel udává, kolikrát oběžná aktiva kryjí krátkodobé cizí zdroje společnosti.  

Jinými slovy, kdyby podnik přeměnil všechna svá aktiva na peníze,  

kolikrát by uspokojil své akcionáře. Při výpočtu ukazatele by měla být zvážena 

struktura zásob z hlediska jejich prodejnosti. Doporučené hodnoty jsou 1,8 – 2,5.  

Čím vyšší hodnota, tím vyšší finanční stabilita společnosti. Běžná likvidita  

je označována jako likvidita 3. stupně (12). 
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· Pohotová likvidita 

Na rozdíl od běžné likvidity, od oběžných aktiv je odečtena nejméně likvidní  

část – zásoby, které jsou nejhůře přeměnitelné na peněžní prostředky. Doporučená 

hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 1 – 1,5. Pohotová likvidita  

je označována jako likvidita 2. stupně (12). 

 

· Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita měří schopnost podniku splatit právě splatné dluhy.  

Vypočítá se jako poměr finančního majetku a krátkodobých závazků. Finanční majek 

nejsou jen peníze v hotovosti a na účtech, ale i krátkodobé obchodovatelné cenné 

papíry. Doporučená hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 0,2 – 0,5. 

Okamžitá likvidita je označována jako likvidita 1. Stupně (12). 

 

 

2.6.3 Ukazatele rentability 

Rentabilita, resp. ziskovost patří k nejdůležitějším ukazatelům finanční analýzy.  

I Když každý podnik má své specifické cíle, postupy jak těchto cílů dosáhnout, jeden cíl 

mají všechny stejný. A to je právě výnosnost vloženého kapitálu. Rentabilita vloženého 

kapitálu je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku 

použitím investovaného kapitálu. Ukazatele rentability se používají pro hodnocení 

celkové a výdělkové efektivnosti podniku, využívání majetku podniku a pro reprodukci 

a zhodnocení vloženého kapitálu do podniku (5). 

· Rentabilita aktiv (ROA) 

Tento ukazatel je klíčovým měřítkem rentability. Poměřuje zisk s celkovými 

prostředky, které byly do podniku vloženy, bez ohledu na to, zda byly financovány 
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vlastními nebo cizími zdroji. Výsledkem nám udává, jaký zisk připadá na jednu korunu 

aktiv. Čím je výsledná hodnota vyšší, tím je situace pro podnik lepší (7). 

 

· Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

ROE charakterizuje efektivnost využití vlastního kapitálu. Zjišťuje, kolik čistého zisku 

připadá na jednu korunu vloženého kapitálu vlastníky společnosti. Pro investora  

je důležité, aby ROE byl vyšší než úroky, které by získal při jiné formě investice 

(termínovaný vklad). Bude-li ROE nižší, investor bude investovat svůj kapitál  

jinde (11). 

 

· Rentabilita tržeb (ROS) 

ROS (ziskovost) charakterizuje, jaký zisk podnik vytvoří z jedné koruny tržeb.  

Vypovídá o schopnosti podniku vyrábět výrobek nebo poskytovat služby za vysokou 

cenu nebo s nízkými náklady. Pokud má ukazatel klesající charakter, lze předpokládat, 

že také v ostatních ukazatelích nebude situace příznivá (11). 

 

· Rentabilita investovaného kapitálu (ROI) 

ROI je nejčastěji používán jako ukazatel měřící výnosnost dlouhodobého kapitálu  

(dlouhodobý cizí a vlastní kapitál) vloženého do podniku. Patří mezi nejdůležitější 

ukazatele, kterými se hodnotí podnikatelská činnost firem. Výsledná hodnota ukazatele 

větší než 0,15 je považována za velmi dobrou (11). 
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2.6.4 Ukazatele aktivity 

Pomocí těchto ukazatelů lze zjistit, jak podnik využívá jednotlivé majetkové části. 

Poskytuje informace o tom, zda má podnik přebytek aktiv (snižuje se zisk),  

či naopak jejich nedostatek a v budoucnu nebude moci realizovat růstové aktivity (12). 

· Obrat aktiv 

Ukazatel udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok. Výsledek by se měl pohybovat 

minimálně na úrovni 1. Nižší hodnota znamená neúměrnou majetkovou strukturu  

a neefektivní využití aktiv (8). 

 

· Doba obratu zásob 

Ukazatel poskytuje informace o průměrném počtu dnů, od doby uskladnění zásoby  

po jejich prodej nebo zpracování. Pokud se obratovost zvyšuje a doba obratu snižuje, 

pak je situace podniku příznivá (7). 

 

· Doba splatnosti pohledávek 

Udává průměrný počet dnů, kdy musí firma čekat, než dostane zaplaceno za již prodané 

výrobky a služby. Výsledek, je porovnám s výsledkem doby obratu závazků.  

Platí, že doba splatnosti pohledávek musí být kratší než doba obratu závazků (7). 

 

· Doba splatnosti krátkodobých závazků 

Udává průměrný počet dnů, po které, zůstávají krátkodobé závazky neuhrazeny  

a podnik využívá bezplatný obchodní úvěr. Tento ukazatel by měl být vyšší než doba 

splatnosti pohledávek (7). 
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2.6.5 Ukazatele kapitálového trhu 

Ukazatele kapitálového trhu jsou využívány investory, kteří svůj kapitál vložili  

do podniku a také potencionálními budoucími investory. Zajímá je návratnost svých 

investic. Té lze dosáhnout růstem ceny akcií nebo prostřednictvím dividend. Ukazatele 

poskytují informace o čistém zisku na akcii, dividenda na akcii a další (11). 

V této práci se ukazateli kapitálového trhu nebudeme zabývat, protože společnost  

není obchodovaná na kapitálovém trhu. 

2.7 Analýza soustav ukazatelů 

Tyto ukazatele posuzují situaci podniku prostřednictvím jednoho čísla (souhrnného 

indexu). Byly vyvinuty protože, některé z ukazatelů finanční analýzy mohou o podniku 

vypovídat pozitivně a jiné negativně. Souhrnný index představí celkovou finanční 

charakteristiku podniku a vyjádří jeho výkonnost a ekonomickou situaci (12). 

2.7.1 Altmanův index 

Altmanův index neboli Z-skóre, využívá diskriminační analýzy a vypovídá o finanční 

situaci podniku. Index vychází z propočtu indexů celkového hodnocení.  

Výpočet se skládá z pěti ukazatelů a zahrnuje v sobě rentabilitu, zadluženost,  

likviditu i strukturu kapitálu. K jednotlivým ukazatelům byla na základě průzkumů 

přiřazena jejich váha. Altmanův index odhaduje s relativně velkou spolehlivostí blížící 

se bankrot podniku přibližně dva roky dopředu (12). 

 

Altmanův index pro podniky neobchodované na kapitálovém trhu: 
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Kde: 

 

 

 

 

 (11) 

Hodnotící tabulka: 

Z > 2,99 Podnik je finančně zdraví a blízké době není ohrožen bankrotem. 

1,81< Z < 2,99 Podnik se nachází v tzv.“šedé zóně“. Nevyhraněná finanční situace. 

Z < 1,81 Podnik není finančně zdraví a hrozí bankrot. 

