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Anotace 

 Tato bakalářská práce je zaměřuje na celkové finanční hodnocení společnosti 

COSTRUCT A&D, a.s. za období mezi lety 2005 a 2008 za pomocí ukazatelů finanční 

analýzy. Dále se v této prácí budeme zabývat také informačním systémem, který podnik 

vyuţívá. Na základě provedené analýzy jsou navrţeny moţné změny k vylepšení 

stávající situace podniku a ke zlepšení informačního systému. 

 

Anotation 

This B.A. thesis is focused on the financial evaluation of the CONSTRUCT 

A&D a.s. company for the 2005 – 2008 period, based on the financial analysis 

indicators. In this thesis, we will also deal with the information system used in the 

company. Based on the given analysis, the improvements of the company’s current 

situation and its information system will be proposed. 
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Úvod 
 

 V dnešní době je finanční analýza nedílnou součástí kaţdého podniku. 

Představuje systematický rozbor získaných dat, které jsou získány  především z 

účetních výkazů. Finanční analýza nám poskytuje podrobné informace o hodnocení 

firemní minulosti, současnosti a předpovídá budoucí finanční situaci. Smyslem finanční 

analýzy je hlavně vytvořit podklady pro rozhodování a fungování podniku. 

 V této bakalářské práci analyzujeme finanční situaci podniku COSTRUCT 

A&D, a.s., se sídlem v České republice konkrétně ve Velkém Meziříčí. Firma podniká 

ve strojním průmyslu, kde vyrábí technická zabezpečení do automobilů. Tento produkt 

je jiţ dlouhou dobu jedničkou na českém trhu a v dnešní době má uţ své pobočky i 

v zahraničí. 

 V této práci se budeme také zabývat informačním systémem podniku. Podrobně 

popíšeme konkrétní podnikový informační systém a interpretujeme slabé a silné stránky 

tohoto systému. 

Na základě provedených analýz budou vypracovány návrhy opatření na zlepšení 

finanční situace podniku a návrhy moţného rozvoje jeho informačního systému. 
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1 Vymezení problémů, cíle práce 

1.1 Charakteristika analyzovaného podniku 

1.1.1 Základní údaje o podniku  

 

Obchodní jméno:  COSTRUCT A&D, a.s. 

IČO:     

Právní forma:   akciová společnost 

Sídlo:    ČR, Velké Meziříčí 

Datum vzniku:  1991 

Předmět podnikání: 

  

- výroba a montáţ mechanických zabezpečovacích zařízení do 

motorových vozidel 

- koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

 

1.1.2 Popis firmy 

 

CONSTRUCT je největším českým výrobcem a dodavatelem mechanického 

zabezpečení vozidel proti krádeţi. Bezpečnostní zámky řadicí páky, které dovedou 

uzamknout většinu osobních a uţitkových automobilů, jsou dodávány pod značkou 

CONSTRUCT jiţ 18 let.  

Základem skupiny CONSTUCT je společnost CONSTRUCT A&D, která vyvíjí 

a vyrábí své výrobky od roku 1991. Obchodní společnost CONSTRUC  CZECH 

zajišťuje prodej a sluţby na tuzemském trhu, CONSTRUCT Slovakia na trhu 

slovenském a ukrajinském. Pro pokrytí rostoucího zájmu na dalších zahraničních trzích 

byla v září 2006 zaloţena společnost MVP CONSTRUCT Eourope , která vznikla 

spojením dvou světově významných partnerů, a to české společnosti CONSTRUCT 

A&D a izraelské společnosti RAV-BARIACH Vehicle Protection. 

 V zájmu udrţení vysoké kvality je výroba realizována výhradně v České 

republice. Vysoká technologická a uţitná hodnota všech produktů značky 
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CONSTRUCT , zaloţená na mnohaletém vývoji, je doloţena řadou mezinárodně 

uznávaných certifikátů a atestů kvality. 

V součastné době je firma CONSTRUCT rychle se rozvíjející firmou nejen u nás, 

ale i v zahraničí. Za 18 let existence vyrobila společnost CONSTRUCT jiţ 1 500 000 

kusů mechanických zabezpečení. Jubilejním kusem se stal nový produkt CONSTRUCT 

3 SYSTÉM. Produktovou řadu třetí generace představuje zcela revoluční řešení 

blokující činnost převodovky s moţností  kombinace se zámkem kapoty. Firma se také 

ukazuje a prezentuje své novinky na autosalonech po celé Evropě a také v asijských 

státech, kde získává nové zahraniční klienty. 

  

1.1.3 Vznik společnosti 

 

První vyrobené mechanické zabezpečení CONSTRUCT bylo vyrobeno v roce 

1991 ve skromných podmínkách domácí dílny Petra Ambroţe, zakladatele značky. 

Další rok se vylepšuje zařízení a v roce 1993 je zahájena rekonstrukce prvního 

výrobního areálu Malá Stránka ve Velkém Meziříčí. O rok později vzniká počátek 

strategického partnerství se Škoda Auto , jehoţ výsledkem bylo začlenění 

mechanického zabezpečení CONSTRUCT mezi originální příslušenství značky Škoda. 

V roce 1996 firma začala spolupracovat s maďarským partnerem, bylo získáno 

osvědčení o schválení technické způsobilosti od Ministerstva dopravy a spojů ČR a 

rakouský certifikát TUV Osterreich. V roce 1998 byla dokončena výstavba nového 

výrobního areálu a sídla společnosti CONSTRUCZ A&D ve Velkém Meziříčí 

 

1.1.4 Export 

 

CONSTRUCT se ze společnosti původně zaměřené na český trh stal postupně i 

významným exportérem. První krůčky vedly k nejbliţším sousedům na Slovensko, kde 

se brzy podařilo získat významné postavení, stejně jako na trhu českém. Dalším 

logickým směrem rozvoje značky bylo exportních aktivit a vizí stát se jedničkou 
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v evropském měřítku. I tento cíl se podařilo naplnit, CONSTRUCT se stal silnou 

značkou ve více neţ 20 zemích Evropy. Export se dnes podílí více neţ 70% na 

celkovém prodeji skupiny CONSTRUCT. Tento podíl by měl nadále růst i díky 

rozšiřování exportních aktivit na mimoevropských trzích. 

1.1.5 Lidské zdroje 

 

Prudký nárůst objednávek na počátku roku 2008 byl důvodem ke zvýšení počtu 

zaměstnanců skupiny CONSTRUCT aţ na rekordních 260. Po celý rok CONSTRUCT 

podporoval své pracovníky v rozšiřování znalostí a dovedností. Mimo zákonem 

stanovených povinných školení se pracovníci vzdělávají v oblasti jakosti výroby, 

zúčastňují se školení v obchodních kompetencích nebo si své znalosti zdokonalují 

v jazykových kurzech. CONSTRUCT rovněţ hradí zaměstnanců v plné výši státní 

zkoušky u vybraných profesí. V roce 2008 byl ve skupině CONSTRUCT zahájen i 

dlouhodobý motivační program zaměřený na posílení věrnosti pracovníků. 

 Díky neustálému zlepšování pracovních podmínek se CONSTRUCT můţe 

pochlubit velmi nízkou fluktuací zaměstnanců. Průměrná doba působení u firmy je 6 let 

a přes 25% zaměstnanců pracuje u společnosti déle neţ 10 let. V důsledku globální 

ekonomické krize, která výrazně zpomalila produkci, klesl počet zaměstnanců ve 

čtvrtém čtvrtletí roku 2008 na 180. 

Graf : 1 Celkový počet zaměstnanců 
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1.1.6 Organizační struktura 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

předseda 

dozorčí rady 

Ing. Jiří Dufek 

 

 

 

člen dozorčí rady 

Phdr. Jiří Pavlík 

Ing. Kamil Kadlec 

Dozorčí rada 

 

Představenstvo 

předseda představenstva 

generální ředitel 

Petr Ambroţ 

 

člen představenstva 

finanční ředitel 

Mgr. Tomáš Kaláb 

člen představenstva 

výrobní ředitel 

Ing. Vladimír Motáček 

 

 

člen představenstva 

obchodní ředitel 

Ing. Michal Picka 

Valná hromada 
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1.1.7 Podnikový informační systém 

 

Firma CONSTRUCT  vyuţívá schopnosti informačního systému INFOR ERP 

Syteline s podporou pokročilého kapacitního plánování zakázek. 

Informační systém zajišťuje dokonalou evidenci a zejména analýzu dění v podniku a 

umoţní kompetentním osobám tomuto dění plně porozumět a na základě poskytnutých 

informací optimálně rozhodnout o dalších krocích. Mezi hlavní přínosy kromě 

optimálních vyuţití kapacit, kooperací a lidských zdrojů patří vysoká přesnost a 

spolehlivost dodacích lhůt s moţností pruţně reagovat na změněnou poptávku ze strany 

zákazníků. To vše má za následek zlepšení ekonomických ukazatelů, ale i zvýšení 

loajality zákazníků a trvalý rozvoj podniku. 

Společnost se rozhodla pro tři z osmi produktů, který INFOR ERP Syteline nabízí. 