Tabulka 1:Hodnocení Altmanova indexu, Zdroj: (8) 

 

2.7.2 Index IN05 

Index IN05 obdobně jako Z-skóre obsahuje standardní poměrové ukazatele z oblasti 

aktivity, výnosnosti, zadluženosti a likvidity. Byl sestaven na základě matematicko – 

statistických modelů ratingu a praktických zkušeností při analýze vybraných českých 

společností manželi Neumairovými. Index IN byl postupně vyvíjen (IN95, IN99, IN01) 

až po současný IN05. Na rozdíl od Altmanova Z-skóre je i použitelný pro roční 

hodnocení finančního zdraví podniku (11). 

Problém u tohoto indexu nastává v případě, když je podnik nezadlužený nebo zadlužen 

velmi málo a ukazatel úrokového krytí je obrovské číslo. Z tohoto důvodu  

se doporučuje omezit hodnotu ukazatel EBIT/nákladové úroky hodnotou ve výši 9 (12).  

  

Výpočet indexu IN05: 
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Kde: 

 

 

 

 

 (8) 

Hodnotící tabulka: 

IN05 > 1,6 Podnik tvoří hodnotu, uspokojivá finanční situace. 

0,9 < IN05 < 1,6 Podnik se nachází v šedé zóně. 

IN05 < 0,9 Podnik netvoří hodnotu, spěje k bankrotu. 

Tabulka 2: Hodnocení IN05, Zdroj: (8) 

 

2.8 Informační systém 

Informační systém je systém pro sběr dat, udržování dat, jejich zpracování  

a poskytování informací, které se týkají daného podniku. Příkladem informačního 

systému může být telefonní seznam nebo účetnictví. Prvky informačního systému tvoří 

lidé (uživatelé informací) a informatické zdroje (2). 

2.8.1 Funkce informačního systému 

Informační systém se v každém podniku liší a jeho funkce především závisí 

na jednotlivých požadavcích konkrétního podniku. Informační systém může být napojen 

a spravovat webové stránky s rezervačním systémem, propojen s e-shopem, provádět 

interní analýzu dat podniku, apod. Jednou z nepoužívanějších možností v dnešní době  

je přímé propojení s dodavateli nebo s účetním systémem (6).     

2.8.2 Princip informačního systému 

Princip fungování informačního systému je založen na vzájemné koordinaci  

a spolupráci různých aplikací. Informační systém je tvořen minimálně dvěma vrstvami. 

První vrstva je vrstva datová, která je uložena na datovém serveru a druhá vrstva  
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je vrstva aplikační. Na aplikační vrstvě jsou uloženy aplikace (programy) pomocí 

kterých mají uživatelé přístup k datové vrstvě (6). 

2.9 Podnikové procesy 

Podnikový proces můžeme definovat jako činnosti, které vyžadují jeden nebo více 

vstupů pro vytvoření výstupu, který má pro zákazníka hodnotu. Procesy je nutné 

specifikovat podle velikosti automatizace, pokud chceme využívat zavedený informační 

systém naplno. Všechny dílčí procesy jsou propojeny v rámci celého informačního 

systému. Ve většině případů společnosti řeší informační systémy ve formě modulů. 

Základní vybavení každého informačního systému pokrývá hlavní oblasti činností 

každého podniku (6).  

2.9.1 Informační systém z hlediska řídící struktury 

Každý podnik má svou organizační strukturu a její rozsáhlost závisí na velikosti 

společnosti. Při komunikaci mezi jednotlivými stupni organizační struktury dochází 

k výměně informací. Z pohledu managementu je nutné informace dělit podle úrovně 

řízení: 

· Strategický stupeň řízení (vrcholový management) 

· Taktický stupeň řízení (střední management) 

· Operativní stupeň řízení (základní management)  

Informace na různých úrovních řízení mají jinou hodnotu i obsah, ale všechny vedou  

ke stejnému dlouhodobému cíli společnosti (2). 

 

 

 

 

 

 

 

Vrcholový 

management 

Střední 

management 

Základní 

management 

Strategický 

Taktický stupeň 

Operativní stupeň 

Obrázek 1: Řídící struktura, Zdroj: (2) 
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2.9.2 Informační systém z hlediska služeb pro zákazníka 

 

 

 

 

· CRM (Customer Relation Manager) 

CRM neboli řízení vztahů se zákazníky je strategií pro udržení a vytvoření 

dlouhodobých a ziskových vztahů se zákazníky. Jsou to programy, které umožňují 

shromažďovat, třídit a zpracovávat údaje o zákaznících, především jejich kontakty, 

obchodní procesy a dosahované tržby. CRM systémy pomáhají monitorovat  

a vyhodnocovat veškeré obchodní aktivity celé společnosti. Cílem CRM je tedy zlepšit 

služby, porozumět zákazníkům a identifikovat jejich konkrétní potřeby (13). 

· SCM (Supply Chain Management) 

Tyto systémy byly navrženy pro podporu řízení dodavatelských řetězců.  

Poskytují informace o stavu zásob a finančních tocích v dodavatelském procesu.  

Řízení dodavatelských řetězců (dále SCM) zahrnuje koordinaci a integraci těchto toků 

jak uvnitř podniku, tak i mezi podniky. Hlavním cílem SCM systémů je zrychlit procesy 

v rámci vnitropodnikových, ale i mimopodnikových zásob, které přímo navazují  

na finanční a informační toky. Následkem tohoto zrychlení je snížení nákladů, úspora 

času a také zvýšená spokojenost zákazníků (18).  

· ERP (Enterprice Resource Management) 

Plánování podnikových zdrojů (dále ERP) obvykle představuje jádro aplikační 

architektury informačních systémů. Pokrývá největší rozsah jeho funkcí a procesů. 

Hlavní ideou ERP je sjednotit jednotlivé podnikové funkce na úrovni celé společnosti. 

Při existenci mnoha jednotlivých aplikací dochází k chybovosti, nekonzistenci  

a není možné sledovat průběh zákaznického požadavku přes různá oddělení (marketing, 

prodej, logistika). Cílem ERP je tedy vytvořit jednu konzistentní aplikaci,  

která bude poskytovat informační podporu podnikovým procesům. ERP umožňuje 

MIS 

CRM SCM ERP 

Obrázek 2: struktura IS, Zdroj: (4) 
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uživatelům vytvářet rozsáhlé datové báze, zpracovávat obchodní případy  

a s tím související dokumentaci, vytvářet a prezentovat požadované statistiky a analýzy 

(prodej zboží, stav zásob, apod.) (3). 

· BI (Business Inteligence) 

Business inteligence (dále BI) je sada aplikací a procesů, které účinně podporují řídící 

aktivity v podniku. Podporují plánovací a analytické činnosti v rámci společnosti.  

Jsou postaveny na principech multidimenzionálních pohledů na data.  

Pokrývají plánovací a analytické funkce téměř všech oblastí podnikového řízení (prodej, 

nákup, finanční řízení, apod.). BI je propojena s ostatními aplikacemi, ze kterých čerpá 

vstupní data a také častěji tato data do ostatních aplikací vrací. Kvalita BI je závislá  

na kvalitě ostatních aplikací (databází).  V praxi existuje mnoho variant řešení BI.  

Mezi nejzákladnější patří: 

· Základní řešení, které je postaveno na multidimenzionální databázi a datovém 

skladu. 

· Komplexní řešení BI s podpůrnými produkty a technologiemi.  

· BI jako součást komplexního řešení (ERP II1) (3). 

 

· MIS (Management Information System) 

Manažerské informační systémy (dále MIS) patří v současnosti k rychle se rozvíjejícím 

oblastem informačních technologií. MIS jsou určené na to, aby vybraným uživatelům 

včas poskytovali efektivnější informace. Hlavním cílem je podpora rozhodování  

jak středního tak i vrcholového managementu. MIS jsou tvořeny nad datovými sklady, 

což umožňuje rychlejší přístup k informacím. Základem dobře fungujícího MIS je dobře 

fungující datový sklad, protože tvoří konzistentní strukturu se zdrojovými údaji. 

K přednostem MIS patří podpora OLAP technologie, schopnost rozbalit agregovaná 

data na zvolenou úroveň, podpora různých analýz, podpora data miningu, apod. (2). 

 

                                                   
1
 ERP II-komplexní řešení aplikací zahrnující a kombinující funkcionalitu a technologické vlastnosti 

různých typů aplikací (ERP, CRM, BI, SCM): Zdroj (3) 
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2.9.3 Informační systémy pro zpracování finanční analýzy 

Mezi další využívané informační systémy, zejména v malých podnicích, patří bezesporu 

Money S3 a Pohoda. Jedná se především o účetní systémy, které se ovšem dodávají  

i jako ERP systémy. Mezi tyto programy lze také zařadit produkty od společnosti 

Microsoft – databázový program MS Access nebo vytvořená aplikace ve Visual Basicu 

v prostředí MS Excel. Tohle řešení je nejen levné, ale i praktické.  

  

Interní 

datový sklad 

Centrální 

datový sklad 

Různé 

databáze 

Externí 

datový sklad 

MIS 

Obrázek 3: Struktura modelu MIS, Zdroj: (2) 
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3 Praktická část 

3.1 Charakteristika společnosti 

3.1.1 Údaje o společnosti 

 

Název firmy:   CSYSTEM Group, s.r.o. 

Sídlo:    Otakara Ševčíka 840/10, 636 00, Brno Židenice 

Právní forma:   Společnost s ručením omezením 

IČO:    26249979 

DIČ:    CZ26249979 

Statutární orgán: 

Předseda představenstva: Simona Nečasová 

Člen představenstva:  Ing. Michal Kulík 

Člen představenstva:  Martina Bojanovská 

Dozorčí rada: 

Předseda dozorčí rady: Lenka Maříková 

Člen dozorčí rady:  Zdeňka Hrušková 

Člen dozorčí rady:  Ing. Daniel Noštinský 

 

Základní kapitál  200 000,- Kč 
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3.1.2 Historie a současný stav společnosti 

Účetní jednotka CSYSTEM GROUP, s.r.o., se sídlem Brno, Otakara Ševčíka 840/10, 

PSČ 636 00 vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 31. května 2001 v Brně.  

K 31. 12. 2008 proběhla fůze sloučením CSYSTEM GROUP, s.r.o.  

a CSYSTEM CZ, a.s., došlo ke změně majitele a sídla společnosti, viz příloha 1 (14). 

Společnost patří do skupiny CSYSTEM, která provozuje svou činnost již od roku 1996, 

kdy získala první autorizace na provádění záručního a pozáručního servisu počítačů 

Hewlett-Packard. Od tohoto období firma expandovala na více než 180 zaměstnanců 

v rámci 9 lokalit České Republiky a zvýšila počet podporovaných produktů  

a nabízených služeb (14).    

V současné době se sídlo společnosti i s vedením nachází na adrese Brno, Jakuba 

Obrovského 228/1a, PSČ 635 00. Statutárním orgánem je předseda představenstva  

a dva členové. V oblasti autorizovaného servisu podporuje více než 30 značek a služby 

pokrývají celou oblast ICT2
. Společnost je současné době držitelem následujících ISO 

certifikátů: 

· Certifikát ISO 14001 potvrzující zavedení a shodu systému enviromentálního 

managementu 

· Certifikát ISO 9001 potvrzující shodu a zavedení managementu jakosti  

· Certifikát ISO 27001 potvrzující zavedení bezpečnosti informací 

· Certifikát ISO 20000-1 potvrzující shodu a zavedení managementu 

informačních technologií - managementu služeb (14). 

Společnost je dále také partnerem společností HP, Microsoft, Cisco a VMware (14). 

 

 

 

 

 

                                                   
2
Information and Communication Technologies-Informační a komunikační technologie 
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3.1.3 Struktura Společnosti 

  

   

   

 

 

 

 
Obrázek 4: Organizační Struktura, Zdroj: vlastní 

 

3.1.4 Obchodní činnost 

Skupina CSYSTEM se zabývá komplexním řešením potřeb zákazníků v oblasti 

informačních a komunikačních systémů. Poskytuje služby v oblasti IT od návrhu, 

vypracování projektové dokumentace až po nasazení do provozu. Předmětem zájmu 

jsou: 

· Dodávky HW 

· Dodávky SW 

· Datové sítě 

· Zabezpečovací systémy 

· Záruční a pozáruční servis 

· Instalační služby 

· Tisková řešení 

· Služby spojené s HW a SW správou 

3.1.5 Předmět podnikání 

· Specializovaný maloobchod 

· Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 

· Výroba, instalace a opravy elektronických strojů a přístrojů 

· Projektování elektrických zařízení (15).  

Jednatel 

Pobočky 

Infrastructure Networking Service Enterprise solution 

Divize 
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3.1.6 Swot analýza 

Swot analýza je metoda, která slouží k identifikaci silných a slabých stránek, příležitostí 

a hrozeb podniku. 

SWOT analýza 

Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses) 

· Silné postavení na trhu 

· Pobočky po celé republice 

· Široké portfolio nabízených 

služeb 

· Stála klientela na odběr zboží 

· Vlastnictví certifikátů 

· Kvalifikovaný personál 

· Spolehlivá společnost  

· Kvalitní management 

· Operace pouze na českém trhu 

· Neatraktivní lokalita brněnské 

pobočky 

· Příliš velká konkurence na trhu 

· Málo informací o společnosti na 

internetu 

· Nedostatečná reklama 

· Hodnocení zaměstnanců 

· Předvídatelnost trhu 

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

· Získání nové klientely 

· Otevřít pobočky na Slovensku 

· Rozšířit portfolio nabízených 

služeb a produktů 

· Zlepšení e-shopu po grafické 

stránce 

· Atraktivnější lokalita brněnské 

pobočky 

· Školení pracovníků 

· Inovace výpočetní techniky 

· Kvalita produktů a služeb 

· Nabídka stejných produktů a služeb 

konkurencí za nižší ceny 

· Vznik nových konkurentů 

· Ztráta kvalifikovaných pracovníků 

· Špatné rozhodnutí managementu 

· Ztráta klientely 

· Tlak na ceny 

· Špatný marketing 

· Nezaměstnanost 

· Vysoká nákladovost 

· Nízká ziskovost 

 

Tabulka 3: Swot analýza, Zdroj: Vlastní 
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3.2 Vlastní finanční analýza 

Při zpracování finanční analýzy společnosti CSYSTEM GROUP, s.r.o. jsem využil 

zveřejněných finančních výkazů a vlastnoručně vytvořeného programu v MS Office 

Excel 2007. Hlavním zdrojem je rozvaha, výkaz zisků a ztrát a výkaz cash flow za roky  

2006 - 2008. Roky 2009 a 2010 mi vedení společnosti zamítlo poskytnout. 

MS Office Excel 2007 jsem zvolil z důvodu snadné přístupnosti a možnosti vlastního 

naprogramování aplikace pro výpočet finanční analýzy. 

 

Obrázek 5: Vytvořený program v MS Excel 2007 

 

Obrázek 6: Ukázka zdrojového kódu 
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3.2.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Tyto ukazatele sledují majetkovou strukturu podniku a meziroční změny ve vybraných 

položkách za období 2006 – 2008. 