Jedná se o produkty ERP, APS, Quality kontrol Systém. Podrobnější popis těchto 

produktů bude dále v této práci. 
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1.2 Vymezení problému a stanovení cílů bakalářské práce 

  

 Cílem této bakalářské práce bude zhodnotit finanční situaci podniku 

CONSTRUCT A&D, a podrobněji popsat podnikový informační systém, který se v této 

firmě pouţívá. Hodnocení finanční stránky podniku, která bude provedena na základě 

finanční analýzy, bude posléze vyhodnocena a budou formulovány její nedostatky a 

problémy. 

Po zjištění finanční stránky podniku bude dalším cílem této práce, poskytnout 

návrhy a opatření ke zlepšení daných nedostatků a k celkovým lepším výsledkům firmy. 

 Období, za které se daný podnik bude hodnotit, jsou roky 2005 – 2008. Údaje 

potřebné k finančnímu posouzení firmy, budou čerpány z účetních výkazů firmy. 

 Po zhodnocení firmy finanční analýzou, bude druhým hlavním cílem této práce 

popsat podnikový informační systém firmy a navrhnout rozvoj a moţné vylepšení 

tohoto systému. 
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2 Teoretická východiska řešení, poznatky z literatury 

 

2.1 Finanční analýza 

 

Hlavním úkolem finanční analýzy je komplexní posouzení úrovně současné 

finanční a ekonomické situace podniku. Finanční analýza v sobě zahrnuje hodnocení 

firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek. Kvalitní 

finanční řízení se neobejde bez finanční analýzy.  

Finanční analýza poukazuje nejen na silné stránky podniku, ale zároveň pomáhá 

odhalit případné poruchy ve finančním hospodaření. Hlavním nástrojem finanční 

analýzy je konstrukce a následná interpretace poměrových ukazatelů. 

 

2.2 Uţivatelé finanční analýzy 

 

Informace, které se týkají finančního stavu podniku, zajímá mnoho subjektů. 

Uţivatelé finančních analýz jsou jednak externí a jednak interní. K externím uţivatelům 

patří: 

 

Investoři 

Mezi investory patří takové subjekty, které do podniku vkládají kapitál za účelem jeho 

zhodnocení. Očekávají tedy, ţe se jimi vloţené prostředky po určitém čase vrátí, ale 

také, ţe získají něco navíc, např. podíly na zisku nebo prodej zhodnocených akcií.  

 

Obchodní partneři 

Obchodní partneři se zaměřují především na to, zda bude podnik schopen platit svoje 

závazky. Jde jim především o krátkodobou likviditu. U dlouhodobých dodavatelů se 
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soustřeďuje zájem také na dlouhodobou stabilitu, s cílem zajistit svůj odbyt u stabilního 

zákazníka. 

 

Banky a její věřitelé 

Věřitelé ţádají co nejvíce informací o finančním stavu dluţníka, aby se mohli správně 

rozhodnout, zda poskytnout úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek. Banky při 

poskytování úvěrů svým klientům často zahrnují do úvěrových smluv klauzule, kterými 

je vázána stabilita úvěrových podmínek na hodnoty vybraných finančních ukazatelů. 

Banka si například můţe vymínit úvěrovou podmínku, ţe zvýší úvěrovou sazbu, jestliţe 

podnik překročí jistou hranici zadluţenosti. Drţitelé dluhopisů se zajímají zejména o 

likviditu podniku, o jeho finanční stabilitu a o to, zda jim bude jejich cenný papír 

splacen včas a v dohodnuté výši.(4) 

 

 

Stát a jeho orgány 

Stát a jeho orgány se zajímají o finančně-účetní data z mnoha důvodů; např. pro 

statistiku, pro kontrolu podniků se státní účastí, pro kontrolu plnění daňových 

povinností, rozdělování finanční výpomoci podnikům, získání přehledů o finančním 

stavu podniků se státní zakázkou. Vyţadují informace pro formulování hospodářské 

politiky státu.(4) 

 

K interním uživatelům výsledku finanční analýzy patří: 

 

Manaţeři 

Vyuţívají informace získané z finanční analýzy především pro dlouhodobé a operativní 

řízení podniku. Tyto informace umoţňují vytvoření zpětné vazby mezi řídícím 

rozhodnutím a jeho praktickým důsledkem. Znalost finanční situace podniku jim 

umoţňuje rozhodovat se správně při získávání finančních zdrojů, při zajišťování 

optimální majetkové struktury. Finanční analýza, která odhaluje silné a slabé stránky 
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finančního hospodaření podniku, umoţňuje manaţerům přijmout pro příští období 

správný podnikatelský záměr rozpracovaný ve finančním plánu.(4) 

Zaměstnanci 

Zaměstnanci mají zájem, aby firma prosperovala, byla finančně stabilní k zajištění 

výplaty mzdy a zaměstnaneckých bonusů. 

 

Kaţdý z těchto subjektů zajímají informace o firmě z jiného důvodu. Investoři se 

zajímají především o míru výnosnosti jejich kapitálu, o likviditu podniku, o disponibilní 

zisk a výši dividend. Pro manaţery jsou důleţité, aby mohli zajistit dlouhodobé i 

operativní řízení podniku. Obchodním partnerům, bankám a jiným věřitelům záleţí na 

solventnosti a likviditě podniku. Stát a jeho orgány se zajímají o tyto informace zejména 

z důvodu kontroly plnění daňových povinností.(4) 

 

2.3 Zdroje vstupních dat 

 

Kvalita informací, která podmiňuje úspěšnost finanční analýzy, do značné míry 

závisí na pouţitých vstupních informacích. Pouţité vstupní informace by měli být nejen 

kvalitní, ale zároveň také komplexní. Důvodem pro toto tvrzení je fakt, ţe je nutno 

podchytit pokud moţno všechna data, která by mohla jakýmkoliv způsobem zkreslit 

výsledky hodnocení finančního zdraví firmy. Základní data jsou nejčastěji čerpána 

z účetních výkazů. 

 Vyjdeme-li z finanční analýzy, tak jejím hlavním úkolem je ověření obchodní 

zdatnosti podniku a tím udrţení majetkově finanční stability. Pro to abychom mohli 

úspěšně začít zpracovávat finanční analýzu, jsou důleţité zejména základní účetní 

výkazy: 

 Rozvaha 

 Výkaz zisků a ztráty 

 Výkaz cash flow 
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Rozvaha 

Rozvaha zachycuje bilanční formou stav dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku (aktiva) a zdrojů jejich financování (pasiva) vţdy k určitému datu. Rozvaha se 

zpravidla sestavuje k poslednímu dni kaţdého roku. Představuje základní přehled o 

majetku podniku ve statické podobě (v okamţiku účetní závěrky). 

 

Výkaz zisků a ztráty 

Je písemný přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření za určité období. 

Zachycuje tedy pohyb výnosů a nákladů ne pohyb příjmů a výdajů. 

 

Výkaz cach flow 

Je to účetní výkaz srovnávající bilanční formou zdroje tvorby peněţních prostředků 

(příjmy) s jejich uţitím (výdaje) za určité období, slouţí tedy k posouzení skutečné 

finanční situace. Odpovídá na otázku: Kolik peněţních prostředků podnik vytvořil a 

k jakým účelům je pouţil? 

 

 

2.4 Metody elementární technické analýzy 

 

Elementární metody finanční analýzy pracují s ukazateli, při výpočtech 

vyuţívají základní aritmetiku a procentní výpočty. Tato metoda je velice rozšířená. 

V této práci se budu zabývat touto metodou. 

 

Na základě třídění ukazatelů rozlišujeme tyto metody: 

1) Analýza absolutních ukazatelů: 
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 analýza trendu (horizontální analýza) 

 procentní rozbor (vertikální analýza) 

2) Analýza rozdílových ukazatelů  

 čistý pracovní kapitál 

 čisté pohotové prostředky 

3) Analýza tokových ukazatelů 

 analýza cash flow 

 analýza trţeb 

 analýza nákladů 

4)  Analýza poměrových ukazatelů 

 analýza ukazatelů rentability 

 analýza ukazatelů aktivity 

 analýza ukazatelů zadluţenosti a finanční struktury 

 analýza ukazatelů likvidity 

 analýza provozních ukazatelů 

5) Analýza soustav ukazatelů 

 Index bonity 

 IN 05 

 

 

2.5 Analýza absolutních ukazatelů 

 

Základní zdroje dat pro analýzu absolutních ukazatelů jsou obsaţená ve 

finančních výkazech. Data můţeme členit podle toho, zda vyjadřují určitý stav, nebo 

informují o údajích za určitý interval, hovoříme o veličinách stavových a tokových. 

Absolutní ukazatele můţeme dělit na horizontální a vertikální. 
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2.5.1 Horizontální 

 

Horizontální analýza porovnává hodnoty ukazatelů a jejich změny v čase 

(časové řady). Analýza přejímá přímo data, které jsou získány z účetních výkazů, příp. 

z výročních zpráv. Cílem horizontální analýzy je tedy absolutně i relativně změřit 

intenzitu změn jednotlivých poloţek.(3) 

 

2.5.2 Vertikální 

 

 . Při analýze rozvahy pomocí vertikální analýzy bývají poloţky výkazu 

vyjádřeny jako procento z celkových aktiv, resp. z celkových pasiv. Ve výkazu zisku a 

ztrát se jako základ pro procentní vyjádření určité poloţky bere obvykle velikost 

celkových výnosů nebo trţeb. 