· Horizontální analýza rozvahy  

Pomocí této analýzy sledujeme meziroční změny ve vybraných položkách rozvahy. 

V níže uvedené tabulce je zachycena jak absolutní, tak procentuální změna vybraných 

položek za období 2006 - 2008. Absolutní změny jsou uvedeny v tisících Kč. 

Horizontální analýza aktiv 2006-2007 2007-2008 

  částka % částka % 

Aktiva celkem 12257 10.1% 86655 65.0% 

Stálá aktiva -272 -12.6% -1603 -84.0% 

Dlouhodobý nehmotný majetek -32 -100.0% 0 0.0% 

Dlouhodobý hmotný majetek -340 -15.9% -1603 -84.0% 

Dlouhodobý fin. Majetek 100 100.0% 0 0.0% 

Oběžná aktiva 12227 10.3% 88457 67.6% 

Zásoby 5232 39.5% -6076 32.9% 

Dlouhodobé pohledávky 0 0.0% 0 0.0% 

Krátkodobé pohledávky 15499 23.5% 63595 78.2% 

Krátkodobý fin. Majetek -8504 -21.4% 30938 99.4% 

Časové rozlišení 302 413.6% -199 -53.0% 

Tabulka 4: Horizontální analýza aktiv, Zdroj: Vlastní 

 

Graf 1:Vývoj vybraných položek aktiv v letech 2006 – 2007, Zdroj: Vlastní 

V průběhu sledovaného období jsme zaznamenali jak nárůsty, tak i poklesy u všech 

položek vybraných aktiv, vyjma dlouhodobých pohledávek. Z předchozího grafu  
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a tabulky je vidět růst celkových aktiv ve všech třech letech. V posledním roce  

se hodnota celkových aktiv téměř zdvojnásobila.  

Zanedbatelnou část stálých aktiv tvoří dlouhodobý majetek. Mezi obdobím 2006 – 2007 

došlo k jeho poklesu o 12.5% (272 tis.) a v následném období o 84% (1603 tis.).  

Tento pokles byl zapříčiněn prodejem nepotřebného dlouhodobého majetku. 

Oběžná aktiva ve sledovaném období zaznamenala největšího nárůstu v období  

2007 – 2008 o 67% (88457 tis.) a spolu s krátkodobým finančním majetkem nejvíce 

ovlivňují výslednou hodnotu celkových aktiv. Největší podíl oběžných aktiv tvoří 

krátkodobé pohledávky, které mají rostoucí charakter ve všech třech letech. 

V posledním období jejich hodnota vrostla o 78% (63595 tis.).  

Důvodem může být platební neschopnost zákazníků a finanční krize. Nezanedbatelnou 

položkou oběžných aktiv jsou také zásoby, jejichž podíl se v prvním období  

zvýšil o 5232 tis. a v následném klesl o 6232 tis. 

Za zmínku stojí také časové rozlišení, kdy se jeho hodnota nejdříve zčtyřnásobila 

(413%) v roce 2007 a v následujícím roce došlo k jeho poklesu o 50%. 

Horizontální analýza pasiv 2006-2007 2007-2008 

  částka % částka % 

Pasiva celkem 12257 10.1% 86655 65.0% 

Vlastní kapitál 24713 110.9% 14047 29.9% 

Základní kapitál 0 0.0% 0 0.0% 

Kapitálové fondy 0 0.0% 0 0.0% 

Rezer. fondy,neděl. fond a ost. 0 0.0% 0 0.0% 

VH běžného období 16355 195.6% -10666 -43.1% 

Cizí zdroje -12456 -12.6% 72608 84.2% 

Rezervy 0 0.0% 0 0.0% 

Dlouhodobé závazky -42 -100.0% 0 0.0% 

Krátkodobé závazky -12414 -12.5% 72608 84.2% 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0.0% 0 0.0% 

Časové rozlišení 0 0.0% 0 0.0% 
Tabulka 5: Horizontální analýza pasiv, Zdroj: Vlastní 
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Graf 2: Vývoj vybraných položek pasiv v letech 2006 – 2007, Zdroj: Vlastní 

Hodnoty celkových aktiv a celkových pasiv se musejí rovnat, proto jsou změny  

u těchto položek za sledované období stejné. Výše zmíněná tabulka obsahuje některé 

položky, které jsou nulové, proto se jimi nebudeme zabývat.   

Vlastní kapitál ve sledovaném období roste, což při neměnné výši základního kapitálu 

znamená, že společnost je trvale zisková. Výsledek hospodaření v roce 2008 byl menší 

než v roce 2007, proto je výsledná hodnota záporná.  

Cizí zdroje, které nejvíce ovlivňují výslednou hodnotu celkových pasiv, jsou tvořeny 

jen krátkodobými závazky. V roce 2007 závazky společnosti klesly o 12% (12414 tis.), 

ale v následujícím roce vzrostly o 84% (72608 tis.). Můžeme tedy říci, že společnost 

nevyužívá rovnoměrně vlastního kapitálu a cizích zdrojů. K financování své činnosti 

upřednostňuje krátkodobé dluhy ve formě krátkodobých závazků. 

· Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální analýzou zjišťuje procentní podíl jednotlivých položek v rozvaze  

vůči celkovým aktivům nebo pasivům.    

Vertikální analýza aktiv 2006 2007 2008 

Aktiva celkem 100.00% 100.00% 100.00% 

Stálá aktiva 1.77% 1.41% 0.12% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0.02% 0.00% 0.00% 

Dlouhodobý hmotný majetek 1.75% 1.34% 0.08% 

Dlouhodobý fin. majetek 0.00% 0.07% 0.04% 

Oběžná aktiva 98.17% 98.31% 99.80% 
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Zásoby 10.95% 13.87% 5.65% 

Dlouhodobé pohledávky 0.00% 0.00% 0.00% 

Krátkodobé pohledávky 54.45% 61.07% 65.92% 

Krátkodobý fin. majetek 32.77% 23.37% 28.23% 

Časové rozlišení 0.06% 0.28% 0.08% 
Tabulka 6: Vertikální analýza aktiv, Zdroj: Vlastní 

Z hlediska celkového majetku společnosti můžeme vidět klesající hodnotu stálých aktiv, 

která tvoří pouze nepatrnou část majetku. Majetková struktura je z největší části tvořena 

oběžnými aktivy, která tvoří téměř 100%. Analyzujeme-li oběžná aktiva podrobněji,  

je zřejmé, že největší zastoupení mají krátkodobé pohledávky s hodnotou  

kolem 60% ve všech třech letech. Společnost má také k dispozici dostatek krátkodobého 

finančního majetku (peníze v pokladně a na bankovních účtech) pro případ nečekaných 

výdajů. Nezanedbatelnou položkou jsou rovněž zásoby, jejichž hodnota se v roce 2006 

pohybuje kolem 11% a v roce 2007 kolem 14%. V roce 2008 došlo k poklesu zásob  

na hodnotu 6%. Společnost tedy vlastní nepatrnou část nelikvidních zásob.  