 Vertikální analýza nám tedy pomáhá zjistit samotnou strukturu aktiv a pasiv 

v jednotlivých letech vyjádřenou v procentech. V případě výkazu zisku a ztrát nám 

vyjádří podíly jednotlivých poloţek na tvorbě zisku. Je tedy vhodná při srovnání 

v rámci daného podniku v čase i při porovnání různých podniků. Nevýhodou je to, ţe 

nezobrazuje příčiny těchto změn.(3) 

 

2.6 Analýza rozdílových ukazatelů 

 

 Kromě horizontální a vertikální analýze účetních výkazů je vhodné pro doplnění 

dopočítat i některé z tzv. rozdílových ukazatelů. Jedním z nejdůleţitějších je čistý 

pracovní kapitál. 

2.6.1 Čistý pracovní kapitál  

 Je nejdůleţitější z rozdílových ukazatelů. Jeho základem je účetní výkaz 

rozvaha. Součástí pracovního kapitálu jsou zásoby, pohledávky a finanční majetek. 
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Odečteme-li ještě krátkodobé závazky, vzniká „čistý pracovní kapitál“. Jedná se o 

sloţky, které jsou součástí hotovostního cyklu. 

 Nelze určit správnou výši čistého pracovního kapitálu. Také neplatí, ţe čím více, 

tím lépe. Čistý pracovní kapitál reprezentuje část oběţného majetku financovaného 

z dlouhodobého kapitálu a měl by nabývat kladných hodnot. 

 

ČPK=(Zásoby+Pohledávky+Finanční majetek)-Krátkodobé závazky 

 

ČPK odpovídá na otázku, zda by podniku zbyl dostatek peněz na zajištění provozu, 

kdyby musel zaplatit všechny své krátkodobé dluhy.(14) 

2.6.2 Čisté pohotové prostředky 

 

Další rozdílový ukazatel. Tento ukazatel vypovídá o okamţité likviditě 

splatných krátkodobých závazků. Čistý pracovní kapitál zahrnuje poloţky málo likvidní 

(nedobytné pohledávky, pohledávky na delší obchodní úvěr,…). To můţe vést k tomu, 

ţe čistý pracovní kapitál roste, ale likvidita můţe klesat.(14) 

ČPP = pohotové peněţní prostředky - okamţitě splatné krátkodobé závazky 

 

2.7 Analýza cash flow 

 

Cash flow představuje reálný tok peněţních prostředků firmy za určité období. Ve 

finanční analýze vyuţíváme CF pro posouzení příčin změn ve stavu peněţních 

prostředků, dále pro posouzení finančního hospodaření a investičních moţností firmy 

atd. CF nám říká, jak společnost peněţní prostředky získala a jak byly tyto prostředky 

vyuţity. CF se skládá ze tří částí provozní, investiční a finanční.  
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 Pomocí přehledu o peněţních tocích můţeme analyzovat schopnost podniku 

vytvářet peněţní prostředky a potřeby podniku na uţití peněţních prostředků a to vţdy v 

členění podle druhu činnosti podniku, tedy provozní, investiční a finanční. 

Nejdůleţitější částí CF je CF z provozní činnosti, které nemůţe být dlouhodobě 

záporné. Analýza provozního CF se zaměřuje především na hledání příčin záporného 

CF z provozní činnosti, hledání náznaků finanční tísně, sledování vývoje citlivých 

poloţek (např. zisku, dividend, úroků, …), zkoumání souvislostí mezi vývojem CF a 

vývojem trţeb. 

Zvýšení CF představuje růst závazků a sníţení majetku, sníţení CF pak 

představuje pokles závazků a růst majetku. (13) 

 

 

2.8 Analýza poměrových ukazatelů 

 

Poměrové ukazatele vyjadřují vztah mezi dvěma absolutními ukazateli 

(stavovými, rozdílovými, tokovými) prostřednictvím jejich podílu. Tyto ukazatele 

mohou být podílové (poměřují část celku a celek) nebo vztahové (poměřují dvě 

samostatné veličiny). Příkladem podílových ukazatelů je poměr dlouhodobého majetku 

k celkovým aktivům. Příkladem vztahových ukazatelů je poměr zisku k vlastnímu 

kapitálu. 

 

2.8.1 Ukazatele likvidity 

 

Hodnotí schopnost firmy splácet své závazky. Likviditou rozumíme souhrn 

všech likvidních prostředků, kterými firma disponuje na úhradu svých závazků. Aby 

byla firma schopna hradit závazky v době splatnosti, musí být likvidní. Ukazatele 

likvidity poměřují prostředky, kterými je moţno platit, se závazky, které je nutné splatit. 

Ukazatele se dělí podle likvidnosti jednotlivých poloţek aktiv.(14) 
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Nejpouţívanější ukazatele likvidity 

 

1) Běţná likvidita  

běţná likvidita = 
závazkykrátkodobé

aktivaoběžná
 

Běţná likvidita měří pokrytí krátkodobých závazků oběţnými aktivy. Objektivnost 

ukazatele závisí na stavu zásob a pohledávek. U zásob je důleţité, aby byly správně 

oceněny. 

 

2) Pohotová likvidita  

pohotová likvidita = 
závazkykrátkodobé

zásobyaktivaoběžná
 

Tento ukazatel odstraňuje nedokonalosti ukazatele běţné likvidity. Vylučuje z OA 

zásoby, takţe do čitatele zahrnuje jen peněţní prostředky (v hotovosti a na bankovních 

účtech), krátkodobé CP a krátkodobé pohledávky. 

 

3) Okamţitá likvidita (cash ratio) 

okamţitá likvidita = 
závazkysplatnéokamžitě

yekvivalentprostředkypeněžní
 

Tento ukazatel vyjadřuje schopnost firmy splatit své právě splatné závazky. Při vyšších 

hodnotách můţeme soudit, ţe podnik špatně hospodaří se svým kapitálem. 

 

2.8.2 Ukazatele zadluţenosti 

 

Ukazatele zadluţenosti se zabývají vztahem mezi vlastními a cizími zdroji 

financování, dlouhodobým fungováním firmy a její schopností plnit své závazky. 
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1) Celková zadluţenost  

celková zadluţenost = 
aktivacelková

kapitálcizí
 

Tento ukazatel vyjadřuje finanční závislost firmy. Věřitelé firmy mají větší jistotu 

splacení závazku, pokud je hodnota tohoto ukazatele nízká, pro firmu je ale výhodnější 

vyšší hodnota tohoto ukazatele. 

 

2) Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování = 
aktivacelková

kapitálvlastní
 

Tento ukazatel dává přehled o finanční struktuře podniku, do jak velké míry jsou aktiva 

financována vlastním kapitálem. Slouţí jako doplněk k ukazateli celkové zadluţenosti. 

 

3) Doba splácení dluhů 

Doba splácení dluhů = 
flowcashprovozní

majetekfinančinzdrojecizí
 

Tento ukazatel nám udává, po kolika letech by byl podnik schopný při stávající 

výkonnosti splatit své dluhy. 

 

4) Úrokoví krytí 

Úrokové krytí = 
úrokynákladové

EBIT

 

Kde: 

EBIT = Hospodářský výsledek před odečtením úroků a daní 

Ukazatel nás informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Pokud je ukazatel 

roven 1, pak na zaplacení úroků je třeba celého zisku. 
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2.8.3 Ukazatele rentability (ziskovosti) 

 

Ukazatele rentability (výnosnosti, ziskovosti) poměřují zisk dosaţený podnikem 

s velikostí zdrojů, které byly k dosaţení zisku pouţity. V čitateli se můţeme setkat s 

různými kategoriemi zisku, většinou to bývá EBIT, EBT, EAT a zisk po zdanění 

navýšený o úroky po zdanění. Za ukazatele rentability můţeme ale povaţovat i 

ukazatele, které mají v čitateli peněţní tok, přidanou hodnotu či hrubé rozpětí.(4) 

Nejpouţívanější ukazatele rentability 

1) ROI  - rentabilita vloţeného kapitálu 

 

ROI = 
kapitálcelkový

EBIT
 

Tento ukazatel nás informuje o tom, s jakou účinností pracuje kapitál vloţený do 

podnikání, a to bez ohledu na to, z jakých zdrojů pochází (vlastní či cizí). Tímto 

ukazatelem vyjadřujeme míru zisku za nějaké období.  

 

2) ROA - rentabilita celkových vloţených aktiv 

 

ROA = 
aktivacelkový

EAT

 

Kde: 

EAT = Hospodářský výsledek po odečtení daně z příjmu

 

Ukazatel rentability celkových vloţených aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy bez 

rozlišení zdroje financování aktiv. V čitateli se můţeme setkat s různými modifikacemi 

zisku, EBIT měří hrubou produkční sílu aktiv firmy před zaplacením daní a úroků.(4) 
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3) ROE  - rentabilita vlastního kapitálu 

ROE = 
kapitálvlastní

EAT
 

Pomocí tohoto ukazatele zjišťují vlastníci, jaký přináší jimi investovaný kapitál výnos a 

zda tento výnos odpovídá investičnímu riziku. Pro investory je důleţitě, aby výnosnost 

vlastního kapitálu byla vyšší neţ úrokové sazby při jiné formě investování. 