Vertikální analýza pasiv 2006 2007 2008 

Pasiva celkem 100.00% 100.00% 100.00% 

Vlastní kapitál 18.42% 35.29% 27.77% 

Základní kapitál 0.16% 0.15% 0.09% 

Kapitálové fondy 0.00% 0.00% 0.00% 

Rezer. fondy,neděl. fond a ost. 0.03% 0.03% 0.02% 

VH z min let 11.30% 16.54% 21.26% 

VH běžného období 6.93% 18.57% 6.40% 

Cizí zdroje 81.58% 64.71% 72.23% 

Rezervy 0.00% 0.00% 0.00% 

Dlouhodobé závazky 0.03% 0.00% 0.00% 

Krátkodobé závazky 81.55% 64.71% 72.23% 

Bankovní úvěry a výpomoci 0.00% 0.00% 0.00% 

Časové rozlišení 0.00% 0.00% 0.00% 
Tabulka 7: Vertikální analýza pasiv, Zdroj: Vlastní 

Z výše uvedené tabulky můžeme zaznamenat, že cizí zdroje v roce 2006 výrazně 

převyšují vlastní kapitál a v dalších letech se tento rozdíl výrazně snížil.  

Podíl mezi cizími zdroji a vlastním kapitálem tedy není vyvážen.  

Cizí zdroje jsou tvořeny pouze krátkodobými závazky, jejichž nejvyšší hodnota byla 

81% v roce 2006. 
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Další skutečností je rostoucí hodnota výsledku hospodaření z minulých let. Společnost 

ponechává vydělané zisky ve společnosti pro její další rozvoj.  

Na financování své činnosti společnost využívá základního kapitálu a vytvořených 

zisků, z cizích zdrojů upřednostňuje krátkodobé dluhy ve formě krátkodobých závazků. 

  

3.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Pro výpočet rozdílových ukazatelů byly využity teoretické poznatky z kapitoly 2.5. 

Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v tisících Kč. 

Rozdilove ukazatele / Rok 2006 2007 2008 

Čistý pracovní kapitál 20075 44716 60565 

Čisté pohotové prostředky -58947 -55037 -96707 
Tabulka 8: Výsledné hodnoty rozdílových ukazatelů, Zdroj: Vlastní 

 

 

Graf 3: Vývoj ČPK a ČPP v letech 2006-2008, Zdroj: Vlastní 

· Čistý pracovní kapitál 

Společnost CSYSTEM ve sledovaném období dosahuje kladného výsledku čistého 

pracovního kapitálu (dále jen ČPK) a z výše uvedeného grafu lze vidět, že má rostoucí 

charakter. Od roku 2006 do roku 2008 se jeho hodnota zdvojnásobila.  

Znamená to tedy, že krátkodobý majetek společnosti převyšuje krátkodobé závazky. 

Podnik má k dispozici dostatek finančních prostředků pro nečekané události. 
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· Čisté pohotové prostředky 

Čistý pracovní kapitál (dále jen ČPP) za sledované období nabývá záporných hodnot  

a má klesající charakter, i když jsme v roce 2007 zaznamenali nepatrný nárůst oproti 

roku 2006. V roce 2008 byla výsledná hodnota téměř dvojnásobná oproti předchozímu 

roku. Příčinou byly velké závazky z obchodních vztahů. Z vývoje ČPP je možné 

vyvodit, že společnost má problémy s úhradou svých krátkodobých závazků 

z finančních prostředků, které má k dispozici. 

 

3.2.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Pro výpočet poměrových ukazatelů jsem využil teoretické poznatky z kapitoly 2.6. 

Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v procentech.  

Ukazatele zadluženosti 

Tyto ukazatele nám poskytují informace o tom, z jakých zdrojů podnik financuje  

své činnosti a zda je schopen splácet své dluhy. 

 

Graf 4: Vývoj ukazatelů zadluženosti v letech 2006 – 2008, Zdroj: Vlastní 

 

Ukazatele zadluženosti / Rok 2006 2007 2008 

Celková zadluženost 81.58% 64.71% 72.28% 

Koeficient samofinancování 18.42% 35.29% 27.77% 

Doba splácení dluhů 3.97 -7.05 3.74 

Úrokové krytí 196.18 187.38 3177.80 
Tabulka 9:Výsledné hodnoty ukazatelů zadluženosti, Zdroj: Vlastní 
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· Celková zadluženost 

Celková zadluženost se ve sledovaném období pohybuje nad 60%.  

Největší zadluženosti společnost dosahuje v roce 2006, kdy krátkodobé závazky tvoří 

81% celkových aktiv. Převažují cizí zdroje nad vlastními tzn., že podnik financuje  

své činnosti krátkodobými dluhy ve formě krátkodobých závazků. Na jedné straně  

tím společnost využívá vyššího efektu finanční páky, ale na druhé straně porušuje zlaté 

pravidlo financování. 

· Koeficient samofinancování 

Tento ukazatel vyjadřuje finanční nezávislost společnosti. Výsledná hodnota společně 

s celkovou zadlužeností by měla být rovna 100%. Nejnižší hodnoty, 18%, tento ukazatel 

dosahuje v roce 2006, což bylo zapříčiněno nedostatkem vlastního kapitálu.  

Z výše uvedeného grafu a tabulky je však vidět rostoucí tendenci této hodnoty.  

Společnost ponechává zisky ve společnosti a využívá, společně s krátkodobými 

závazky, vlastního kapitálu k financování své činnosti. V roce 2008 byl výsledek 

hospodaření menší než v předchozím roce, proto je výsledná hodnota tohoto ukazatele 

menší. 

· Doba splácení dluhů 

Ukazatel doby splácení se v letech 2006 a 2008 pohybuje kolem 4 let, což znamená,  

že společnosti by postačoval čtyřnásobek ročního provozního cashflow ke splacení 

všech cizích zdrojů. V roce 2007 je výsledná hodnota záporná. Je to způsobeno 

záporným provozním cashflow a pro společnost to znamenalo, že neměla  k dispozici 

žádné finanční prostředky ke splácení svých dluhů. 

· Úrokové krytí 

Z výsledných hodnot úrokového krytí můžeme společnost zhodnotit výborně,  

protože výsledné hodnoty se pohybovaly vysoce nad doporučenou hodnotou.  

V roce 2008 se tato hodnota dokonce pohybovala v tisících. Důvodem takto vysokých 

hodnot je, že společnost platila nízké úroky za pronajatý majetek. Můžeme tedy říct,  

že firma nemá problémy s tvořením potřebných zisků k pokrytí úroků. 
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Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peněžní 

prostředky a včas krýt všechny splatné závazky. Pro výpočet ukazatelů likvidity  

jsem vyžil teoretické poznatky z kapitoly 2.6. 

Ukazatele likvidity / Rok 2006 2007 2008 

Běžná likvidita 1.20 1.52 1.38 

Pohotová likvidita 1.07 1.30 1.30 

Okamžitá likvidita 0.40 0.36 0.39 
Tabulka 10: Výsledné hodnoty ukazatelů likvidity, Zdroj: Vlastní  

 

Průměr odvětví / Rok 2006 2007 2008 

BL 1.12 1.11 1.18 

PL 0.80 0.83 0.90 

OL 0.17 0.18 0.16 
Tabulka 11: Průměrné hodnoty odvětví, Zdroj: (14) 

· Běžná likvidita 

Výsledné hodnoty běžné likvidity se nacházejí pod doporučenými hodnotami,  

ale ve srovnání s odvětvím jsou více než uspokojivé. Pouze roku 2007 se výsledek  

něco málo přiblížil k doporučeným hodnotám. Za sledované období se výsledná 

hodnota nedostala pod 1, což je pozitivní hledisko, proto můžeme konstatovat,  

že společnost je dostatečně likvidní. 

· Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita nepočítá s nejméně likvidní částí a tou jsou zásoby.  

Výsledné hodnoty se nacházejí v doporučeném rozmezí a ve srovnání s odvětvím 

vysoce nad průměrnou hodnotou. Vývoj výsledných hodnot má stoupající charakter .  

Nejnižší výsledek je v roce 2006, kdy se hodnota přiblížila k 1. Pokud by hodnota klesla 

pod 1, společnost by nebyla schopna uhradit všechny své závazky. Situace se zlepšila 

v roce 2007, kdy výsledek dosáhl hodnoty 1.30. 
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· Okamžitá likvidita 

Hodnoty okamžité likvidity se v celém analyzovaném období nacházejí vysoce  

nad hodnotami odvětví a v rozmezí doporučených hodnot. Výsledky okamžité likvidity 

se ve všech třech letech pohybují kolem hodnoty 0.40 a lze říct, že téměř polovina 

cizích zdrojů je kryta finančním majetkem. Společnost tedy dobře hospodaří s kapitálem 

a v případě okamžité potřeby má zdroj finančních prostředků zajištěn. 

Ukazatele rentability 

Rentabilita měří schopnost podniku dosahovat zisku investovaným kapitálem.  

Tyto ukazatele patří mezi nejvíce sledované, protože podniku vytváří nové zdroje. 

K výpočtům ukazatelů rentability jsem využil teoretické poznatky z kapitoly 2.6. 

Výsledky v tabulce jsou uvedeny v procentech.  

Ukazatele rentability / Rok 2006 2007 2008 

ROA 6.91% 18.56% 6.39% 

ROE 37.54% 52.61% 23.02% 

ROS 2.05% 5.05% 2.43% 

ROI 8.93% 21.25% 7.23% 
Tabulka 12: Výsledné hodnoty ukazatelů rentability, Zdroj: Vlastní 

 

 

Graf 5: Vývoj ukazatelů rentability v letech 2006 – 2008, Zdroj: Vlastní 
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· Rentabilita aktiv (ROA) 

Výsledné hodnoty za sledované období tohoto ukazatele jsou kladné a společnost  

svá aktiva využívá vhodným způsobem. V letech 2006 a 2008 celková aktiva přinesla 

zisk na 1 Kč v průměru 6%. Nejvyššího zhodnocení bylo dosaženo v roce 2007,  

kdy aktiva přinesla zisk 18.5%. Důvodem bylo dosažení největšího zisku v tomto roce. 

· Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Tento ukazatel je zejména důležitý pro vlastníky společnosti, protože jím sledují 

ziskovost kapitálu, který vložili do společnosti. Největší hodnoty dosáhl ukazatel v roce 

2007 a to 52%. V roce 2008 byla výnosnost o polovinu menší než v roce předchozím  

a to 23%. Příčinou bylo navýšení vlastního kapitálu a menší zisk oproti roku 2007.  

· Rentabilita tržeb (ROS) 

Tento ukazatel charakterizuje, jaký zisk přinese 1 Kč z tržeb. Výsledky signalizují,  

že společnost je trvale zisková. V letech 2006 a 2008 byly výsledné hodnoty téměř 

totožné a to v průměru 2.1%. V roce 2007 společnost dosáhla největšího zisku díky 

vysoké ziskové marži, i přes to, že tržby byly menší než v roce 2008.  

· Rentabilita investovaného kapitálu (ROI) 

Z výše uvedeného grafu a tabulky lze vidět, že vklady, které byly do společnosti 

vloženy, jsou zhodnocovány. V roce 2006 a 2008 se výsledné hodnoty pohybují  

pod doporučenými hodnotami (12%). Jen v roce 2007 výsledek tohoto ukazatele přesáhl 

hranici 20%, což svědčí o dosažení nadměrného zisku.  

Ukazatele aktivity 

Tyto ukazatele měří, jak efektivně společnost využívá svá aktiva. Pro výpočet těchto 

ukazatelů jsem využil teorii z kapitoly 2.6. 

Ukazatele aktivity / Rok 2006 2007 2008 

Obrat aktiv 3.37 3.68 2.63 

Doba obratu zásob 11.67 13.58 7.70 
Tabulka 13: Výsledné hodnoty dvou ukazatelů aktivity, Zdroj: Vlastní 
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· Obrat aktiv 

Výsledné hodnoty udávají, kolikrát se celková aktiva obrátí v tržbách za rok. Za první 

dva sledované roky se aktiva obrátila v průměru 3.5 krát. V roce 2008 se hodnota snížila 

na 2.63. Příčinou tohoto snížení bylo navýšení tržeb. Ze získaných výsledků můžeme 

tedy říct, že společnost využívá svá aktiva efektivně.  

· Doba obratu zásob 

Výsledky ve výše uvedené tabulce informují o tom, že v prvních dvou letech se zásoby 

obrátily na hotovost v průměru za 12 dnů. V posledním sledovaném roce se počet dnů 

snížil na 8 dnů. Důvodem snížení bylo dosažení větších tržeb v tomto roce  

než v předcházejících letech a snížení stavu zásob.  

· Doba splatnosti krátkodobých pohledávek a závazků 

Ukazatele aktivity / Rok 2006 2007 2008 

Doba splatnosti kr. pohledávek 58.07 59.81 90.12 

Doba splatnosti kr. závazků 87.00 63.39 98.75 
Tabulka 14: Výsledné hodnoty doby splat. pohl. a záv., Zdroj: Vlastní 

 

 

Graf 6: Vývoj doby splatnosti pohled. a závaz. v letech 2006 – 2008, Zdroj: Vlastní 

Ukazatel doby splatnosti pohledávek informuje o tom, jak dlouhou dobu musí 

společnost čekat, než dostane zaplaceno od svých zákazníků. Naopak doba splatnosti 

závazků je doba, kdy společnost odkládá uhrazení svých závazků svým dodavatelům. 
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Výsledné hodnoty udávají, že doba splatnosti pohledávek je kratší než doba splatnosti 

závazků a to je pro společnost pozitivní. Podnik tak dostává zaplaceno dříve, než splácí 

své závazky.  

 

3.2.4 Analýza soustav ukazatelů 

V této části bakalářské práce jsou vypočítány soustavy ukazatelů, které hodnotí 

celkovou situaci podniku. Tyto ukazatele vypovídají o tom, zda podniku hrozí v blízké 

době bankrot. Pro jejich výpočet jsem využil teoretické poznatky z kapitoly 2.7.  

· Altmanův index 

Ukazatel/ Rok 2006 2007 2008 

Altmanův index 3.82 4.73 3.10 
Tabulka 15: Hodnoty Altmanova indexu, Zdroj: Vlastní  

 

 

Graf 7: Vývoj Altmanova indexu v letech 2006 – 2008, Zdroj: Vlastní  
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pokles výsledné hodnoty Altmanova indexu v posledním roce se společnost nachází nad 

šedou zónou a lze říct, že se jedná o stabilní a finančně silný podnik.  

· Index IN05 

Ukazatel/ Rok 2006 2007 2008 

IN05 1.69 2.31 1.50 
Tabulka 16: Hodnoty indexu IN05, Zdroj: Vlastní 

 

 

Graf 8: Vývoj indexu IN05 v letech 2006 – 2008, Zdroj: Vlastní 

Pomocí tohoto indexu, stejně jako Altmanova, je možné předpovědět případný bankrot 

podniku. Na rozdíl od Altmanova indexu se navíc zabývá i tím, zda vytváří  

pro své vlastníky nějakou hodnotu. Byl sestaven pro použití jen na české podniky.   

Šedá zóna se pohybuje v intervalu 0.9 – 1.6. Při výpočtu indexu IN05 pro společnost 

CSYSTEM jsem omezil hodnotu ukazatele EBIT/nákladové úroky hodnotou 9. 