 

4) ROS  - rentabilita trţeb 

ROS = 
tržby

EAT

 

 

Do čitatele můţeme dosadit např. zisk před zdaněním. Pokud ale chceme ukazatel 

pouţít pro srovnání různých firem, pouţijeme EBIT. 

 

2.8.4 Ukazatele aktivity 

 

Tyto ukazatele ukazují vázanost kapitálu v různých formách aktiv. Tyto 

ukazatele vyjadřují buď rychlost obratu (počet obrátek za určitý interval, např. 1 rok, 1 

měsíc, …) nebo dobu obratu (doba vázanosti aktiva, uvádí se většinou v počtu dní). 

 

Nejpouţívanější ukazatele aktivity: 

 

1) Obrat celkových aktiv  

obrat celkových aktiv = 
aktiva

tržby
 

Tento ukazatel udává, kolikrát se aktiva za daný časový interval (rok) obrátí.  
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2) Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků = 

360

tržby

závazky
 

Ukazatel vyjadřuje dobu, za jak dlouho společnost uhradí své závazky. 

 

3) Doba obratu pohledávek 

doba obratu pohledávek = 

360

tržby

pohledávky
 

Tento ukazatel nás informuje o počtech dní, po něţ zůstávají odběratelé dluţni. Jsou to 

dny, kdy podnik musí čekat na inkaso plateb za své jiţ vykázané trţby. 

 

4) Obrat zásob  

obrat zásob = 
zásoby

tržby

 

 

Tento ukazatel udává, kolikrát jsou během roku zásoby prodány a znovu uskladněny. 

Vypovídací hodnotu tohoto ukazatele ale sniţuje fakt, ţe roční trţby jsou vyjádřeny v 

trţní hodnotě, kdeţto zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami. 

 

5) Doba obratu zásob  

doba obratu zásob = 
tržbydenní

zásoby

 

 

Tento ukazatel udává počet dnů, kdy jsou zásoby vázány ve firmě do doby jejich 

spotřeby či prodeje.  
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2.8.5 Provozní ukazatele 

 

Tyto ukazatele se pouţívají pro hodnocení vnitřní činnosti podniku. Při výpočtu 

vycházíme většinou z tokových ukazatelů - nákladů a výnosů. Optimální hodnoty 

ukazatelů provozní činnosti signalizují dobré řízení nákladů, tím je moţno dosáhnout 

celkově lepších výsledků.(4) 

 

1) Mzdová produktivita 

mzdová produktivita = 
mzdy

hmimořimořábezvýnosy )(
  

Ukazatel poměřuje výnosy s vyplacenými mzdami, kolik korun výnosů připadá na 1 Kč 

vyplacených mezd. Za pozitivní vývoj se povaţuje rostoucí hodnota ukazatele v 

meziročním srovnání. 

 

2) Produktivita z přidané hodnoty 

 

produktivita z přidané hodnoty =  

Ukazuje, kolik korun z přidané hodnoty připadá na jednoho zaměstnance.  

 

3) Nákladovost výnosů (trţeb) 

nákladovost výnosů = 
)( hmimořádnýcbezvýnosy

náklady
 

Vyjadřuje, na kolik % jsou výnosy zatíţeny celkovými náklady. Vývoj hodnoty 

ukazatele v čase by měl být klesající. 
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2.9 Analýza soustav ukazatelů 

 

2.9.1 Index bonity 

 

Tento index vyuţívá 6 ukazatelů a jeho rovnice má následující tvar: 

B = 1,5 x1 + 0,08 x2 + 10 x3 + 5 x4 + 0,3 x5 + 0,1 x6 

kde: x1 = CF/cizí zdroje 

x2 = aktiva/cizí zdroje 

x3 = EBT/aktiva 

x4 = EBT/celkové výkony 

x5 = zásoby/celkové výkony 

x6 = celkové výkony/aktiva 

 

Výsledek můžeme interpretovat následujícím způsobem: 

-3  B  -2 ………… finanční situace firmy je extrémně špatná 

-2  B  -1 ………… finanční situace firmy je velmi špatná 

-1  B  0 …………. finanční situace firmy je špatná 

0  B  1 …………... firma má určité problémy 

1  B  2 …………... finanční situace firmy je dobrá 

2  B  3 ………….. finanční situace firmy je velmi dobrá 

B  3 ………………. finanční situace firmy je extrémně dobrá 

 

 

2.9.2 IN 05 

 

Tento index byl vytvořen Ivanem a Inkou Neumaierovými. Slouţí k rychlému zjištění 

finančního zdraví podniku. 
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IN05=0,13*
 kapitál cizí

aktiva 
+0,04*

úroky  nákl.

 EBIT
 +3,97*

aktiva 

 EBIT
 +0,21*

aktiva 

výnosy 
+0,09*

závazky krátkodobé

aktiva oběžná 
  

 

 Kriteriální hodnoty indexu IN05: 

 

IN05 ‹ 0,9 Podnik má špatnou finanční situaci a je ve velmi špatné finanční situaci. 

0,9 ‹ IN05 ‹ 1,6 tzv. „šedá zóna“ 

IN05 › 1,6 Podnik je ve velmi dobré finanční situaci. 

 

2.10 Podnikové informační systémy 

Je to systém umoţňující komunikaci a transformaci informací - časově, 

prostorově i co do formy tak, aby byly lépe vyuţity neţ v původním stavu (systém, 

který přidává hodnotu k zpracovávaným či komunikovaným informacím). Je to 

speciální typ komunikačního média, jehoţ cílem je odstranit bariéry v přístupu 

k informacím. Umoţňuje účelové uspořádání vztahů a informačních toků mezi 

informačními zdroji, lidmi a technologickými prostředky spolu s procesy zpracování a 

komunikace informací.(7) 

 

Prvky informačního systému 

Prvky dělíme do tří subsystémů, kde za první povaţujeme lidé, za druhý informace a 

třetí informační infrastruktura. 

 

Lidé 

 Tvůrci (autoři) informací 
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 Uţivatelé informací (klienti) 

 Zpracovatelé, správci, zprostředkovatelé informací 

Informace 

1. Informace jako ekonomický zdroj 

Informační systém jako jeden z pomocných subsystémů organizace (instituce, 

firmy), zaměřený na podporu její činnosti 

 

2. Informace jako komodita (zboţí) 

Informační systém jako „produkční“systém organizace (instituce, firmy), jejímţ 

základním produktem či sluţbou jsou informace 

 

Informační infrastruktura 

 Jazyky 

 Informační a komunikační technologie (hardware, software) 

 Pracovní postupy, techniky a metody 

 Materiální zabezpečení (budovy) 

 

 

2.10.1 Funkce informačního systému 

Jsou to konkrétní procesy podporující základní cíle informačního systému 

 získávání informací 

 zpracování informací (evidence, organizace - pořádání, kategorizace, konverze - 

změna média, třídění, vyhledávání, agregace, odvozování nových informací) 

 uloţení informací (zaznamenávání, shromaţďování na nosiči) 

 přenos informací 

 zpřístupnění informací (tisk, zobrazení…) 

http://web.sks.cz/users/ku/ZIZ/isystem.htm#cile
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2.10.2 Typy informačních systémů 

 Informační systémy organizací (informace jako ekonomický zdroj) 

Podnikové informační systémy (BIS - business information system, enterprise 

information system) 

Veřejné informační systémy (informace jako ekonomická komodita) 

Za veřejné informační systémy povaţujeme TV, rozhlas, tisk, zpravodajské agentury, 

knihovny, informační instituce 

 Státní informační systém (GIS - government information system) 

Informační systémy státní správy a samosprávy, informační systémy veřejné správy  

 Osobní informační systém 

Informační systém jednotlivce 

 

 

Podnikové informační systémy 

Je to informační systém, provozovaný v kontextu konkrétní organizace. Účelem 

systému je správa informací a znalostí a jejich integrace do podnikových procesů za 

podpory informačních a komunikačních technologií. Obsaţené informace jsou chápány 

jako jeden z ekonomických zdrojů (aktiv) organizace. 

Podnikové informační systémy dělíme do tří skupin. Nejpočetnější tvoří účetní a 

ekonomické systémy, určené pro podnikatele a malé firmy. Pokrývají oblast finančního 

účetnictví a někdy i další agendy, jako lidské zdroje nebo skladové hospodářství. 
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Do další kategorie patří informační systémy pro střední firmy. Ty nabízejí 

daleko větší analytický rozsah a často jsou řešené na principu jádra a jednotlivých 

modulů skládajících se do finální stavebnice. 

Třetí skupinu tvoří velké podnikové informační systémy, zpravidla označované 

ERP (Enterprise Resource Planning). Pokrývají plánování a řízení všech klíčových 

procesů ve firmách na všech úrovních. Trendem poslední doby jsou pak i ERP systémy 

pro střední a menší firmy, které se vyznačují mimo jiné velkou přizpůsobivostí 

firemním procesům.(7) 
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3 Analýza problému a návrh přístupu k řešení 

 

3.1 Hodnocení finanční situace podniku 

V této části bakalářské práce se zaměříme na komplexní zpracování finanční 

analýzy podniku. Zejména pak na rozbor konkrétních ukazatelů a výsledné finanční 

situace podniku. Jako zdroje dat pro výpočty byly pouţity údaje v účetních výkazech 

společnosti za období 2005-2008. Kde bylo čerpáno z rozvahy, výkazu zisků a ztrát, a 

cash flow. 

 

3.1.1 Horizontální analýza  

3.1.1.1  Horizontální analýza aktiv 

V tabulce jsou uvedeny horizontální analýzy vybraných poloţek aktiv. 

 

Tabulka: 1- Horizontální analýza vybraných poloţek aktiv 

Vybrané poloţky aktiv Změna 2005/2006 Změna 2006/2007 Změna 2007/2008 

  v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Aktiva celkem 81370 85,83 21847 12,40 -17654 -8,92 

Dlouhodobý nehmotný majetek 4562 253,44 -2509 -39,44 387 10,04 

Dlouhodobý hmotný majetek 4848 71,22 -1128 -9,68 -5662 -53,79 

Dlouhodobý finanční majetek 847 0,00 -1 -0,12 210 24,82 

Oběţná aktiva 17132 20,03 47611 46,38 12699 8,45 

Zásoby 15639 31,26 11667 17,77 24037 31,08 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 5401 18,70 19186 55,95 -26556 -49,66 

Krátkodobý finanční majetek -3908 -59,18 16758 621,59 15218 78,23 
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Aktiva celkem 

  Mezi lety 2005 aţ 2007 hodnota celkových aktiv vzrostla o téměř 100%, v roce 

2008 hodnota klesla o necelých 9%. Příčinou takového nárůstu je zvýšení zásob a také 

především zvýšení nákladů příštích období. 

 

Oběţná aktiva 

 Jak je moţné vidět z grafu, oběţná aktiva mají vzrůstající tendenci. Je to 

zapříčiněno především růstem zásob a do roku 2007 růstem krátkodobých pohledávek. 

V roce 2008 klesly krátkodobé pohledávky o 50% (26,5 mil. Kč), ale zásoby se zvýšily 

o 31% (24 mil. Kč). 

 

Graf : 2  Vývoj vybraných poloţek aktiv 
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3.1.1.2 Horizontální analýza pasiv 

V tabulce jsou uvedeny horizontální analýzy vybraných poloţek pasiv. 

Tabulka: 2 - Horizontální analýza vybraných poloţek aktiv 

Vybrané položky aktiv Změna 2005/2006 Změna 2006/2007 Změna 2007/2008 

  v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Pasiva celkem 81370 85,83 21847 12,40 -17654 -8,92 

Vlastní kapitál 53057 440,75 46123 70,85 6250 5,62 

Základní kapitál 48500 4850,00 24000 48,48 0 0,00 

VH běžného účetního období -5791 -55,96 17566 385,39 -15899 -71,86 

VH minulých let 10348 8998,26 4558 43,56 22139 147,39 

Cizí zdroje 28313 34,21 -24276 -21,85 -23904 -27,54 

Dlouhodobé závazky -10102 -18,58 -27844 -62,91 -6415 -39,07 

Krátkodobé závazky 21498 75,69 -2781 -5,57 -9687 -20,56 

Bankovní úvěry a výpomoci 16917 0,00 6349 37,53 -8266 -35,53 

 

Vlastní kapitál 

 Při pohledu na graf můţeme vidět, ţe hodnota vlastního kapitálů v kaţdém roce 

narůstala a to především v roce 2006, kdy se zvýšila hodnota základního kapitálu na 

48,5 mil Kč z původního 1 mil Kč. V roce 2007 se opět navýšil základní kapitál o 49% 

(24,5 mil. Kč). 

 

Cizí zdroje 

 Hodnota cizích zdrojů do roku 2006 stoupla na hodnotu 111 mil. Kč. Poté se 

hodnota cizích zdrojů sniţuje v roce 2007 o 22% (24 mil. Kč) a v roce 2008 o dalších 

27,5% (24 mil. Kč). Má na to vliv především sniţování dlouhodobých závazků firmy. 
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Graf : 3 Vývoj vybraných poloţek pasiv 

 

3.1.1.3 Horizontální analýza výkazu zisků ztrát 

V tabulce jsou uvedeny horizontální analýzy vybraných poloţek výkazů zisků a ztrát. 

Tabulka:  3 - Horizontální analýza vybraných poloţek výkazů zisků a ztrát 

Vybrané poloţky výkazu zisků 

a ztrát 
Změna 2005/2006 Změna 2006/2007 Změna 2007/2008 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Výkony 56877 26,55 66951 24,69 -19656 -5,81 

Přidaná hodnota 24180 50,45 31631 43,86 -24737 -23,84 

Osobní náklady 6800 19,15 14668 34,68 1894 3,32 

Provozní výsledek hospodaření 10071 83,04 18174 81,87 -36498 -90,40 

Finanční výsledek hospodaření -17309 -852,66 4362 28,55 16753 153,46 
Výsledek hospodaření za 

běţnou činnost -5791 -55,96 17716 388,68 -16048 -72,05 
Výsledek hospodaření za účetní 

období -5791 -55,96 17566 385,39 -15899 -71,86 

 

Výkony 

 Výkony měli kaţdoroční nárůst přibliţně o 25% do roku 2007. V roce 2008 

klesli výkony o 6% (20 mil. Kč). Lze to přičítat finanční krize, která tento rok postihla. 
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Osobní náklady 

 V poloţce osobní náklady dochází ke kaţdoročnímu nárůstu. Je to zapříčiněno 

zvyšováním zaměstnanců, kdy od roku 2005 do roku 2007 firma poskytla zaměstnání 

dalším 40 uchazečům. 

 

Provozní výsledek hospodaření  

Provozní výsledek hospodaření se nám kaţdoročně zvýšil přibliţně o 82%. V 

roce 2008, ale pod tíhou finanční krize,  coţ mělo za následek sníţení trţeb 

z prodeje výrobků a sluţeb o 25 mil. Kč, je zde rapidní pokles o 90% (36,5 mil. Kč). 

 

 

Graf : 4 Vývoj vybraných poloţek zisků ztrát 
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3.1.2 Vertikální analýza 

 

3.1.2.1 Vertikální analýza aktiv 

V tabulce jsou uvedeny vertikální analýzy vybraných poloţek aktiv. 

Tabulka: 4 - Vertikální analýza vybraných poloţek aktiv 

Vybrané poloţky aktiv 
2005 2006 2007 2008 

částka % částka % částka % částka % 

Aktiva celkem 94 803 100,00 175 336 100,00 198 020 100,00 180 366 100,00 

Dlouhodobý majetek 8 607 9,08 18 017 10,28 15 226 7,69 10 161 5,63 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 800 1,90 6 362 3,63 3 853 1,95 4 240 2,35 

Dlouhodobý hmotný majetek 6 807 7,18 11 655 6,65 10 527 5,32 4 865 2,70 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0,00 0 0,00 846 0,43 1 056 0,59 

Oběţná aktiva 85 514 90,20 102 646 58,54 150 257 75,88 162 956 90,35 

Zásoby 50 021 52,76 65 660 37,45 77 327 39,05 101 364 56,20 

Dlouhodobé pohledávky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Krátkodobé pohledávky 28 889 30,47 34 290 19,56 53 476 27,01 26 920 14,93 

Krátkodobý finanční majetek 6 604 6,97 2 696 1,54 19 454 9,82 34 672 19,22 

Časové rozlišení 682 0,72 54 673 31,18 32 537 16,43 7 249 4,02 

 

Dlouhodobý majetek 

 U této společnosti tvoří stálá aktiva přibliţně jenom 10% z celkových aktiv. Kde 

nejvyšší částku tvoří v kaţdém roce dlouhodobý hmotný majetek. 

 

Oběţný aktiva 

 Tvoří většinu celkových aktiv a to především v letech 2005 a 2008, kde mají 

90% podíl. V roce 2006 se na celkových aktivech podíly také náklady příštích období, 

které zahrnují 31% (54,5 mil. Kč) z celkových aktiv. V roce 2007 se náklady příštích 

období sníţili na 16,5% (32,5 mil. Kč), ale i tak je to dost vysoké číslo. 
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Graf : 5 Struktura majetku společnosti 

 

 

3.1.2.2  Vertikální analýza pasiv 

V tabulce jsou uvedeny vertikální analýzy vybraných poloţek pasiv. 