Důvodem omezení jsou nízké nákladové úroky společnosti a při propočtu ukazatel 

úrokového krytí byl obrovské číslo. 

Z výše uvedené tabulky a grafu je vidět, že společnost se první dva roky nacházela  

nad šedou zónou a tím přinášela vlastníkům hodnotu. V roce 2008 hodnota ukazatele 

klesla do šedé zóny. Příčinou poklesu bylo dosažení nižšího zisku v tomto roce  

oproti předchozímu.      
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3.3 Výsledné hodnocení  

Z provedené finanční analýzy již bylo zjištěno, co se společnosti daří  

a kde jsou případná úskalí. Společnost CSYSTEM Group, s.r.o., se zabývá prodejem  

a servisem výpočetní techniky a patří mezi významné poskytovatele služeb  

ve výpočetní technice. Významnou událostí ve vývoji podniku byla úspěšná fůze  

v roce 2008 se společností CSYSTEM CZ, a.s. 

V první části finanční analýzy jsem provedl horizontální a vertikální analýzu,  

která odhalila strukturu majetku společnosti a jak se v jednotlivých letech měnila. 

Výsledné hodnoty vypověděly, že majetek společnosti tvoří převážně oběžná aktiva  

ve formě krátkodobých pohledávek. V roce 2008 se hodnota pohledávek  

téměř zdvojnásobila, což vypovídá o problémech splácení zákazníků.   

Následkem tohoto zvýšení vzrostly také závazky vůči dodavatelům a společnost  

byla nucena navýšit finanční majetek pro případné financování své činnosti.  

Ve sledovaném období také dochází ke snižování celkové hodnoty dlouhodobého 

majetku. Pokles způsobil postupný odprodej majetku v jednotlivých letech. Stav zásob  

má kolísavý charakter a v průměru se drží na stejných hodnotách. Doba obratu zásob  

se pohybovala kolem 12 dnů, což svědčí o tom, že firma dokázala nelikvidní zásoby 

proměnit v hotovost do dvou týdnů. 

ČPK měl rostoucí tendenci a společnost byla schopna hradit své závazky.  

Důvodem bylo postupné navyšování oběžných aktiv. Méně příznivá situace  

byla u ČPP, jehož hodnota byla záporná a měla klesající charakter. Společnost neměla 

dostatek finančních prostředků k okamžitému splacení svých závazků. 

K financování své činnosti společnost využívá hlavně krátkodobé dluhy.  

V roce 2006 činí kolem 80% a tím podniku hrozil problém. V dalších letech se vlastní 

kapitál navyšuje a zadluženost klesá. Ke snižování zadluženosti docházelo navyšováním 

vlastního kapitálu tak, že společnost ponechávala zisky ve společnosti.  

V dalších letech se zadluženost pohybovala kolem 65% a dlouhodobý majetek  

tak stále nebyl pokryt dlouhodobými zdroji. Vysoké výsledné hodnoty úrokového krytí  

svědčí o tom, že společnost nemá problém s vytvářením potřebných zisků ke krytí 

úroků. 
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Likvidita společnosti je dostačující. Svědčí o tom výsledky získané finanční analýzou. 

Hodnoty převyšují průměr odvětví, ale zaostávají za doporučenými hodnotami. 

Pozitivní je, že hodnoty pohotové likvidity neklesly pod hodnotu 1 a společnost  

tak byla schopna hradit své závazky. 

Rentabilita společnosti měla kolísavý charakter, ale nikdy neklesla do záporných 

hodnot. Nejlepších výsledků bylo dosaženo v roce 2007, kdy všechny ukazatele 

zaznamenaly vysoký nárůst. Příčinou tak velkého nárůstu byl výsledek hospodaření. 

V roce 2008 byl zaznamenán úpadek a důvodů mohlo být několik (finanční krize, nízká 

zisková marže). Ukazatelé rentability celkově signalizují, že společnost je od roku 2006 

trvale zisková. 

Podnik využívá svá aktiva efektivně, což dokazují výsledné hodnoty obratu aktiv. 

V průměru se aktiva v tržbách celkově obrátila třikrát. Doba splatnosti pohledávek  

je kratší než doba splatnosti závazků.  

Pomocí Altmanova indexu a indexu IN05 bylo zjištěno, že podniku v blízké době 

nehrozí bankrot. Jedná se o finančně silnou a stabilní společnost a svým vlastníkům 

přináší hodnotu. Pouze v roce 2008 výsledná hodnota indexu IN05 klesla do šedé zóny, 

která značí nejasný vývoj. Proto je nutné tento ukazatel nadále sledovat.  

Celkové zhodnocení ukázalo, že společnost patří mezi silné podniky na českém trhu  

i přes poklesy v roce 2008, které způsobila hospodářská krize, poklesy ziskové marže, 

problémy se splatností pohledávek zákazníků, atd.    
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4 Vlastní návrhy na zlepšení 

V předchozí kapitole jsme zjistili, že společnost CSYSTEM Group, s.r.o., je silným 

podnikem, přináší hodnotu svým majitelům a vykazuje velmi dobré výsledky  

i přes nějaké problémy, které se objevily v roce 2008. Ve sledovaném období  

se v prvních dvou letech společnosti daří velmi dobře. Poslední rok se však podle 

indexu IN05 podnik dostal do šedé zóny a některé významné ukazatele, včetně výsledku 

hospodaření, zaznamenaly pokles. I přes největší tržby v roce 2008 byl pokles ziskové 

marže v kombinaci s náklady příčinou poklesu celkového zisku. 

Snížením nákladovosti, zvýšením ziskovosti a předvídání trendu na trhu  

by pomohlo růstu výsledku hospodaření jako v předešlých letech.  

Nesmíme však zapomínat, že tohle jsou některé z faktorů, které mají vliv na výsledek 

hospodaření. 

Interní podnikové procesy 

Ve společnosti jako je CSYSTEM Group, probíhá několik procesů. Zde bude uvedena 

pouze část z nich, které buď přímo, nebo nepřímo ovlivňují zmíněné faktory: 

· Prodej a nákup zboží a služeb 

· Uzavírání obchodních smluv 

· Expedice produktů zákazníkovi 

· Servis a péče o zákazníka 

· Skladování zboží 

 

 

 

 

 

 

Hlavní procesy 
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obchodních smluv 
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Obrázek 7: Mapa procesů ve společnosti CSYSTEM, Zdroj: (9) 
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Společnost aktivně využívala následující moduly: 

 

Obrázek 8: Moduly používané ve firmě, Zdroj: (9) 

Na základě SWOT analýzy (viz praktická část bakalářské práce) a interních procesů 

jsem navrhl možná řešení, která by mohla pomoci zlepšit danou situaci. 

Zvýšení ziskovosti 

Pro dosažení tohoto cíle je zapotřebí alespoň jednoho účetního období.  

Během tohoto období by byla navržená pravidla aplikována v této návrhové části. 

Zvýšení ziskovosti je velmi obtížný problém, protože do něj musí být zapojeny  

všechny útvary podniku, alespoň z hlediska informačního zabezpečení.  

Management podniku musí vědět, kteří zákazníci jsou ziskoví více, kteří méně  

a kteří jsou ztrátoví. Dále musí mít informace o tom, kteří zákazníci generují vyšší 

náklady a proč ti, které podnik ztratí, mohou výsledky podniku vylepšit .  