Tabulka: 5 - Vertikální analýza vybraných poloţek pasiv 

Vybrané poloţky pasiv 
2005 2006 2007 2008 

částka % částka % částka % částka % 

Pasiva celkem 84 454 100,00 171 615 100,00 175 896 100,00 174 141 100,00 

Vlastní kapitál 1 689 2,00 60 537 35,27 89 094 50,65 111 243 63,88 

Základní kapitál 1 000 1,18 49 500 28,84 73 500 41,79 73 500 42,21 

Cizí zdroje 82 765 98,00 111 078 64,73 86 802 49,35 62 898 36,12 

Dlouhodobé závazky 54 364 64,37 44 262 25,79 16 418 9,33 10 003 5,74 

Krátkodobé závazky 28 401 33,63 49 899 29,08 47 118 26,79 37 431 21,49 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0,00 16 917 9,86 23 266 13,23 15 000 8,61 

 

Vlastní kapitál 

 Z tabulky je patrné, ţe financování z vlastních zdrojů od roku 2006 velice rychle 

roste, v roce 2008 vlastní kapitál zaujímá 64% (111 mil Kč) z celkových pasiv. 
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Cizí zdroje 

 S růstem vlastního kapitálu se zároveň sniţují cizí zdroje. Z původních 98% 

klesli cizí zdroje v roce 2008 aţ na 36%, kde převáţnou část tvoří krátkodobé závazky. 

Krátkodobé i dlouhodobé závazky mají klesající tendenci, firma tedy preferuje sníţení 

finančního rizika. 

 

Graf : 6 Struktura kapitálu společnosti 

 

3.1.2.3  Vertikální analýza výnosů 

V níţe uvedené tabulce jsou vybrané poloţky vertikální analýzy výnosů. 

Tabulka: 6 - Vertikální analýza vybraných poloţek výnosů 

Vybrané položky 
výnosů 

2005 2006 2007 2008 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Výnosy celkem 229082 100,00 276078 100,00 351069 100 357703 100,0 

Provozní výnosy 221695 96,78 274237 99,33 349495 99,55 339371 94,88 

Výkony 214249 93,53 271126 98,21 338077 96,30 318421 89,02 
Tržby z prodeje DM 
a materiálu 

2616 1,14 2813 1,02 9504 2,71 10668 2,98 

Finanční výnosy 7387 3,22 1841 0,67 1574 0,45 18332 5,12 

Mimořádné výnosy  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Provozní výnosy 

Podíl provozních výnosů na celkových se blíţí takřka 100%, kde mají výkony 

drtivou většinu, trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu se pohybují okolo 2 

%. 

Finanční výnosy 

Podíl na celkových výnosech mají finanční výnosy takřka minimální, v roce 

2005 jsou to 3% (7 mil. Kč) a v roce 2008 finanční výnosy tvoří 5% (18 mil. Kč). 

  

3.1.2.4  Vertikální analýza nákladů 

V níţe uvedené tabulce jsou vybrané poloţky vertikální analýzy nákladů. 

Tabulka:  7 - Vertikální analýza vybraných poloţek nákladů 

Vybrané položky 
nákladů 

2005 2006 2007 2008 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Náklady celkem 218733 100,0 271520 100,0 328231 100,0 348535 100,0 

Provozní náklady 209567 95,81 252038 92,82 309122 94,18 335496 96,26 

Výkonová spotřeba 166318 76,04 199015 73,30 234285 71,38 239424 68,69 
Spotřeba materiálu 
a energie 121149 55,39 148420 54,66 175683 53,52 175318 50,30 

Mzdové náklady 25746 11,77 30642 11,29 41121 12,53 43733 12,55 

Finanční náklady 9166 4,19 19482 7,18 18959 5,78 13039 3,74 

Mimořádné náklady 0 0,00 0 0,00 150 0,05 0 0,00 
 

Provozní náklady 

 S provozních výnosů se odvíjí také provozní náklady, které mají také skoro 

100% z celkových nákladů. Mezi dvě hlavní sloţky patří výkonová spotřeba, která činí 

kaţdoročně okolo 40% a spotřeba materiálu a energie, kde jsou náklady okolo 28%. 

Zbylé náklady tvoří sluţby, osobní a mzdové náklady, kde první dvě jmenované 

poloţky se pohybuje okolo 9% a mzdové náklady tvoří 6% z celkových nákladů.  
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3.1.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

 

3.1.3.1  Čistý pracovní kapitál 

Tento ukazatel nám udává rozdíl mezi oběţnými aktivy a krátkodobými závazky. 

Vypočtené hodnoty čistého pracovního kapitálu jsou uvedeny v níţe uvedené tabulce. 

Tabulka:  8 - Vývoj hodnot čistého pracovního kapitálu 

Poloţky  2005 2006 2007 2008 

Oběţná aktiva 85514 102646 150257 162956 

Krátkodobé závazky 28401 49899 47118 37431 

Čistý pracovní kapitál 57113 52747 103139 125525 

 

 

 Hodnoty čistého pracovního kapitálu v letech 2005 a 2006 dosahují přijatelných 

hodnot. Mezi lety 2007 a 2008 tyto hodnoty dosahují značně vysokých hodnot, kde se 

navýšily vysoce zásoby.  

 

3.1.3.2  Čisté pohotové prostředky 

U tohoto ukazatele jde o nejvyšší stupeň likvidity, kde do peněţních prostředků 

zahrnujeme jen hotovost a peněţní prostředky na běţných účtech. 

 

Tabulka:  9 - Vývoj čistých pohotových prostředků 

Poloţky  2005 2006 2007 2008 

Finanční majetek 6604 2696 19454 34672 

Krátkodobé závazky 28401 49899 47118 37431 

Čisté pohotové prostředky -21797 -47203 -27664 -2759 
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 Z výše uvedené tabulky je zřejmé, ţe ve sledovaném období jsou hodnoty 

čistých pohotových prostředků v záporných číslech. Od roku 2006 se ale tato hodnota 

sniţuje díky zvětšování finančního majetku a sniţování závazků. 

 

3.1.3.3  Analýza cash flow 

Tabulka: 10 - Vývoj vybraných poloţek cash flow 

  Vybrané poloţky cash flow (v tis. Kč) 2005 2006 2007 2008 

P 

Stav peněţních prostředků a peněţních 

ekvivalentů na začátku účetního roku 
6521 6604 2696 19454 

Z 

Účetní zisk nebo ztráta z běţné činnosti před 

zdaněním 
14158 6920 29306 9722 

A* 

Čistý peněţní tok z provozní činnosti před 

zdaněním, změnami pracovního kapitálu a 

mimořádnými poloţkami 

14769 -43301 55676 42883 

A*** Čistý peněţní tok z provozní činnosti -7242 -47073 16123 34171 

B*** 

Čistý peněţní tok vztahující se k investiční 

činnosti 
-1562 -12669 -1814 -2635 

C*** 

Čistý peněţní tok vztahující se k finanční 

činnosti 
9157 55834 2449 -9658 

F. 

Čisté zvýšení, resp. sníţení peněţních 

prostředků 
353 -3908 16758 17060 

R. 

Stav peněţních prostředků a peněţních 

ekvivalentů na konci období 
6874 2696 19454 36514 

 

Čistý peněţní tok z provozní činnosti 

Je rozhodujícím článkem stavu peněţních prostředků. V roce 2005 a 2006 se 

peněţní tok z provozní činnosti pohybuje v záporných číslech a to především v roce 

2006.   To je zapříčiněno vysokými náklady příštích období, které se z předchozího 

roku zvedli o 54 mil. Kč. Následující roky se uţ peněţní tok z provozní činnosti 

pohybuje v kladných číslech a má vzrůstající tendenci. 

Čistý peněţí tok z finanční činnosti 

Zde je záporná hodnota pouze v roce 2008, velké mnoţství můţeme vidět v roce 

2006, kdy se základní kapitál zvednul o 48,5 mil. Kč. 
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Stav peněţních prostředků a peněţních ekvivalentům konci období 

Zde můţeme vidět, ţe se stav peněţních prostředků na konci období od roku 

2006 zvyšuje. To má určitě pozitivní vliv na chod a dobrou reputaci firmy. 

 

3.1.4 Analýza poměrových ukazatelů 

 

Poměrový ukazatele charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma poloţkami 

účetních výkazů pomocí jejich poměru. Umoţňují získat rychlý a nenákladný obraz o 

základních finančních charakteristikách podniku. 

3.1.4.1 Ukazatele likvidity 

Tyto ukazatele hodnotí schopnost podniku hradit své závazky. Ukazatele 

poměřují to, čím je moţno platit nacházející se v čitateli a tím, co je nutno zaplatit, 

leţící ve jmenovateli. 

Tabulka: 11 - Vývoj ukazatelů likvidity 

Ukazatelé likvidity 2005 2006 2007 2008 

Běţná likvidita 3,01 2,06 3,19 4,35 

Pohotová likvidita 1,25 0,74 1,55 1,65 

Okamţitá likvidita 0,23 0,05 0,41 0,93 

 

Běţná likvidita 

 Hodnoty běţné likvidity dosahují velkých hodnot a to převáţně v roce 2008, kde 

tato hodnota činí 4,35. Je to zapříčiněno vysokými zásobami, které se kaţdoročně 

zvyšují. 

Pohotová likvidita 

 Pohotová likvidita se pohybuje v doporučeném intervalu v rozmezí 1 - 1,5, 

kromě roku 2006, kde je hodnota pohotové likvidity 0,74. Je to zapříčiněno nízkým 

krátkodobým finančním majetkem, který činí pouze 2,5 mil. Kč. 
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Okamţitá likvidita 

 Hodnoty okamţité likvidity, kde jsou doporučené hodnoty v intervalu 0,2 – 0,5 

jsou v letech 2005 a 2007 v přijatelné normě. V roce 2006 je tato hodnota 0,05, to je 

způsobeno nízkým zůstatkem na bankovním účtu. V roce 2008 je to naopak, kde na 

účtu je příliš mnoho peněz konkrétně 34,5 mil. Kč. 

Graf : 7  Vývoj ukazatelů likvidity 

 

 

3.1.4.2  Ukazatelé zadluţenosti 

Tyto ukazatelé sledují vztah mezi cizími zdroji a vlastními zdroji 

 

Tabulka: 12 - Vývoj ukazatelů zadluţenosti 

Ukazatele zadluţenosti 2005 2006 2007 2008 

Celková zadluţenost 0,87 0,63 0,44 0,35 

Koeficient samofinancování 0,13 0,37 0,56 0,65 

Doba splácení dluhů -10,52 -2,3 4,18  0,96 

Úrokové krytí  _ 18 38,15 9,8 
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Celková zadluţenost 

 Ukazatel nám udává poměr mezi cizími aktivy a aktivy celkovými. Průměrná 

zadluţenost se pohybuje okolo 30 – 50%. Konkrétně u firmy CONSTRUT má celková 

zadluţenost klesající tendenci a to aţ z 87% na 35% v roce 2008.  

 

Koeficient samofinancování 

 Ukazuje do jaké míry je celkový majetek financován vlastními zdroji. Vlastní 

kapitál firmy se za dané období zvýšil o 105 mil. Kč, coţ mělo za následek vzrůstající 

tendenci tohoto ukazatele. 

 

Úrokové krytí  

 Ukazatel informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. V roce 2005 

bylo úrokové krytí rovno zisku, jelikoţ firma nevykazovala ţádné nákladové úroky. 

V dalších letech, konkrétně v roce 2007 převyšuje zisk placené úroky osmatřicetkrát, 

z pohledu zadluţenosti jde o pozitivní jev. 

 

3.1.4.3  Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability poměřují zisk s jinými veličinami, aby se zhodnotila 

úspěšnost při dosahování podnikových cílů. 

 

Tabulka: 13 - Vývoj ukazatelů rentability 

Ukazatele rentability 2005 2006 2007 2008 

ROI 0,15 0,04 0,15 0,05 

ROA 0,11 0,03 0,11 0,03 

ROE 0,86 0,07 0,2 0,05 

ROS 0,05 0,02 0,07 0,02 
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Rentabilita vloţeného kapitálu (ROI) 

 Ukazatel rentability vloţeného kapitálu se pohybuje v roce 2005 a 2007 

v přijatelných hodnotách pro firmu. V roce 2006 a 2008 uţ je tato hodnota velice nízká, 

kde je EBIT roku 2006 niţší neţ předchozí rok o 50% a v roce 2008 o 35%. 

 

Rentabilita celkových aktiv (ROA) 

 U tohoto ukazatele budou o něco menší hodnoty, ale ve stejném poměru jako u 

předchozí rentability, jelikoţ se zde počítá se ziskem po zdanění EAT. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

 Jiţ z  prvního pohledu můţeme vidět, ţe v roce 2005 je rentabilita vlastního 

kapitálu nadměrně vysoká. Je to zapříčiněno, jiţ zmiňovaným nízkým základním 

kapitálem rovném 1 mil. Kč oproti budoucím letům. V roce 2007 je tato hodnota rovna 

0,2, coţ se dá povaţovat za optimistickou analýzu. Ve zbylých dvou letech je tato 

hodnota na úrovní 3%, důvodem jsou nízké zisky firmy. 

 

Rentabilita trţeb (ROS) 

  Ukazatel hodnotí výnosnost trţeb. U firmy CONSTRUCT se pohybuje 

rentabilita trţeb od 2% do 7%, kde opět v roce 2006 a 2008 je rentabilita na té niţší 

úrovni. 

 

 

 

 

 



 

 

 

49 

 

Graf : 8 Vývoj ukazatelů rentability 

 

 

 

3.1.4.4  Ukazatele aktivity 

Tento druh ukazatele měří schopnost společnosti vyuţívat investované finanční 

prostředky a vázanost jednotlivých sloţek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv.  

 

Tabulka: 14 - Vývoj ukazatelů aktivity 

Ukazatelé aktivity 2005 2006 2007 2008 

Obrat celkových aktiv 2,15 1,51 1,67 1,69 

Doba obratu závazků 41,05 62,61 38,92 37,77 

Doba obratu pohledávek 41,19 31,06 30,65 19,56 

Obrat zásob 4,07 4,05 4,27 3,01 

Doba obratu zásob 109,78 120,42 120,47 154,53 
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Obrat celkových aktiv 

 Tento ukazatel je vyjádřen jako poměr trţeb k celkovému vloţenému kapitálu. 

Doba obratu závazku 

 Tento ukazatel udává za kolik dní je schopna firma splatit své závazky. Doba 

obratu závazků by měla být delší neţ doba obratu pohledávek, aby se nenarušila 

finanční rovnováha, ale to spíše platí pro menší podniky. Z níţe uvedeného grafu je 

vidět ţe doba obratu závazků je kratší neţ doba obratu pohledávek. Kromě roku 2006, 

je tato doba v průměru 40 dnů, coţ lze povaţovat za přijatelnou hodnotu pro své 

věřitele. 

 

Doba obratu pohledávek 

 Ukazatel udává počet dnů, za kterou dostane firma zaplaceno za své výrobky a 

sluţby. Přání kaţdé firmy je, aby tyto hodnoty bylo co nejniţší a aby odpovídala 

smluvním podmínkám. Z uvedeného grafu vidíme, ţe doba obratu má klesající tendenci 

a v roce 2008 tato hodnota činí 20 dnů. 

 

Doba obratu zásob 

 Ukazatel nám udává, jak dlouho jsou zásoby vázány v podniku, neţ dojde 

k jejich prodeji nebo spotřebě. Tyto hodnoty jsou trochu zavádějící, záleţí na druhu 

podnikání a firemní strategii. V tomto případě se doba obratu zásob pohybuje od 110 do 

150 dnů, ale i přesto je tato doba velmi vysoká. 
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Graf : 9 Vývoj doby trvání obratu 

 

 

3.1.4.5  Provozní ukazatele 

 

Tabulka: 15 - Vývoj provozních ukazatelů 

Provozní ukazatele 2005 2006 2007 2008 

Mzdová produktivita 8,90 9,01 8,54 8,18 

Nákladovost výnosů 0,95 0,98 0,93 0,97 

Produktivita z přidané hodnoty 371,56 526,36 617,51 526,70 

 

 

Mzdová produktivita, jak je moţno vidět zvíš uvedené tabulky, má od orku 2006 

klesají tendenci, kde se úměrně mzdové náklady zvyšovali více neţ výnosy.  

U poloţky nákladovost výnosů se hodnoty pohybují od 93% - 98%, kde rok 

2007 je na tom nejlépe.  
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Produktivita z přidané hodnoty má do roku 2007 vzrůstající tendenci, coţ 

můţeme povaţovat za pozitivní trend, v roce 2008 tato hodnota klesla, vlivem niţší 

přidané hodnoty, i kdyţ počet zaměstnanců také klesl. 

 

3.1.5 Analýza soustav ukazatelů 

 

3.1.5.1  Index bonity 

 

Tabulka: 16 - Index bonity 

Rok 2005 2006 2007 2008 

Indikátor bonity 2,2 0,8 2,6 1,6  

Hodnocení situace velmi dobrá dobrá velmi dobrá  dobrá 

 

 Jak je moţné vidět pomocí tohoto ukazatele, tak je firma v letech 2005 a 2007 na 

tom velmi dobře, coţ uţ bylo moţné vidět z předchozích ukazatelů. V roce 2006 a 2008 

firma o trochu oslabila, ale pořád to jsou optimistická čísla. 

3.1.5.2 IN 05 

Tabulka:  17 – Index IN 05 

Ukazatele 2005 2006 2007 2008 

X1 1,15 1,59 2,28 2,87 

X2 0 18,00 38,15 9,80 

X3 0,15 0,04 0,15 0,06 

X4 2,42 1,57 1,77 1,98 

X5 3,01 2,06 3,19 4,35 

IN 05 1,52 1,61 3,09 1,81 

 

 Ve sledovaném období je na tom firma CONSRUCT podle indexu IN 05 ve 

velmi dobré finanční situaci především v letech 2005 a 2007. V roce 2005 tato hodnota 
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sice ukazuje hodnotu pod 1,6, ale je to dáno nulovými nákladovými úroky, které nejsou 

do toho indexu započítávány. 

 

3.2 Zhodnocení finanční situace podniku 

 

Po provedení finanční analýzy společnosti COSTRUCT A&D, a.s. za pomocí 

účetních výkazů, podrobné literatury a interních zdrojů za období 2005 – 2008, 

zhodnotíme stav, ve kterém se firma nachází. 