Proto musí mít informace o ziskovosti nějaké centrum. Nový proces - Finanční řízení - 

by měl být řídícím centrem jak pro shromažďování informací o ziskovosti,  

tak i pro další probíhající procesy ve společnosti. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Obrázek 9: Finanční řízení, Zdroj: Vlastní 
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V informačním systému podniku by měla být shromažďována všechna závažná data,  

na základě kterých by podnik mohl efektivně zvyšovat ziskovost a snižovat  

tak své náklady. Společnost sice sleduje svoji celkovou ziskovost, ale pouze  

jako kontrolor výsledků. Hlavním procesem k řízení ziskovosti by měl být proces 

finančního řízení, které dostatečně nevyužívá informace o klientech. Tím nedochází  

k tak úspěšné obchodní spolupráci mezi klientem a podnikem a ani k hodnocení 

ziskovosti jednotlivých zákazníků. Řešení ke zvýšení celkového zisku může  

být propojení modulů Ekonomika, Prodej, Nákup a Adresář firem. 

 

 

 

     

 

Modul Ekonomika, který se používá k účetním, mzdovým a jiným finančním účelům  

by byl doplněn o informace z modulu Prodej, Nákup a Adresáře firem.  

Tímto propojením by měl mít vedoucího finančního oddělení k dispozici informace  

o ziskovosti konkrétních klientů a všechna potřebná data  

by se koncentrovala v modulu Ekonomika. Měl by tak k dispozici potřebné informace  

k vytváření historie z obchodních vztahů a na jejich základě může předvídat budoucí 

ziskovost. 

 

Obrázek 11: Nový objekt, Zdroj: (16), upravený autorem 

Obrázek 10: Propojení modulů, Zdroj: Vlastní 

Ekonomika Adresář firem 

Prodej 

Nákup 
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Obrázek 12: Report o ziskovosti zákazníků, Zdroj: Vlastní 

 

Předvídání trendů na trhu 

Ve společnosti CSYSTEM zatím není nikdo, kdo by se tímto problémem zabýval.  

Jde o to, že některé procesy jsou řízeny finančním úsekem, jiné zase řídí obchodní úsek. 

Mezi těmito stranami může nastat konflikt, protože lidé starající se o obchodní úsek 

prosazují, nebo mohou prosazovat jiné zájmy na úkor druhé strany. Vytvořením nového 

procesu koordinace – (předvídání trhu) – by společnost mohlo dovést k předvídání 

situace na trhu a tím zvýšit své tržby.  

Návrh spočívá v propojení modulu Prodej s nově vytvořeným modulem Marketing 

pomocí formulářů. Tyto formuláře by byly obsaženy v modulu Prodej. Modul 

Marketing by se více zaměřoval na předvídání situace na trhu, než pouze na reklamní 

kampaně.  

 

 

 

 

Prodej Marketing 

formulář 

Obrázek 13: Propojení modulů, Zdroj:Vlastní 
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Formuláře by obsahovaly základní dotazovací otázky, jako požadavky zákazníků,  

jejich spokojenost, konkurence, nové trendy na trhu, cena, atd. Tyto údaje  

by do systému zadávali obchodníci a vedoucí projektů. Informace by dále  

byly analyzovány spolu s údaji o ziskovosti zákazníků. Tím by společnost byla lépe 

připravena na změny na trhu a jeho budoucí vývoj. 

Celkovým výsledkem těchto možných řešení by bylo lepší předvídání trhu a zvýšení 

celkové ziskovosti společnosti. Podnik by tak dokázal lépe reagovat na potřeby 

zákazníků a rychleji přizpůsobil své portfolio nabízených služeb. Rychlejší uspokojení 

potřeb zákazníků by společnosti přineslo větší tržby. Mimo tržby by společnost také 

získala cenné informace o jednotlivých zákaznících z hlediska ziskovosti.       

  



55 

 

Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem zhodnotil finanční situaci společnosti 

CSYSTEM Group, s.r.o. za roky 2006 – 2008 a navrhl možné návrhy na zlepšení  

za využití informačního systému. Nejprve jsem popsal nezbytnou teorii pro výpočet 

jednotlivých ukazatelů finanční analýzy a rozdělení informačních systémů z hlediska 

řídících úrovní a pohledů. V druhé části jsem se pokusil přiblížit obchodní společnost 

CSYSTEM Group, s.r.o., provedl SWOT analýzu a výpočet ukazatelů pomocí 

vytvořeného programu v MS Excel 2007. V poslední části jsem ze získaných výsledků  

a dalších informací navrhl možná řešení pro zlepšení dané situace. 

Ve SWOT analýze jsem sepsal silné stránky, které by společnost měla využít 

k eliminaci hrozeb a pro využití příležitostí. Jako jednu z největších příležitostí vidím 

v lepší předvídatelnosti trhu. V návrhové části jsem proto navrhnul možné řešení  

jak lépe předvídat trh a tím rychleji reagovat na potřeby zákazníků. 

Z hlediska hospodaření a zjištěných výsledků finanční analýzy nelze společnosti 

CSYSTEM nic vyčítat. Jedná se o finančně silnou a stabilní společnost  

i přes poklesy v roce 2008, kdy započala celosvětová finanční krize. Během analýzy 

jsem zaregistroval oblasti, ve kterých společnost dosahuje lepších výsledků,  

ale i oblasti, ve kterých má menší nedostatky. Nedostatek jsem zaznamenal  

ve velikosti krátkodobých pohledávek. Společnost tak preferovala financování  

své činnosti krátkodobými dluhy, o čemž svědčila i vyšší zadluženost.  

Výsledek hospodaření měl první dva roky rostoucí tendenci, pokles zaznamenal  

až v posledním sledovaném roce. Důvodem poklesu byly vysoké náklady  

a propad ziskové marže. Kvůli propadu ziskové marže jsem navrhnul možné řešení 

propojením několika modulů v informačním systému, což by mělo podniku poskytnout 

informace o ziskovosti jednotlivých klientů. Tím podnik dokáže rozlišit zákazníky, kteří 

přináší hodnotu a ty, u kterých je zisková marže rovna nebo menší nákladům na prodej.  

Závěrem bych chtěl říci, že byly naplněny cíle bakalářské práce. Společnost CSYSTEM 

má silné postavení na trhu, její finanční situace je velmi dobrá a věřím, že návrhy   

a jejich optimalizace v této práci budou prospěšné pro management firmy. 
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Příloha 5: Ukázka zdrojového kódu programu pro výpočet finanční analýzy 

If bunka.Value = Empty And t.Value <> 0 Then                 

    bunka.Value = (kp.Value) / ((t.Value) / 360)                  

    MsgBox "Hodnota byla uložena", vbInformation 

    t.Value = Clear 

    kp.Value = Clear 

 ElseIf t.Value = 0 Then 

        MsgBox "Nulou nelze dělit! Do buňky bude uložena hodnota -", vbCritical 

        bunka.Value = "-" 

        kp.Value = Clear 

        t.Value = Clear 

 ElseIf bunka.Value <> "" Then                           

        MsgBox "Za tento rok je již hodota spočítána! Chcete hodnotu přepsat?", vbYesNo + 
vbQuestion 

        prepsat = MsgBox("Opravdu prepsat?", vbCritical + vbYesNo) 

         If prepsat = vbYes Then 

            bunka.Value = (kp.Value) / ((t.Value) / 360) 

            MsgBox "hodnota byla přepsána!", vbInformation 

            t.Value = Clear 

            kp.Value = Clear 

         Else 

            MsgBox "hodnota nebyla přepsána!", vbInformation 

            t.Value = Clear 

            kp.Value = Clear 

         End If 

 End If 

End If 

Exit Sub 