Po prvním zhlédnutí finanční analýzy, lze konstatovat, ţe se firma nachází 

v dobrém finančním rozpoloţení a nehrozí jí ţádné existenční problémy. Je také dobře 

vidět, ţe v roce 2008 došlo k poklesu trţeb z vlastních výrobku a sluţeb, lze to 

přisuzovat ke světové finanční krizi. 

 

Majetková struktura 

 Ve struktuře aktiv konkrétně v dlouhodobém majetku dochází k poklesu 

hodnoty. Tento pokles lze hodnotit negativně, dlouhodobý majetek stárne, nedochází 

k modernizaci vybavení. Co se týče oběţného majetku, jedná se zde o opačný trend. 

Dochází zde k růstu, především zde dochází k růstu zásob, coţ lze povaţovat za 

neefektivní jev, ale v součastné době by se tato hodnota mohla regulovat pomocí 

informačního systému INFOR ERP Syteline. U finančního majetku dochází k velkému 

nárůstu, kde především na účtech v bankách v letech 2007 a 2008 je dosti vysoká 

částka. 

 

Kapitálová struktura 

 Ve zdroji financování je podstatnou změnou nárůst základního kapitálu a to 

v roce 2006 o 48,5 mil. Kč a v roce 2008 o dalších 24 mi. Kč. Je tedy zřejmé, ţe vlastní 

kapitál má za období rostoucí tendenci a cizí zdroje naopak klesající. Podnik je tedy 

tvořen převáţně z vlastních zdrojů, coţ nese sebou nízké podnikatelské riziko. Na 
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poklesu cizích zdrojů má zásluhu sniţování dlouhodobých a krátkodobých závazků 

společnosti. Pozitivním jevem je také mírné sniţování bankovních úvěrů a výpomocí, 

ale pořád je toto zatíţení pro společnost velice vysoké. 

 

Trţby, náklady 

 Trţby společnosti COSTRUCT A&D, a.s. lze z hodnoty výkonů hodnotit velmi 

pozitivně. Dochází zde k nárůstu od roku 2005 do roku 2008 o 100 mil. Kč. Jak uţ bylo 

zmíněno v roce 2008, je zde mírný pokles o 24 mil. Kč. Z toho se také odvíjí výkonová 

spotřeba, která má 75% podíl na celkových nákladech. 

 

Rozdílové a poměrové ukazatele 

 U rozdílových ukazatelů konkrétně u čistého pracovního kapitálu dosahuje 

společnost značně vysokých hodnot v letech 2007 a 2008, ale musíme vzít v potaz, ţe 

převáţnou část oběţného majetku obsahují málo likvidní zásoby. Co se týče likvidity, 

tak společnost zde nemá ţádné problémy. V roce 2006 se pohybují hodnoty vybraných 

likvidit trochu pod průměrem, ale na finanční stabilitu to nemá ţádné problémy. 

 U ukazatele celkové zadluţenosti má podnik klesající tendenci. Z 87% podnik 

klesl na 37 % podílu cizích zdrojů na celkových pasivech. Je zde omezeno riziko, ale 

zároveň podnik přichází o část zisku z levnějších cizích zdrojů. 

 Při pohledu na rentabilitu, si všimneme kolísavého vývoje hodnot. V letech 2005 

a 2007 hodnoty vypočtených rentabilit dosahují přijatelných hodnot i převyšují 

doporučené hodnoty. V letech 2006 a 2008 jsou hodnoty rentabilit o poznání menší, je 

to zapříčiněno nízkým hospodářským výsledkem. 

 Ukazatele aktivity se pohybují v optimistických číslech aţ na dobu obratu zásob, 

kde je doba dvojnásobná, neţ jsou její doporučené hodnoty. Doba obratu pohledávek a 

závazku má klesající tendenci, coţ je pro společnost optimistické, kde to odráţí lepší 

vztahy s dodavateli a lepší platební morálku odběratelů. U doby obratu zásob je dobře 
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vidět, ţe má společnost značné mnoţství zásob, ve kterých váţe své finanční prostředky 

a klesá výnosnost podniku. 

  

Shrnutí 

 Po celkové finanční analýze lze konstatovat, ţe firma  COSTRUCT je stabilní 

rozvíjející se podnik, který nemá v České republice konkurenci ve svém odvětví. 

Pozitivním jevem jsou rostoucí trţby, klesající zadluţenost, přijatelná rentabilita a 

likvidita na velmi dobré úrovni. Problém bych viděl, uţ u zmiňovaných zásob, které 

mají vysokou hodnotu. Do budoucna by se podíl zásob na oběţných aktivech mohl 

zmírnit pomocí nového informačního systému. 

 

 

3.3 Zhodnocení úrovně informačního systému 

 

 

Jak uţ bylo napsáno v předchozí kapitole firma CONSTRUCT A&D vyuţívá 

informační systém od firmy Infor Global Solutions  pod názvem  INFOR ERP Syteline. 

Jedná se o systém, který nachází uplatnění především ve středně velkých podnicích s 

diskrétní výrobou, montáţí a vývojem na zakázku. Jedná se tedy o systém přesně 

vyhovující na míru k firmě CONSTRUCT.   

 Na český trh je systém dodáván společností ITeuro, která tento systém uvedla do 

provozu ve více neţ dvaceti výrobních podnicích. Systém vyuţívají společnosti jako 

zbrojovka Uherský Brod, Strojírny Třinec atd. Ve světě se SyteLine pouţívá ve více neţ 

pěti tisíc společností, coţ řadí systém mezi produkty s globální působností a jistotou 

dalšího rozvoje. Tyto společnosti jej pouţívají především pro jeho funkcionalitu, která 

pomáhá eliminovat náklady, optimalizovat procesy v podniku a vylepšovat provozní 

efektivitu. 
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3.3.1 Vlastnosti systému 

 

Business Intelligence 

Systém zahrnuje sofistikované nástroje pro sběr a analýzu dat, kdy tato data vyuţívá pro 

plánování a rozhodování. 

 

Pokročilé plánování a rozvrhování (APS) 

Jedná se o plně integrovaný a pokročilé plánování, které synchronizuje materiál a 

kapacity na zakázky. Je tedy moţno slíbit zákazníkům reálné datum dodání. 

 

Řízení zásob 

Systém Infor ERP SyteLine  umoţňuje drţet nízké zásoby a současné předcházet 

nedostatkům materiálu. Řešení automatizuje proces výpočtu a monitoruje úroveň zásob, 

pojistné zásoby a velikost dávek. 

 

Komplexní konfigurátor výrobku 

Systém zde poskytuje integrovaný nástroj ke konfiguraci zakázky, která je přesná pro 

zákazníka a uskutečnitelná pro výrobu. 

 

3.3.2  Vstupy systémů 

 

 Tento systém má několik vstupů pro plánování. Patří mezi ně nakupované 

materiály, komponent, nástroje a samozřejmě také finální vyráběné produkty prodávané 

zákazníkům, dále pak do za vstupu jsou povaţovány technologické kusovníky. Jedná se 

o propojení dvou struktur (materiálového konstrukčního kusovníku a pracovních 

postupů), které se v podniku pouţívají. Do plánovacího procesu také vstupují parametry 
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plánování, zdroje či skupiny zdrojů, které definují kapacitní omezení systému nebo 

dostupnost zdroje (svátky, směny apod.). 

 Dále je také důleţité počítat s poptávkou a poţadavky zákazníků, jedná se o 

konkrétní zakázky. Součástí plánování jsou rovněţ dodávky. Pojednávají o mnoţství na 

skladě, o nákupních objednávkách, konkrétní poţadavky na nákupní objednávky, 

rozvrhy výroby apod. 

 

3.3.3 Popis plánování 

 

 Proces plánování začíná okamţikem přijetí poţadavku na konkrétní poloţku, 

mnoţství a datum dodání. Zákazník vybere poţadované datum a poté se od tohoto data 

začíná plánovat. Systém začne procházet podklady, technologický kusovník, a poté 

zároveň plánuje materiál a kapacity. Pomocí tohoto postupu dochází k zaplánování, při 

němţ se zajišťuje, kdy lze začít pracovat na konkrétní operaci a jaký je potřeba na tuto 

operaci materiál. 

 Při zaplánování je důleţité na konkrétním datu. Pokud systém nenarazí na 

omezení data, je vše v pořádku, kde se kapacity alokují na danou zakázku, přičemţ 

nebudou jiţ pouţity na ţádnou jinou a datum plnění se potvrdí, jedná se ale o 

jednodušší případ. Jestliţe systém při zaplánování zjistí, ţe by se pohyboval v minulosti, 

tak se ukončí. Kapacity, které si alokoval, uvolní a tentýţ poţadavek začíná plánovat 

dopředně. Na konci plánování sdělí systém, ţe poţadované datum není moţné splnit a 

určí nové. To ještě není vše, následně proběhne ještě jeden zpětný běh (optimalizační), 

který vychází z nového data plnění. Smyslem je dosáhnout zkrácení průběţné doby. 

 

3.3.4 APS 

 

Systém APS funguje na principu, ţe při přeplánování potvrzené příkazy chápe 

jako fixované v čase a plánované vymaţe a znovu zaplánuje vše, co je třeba. SyteLine 

APS pouţívá dva typy zaplánování a to globální a zaplánování jedné zakázky. 
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 U globálního zaplánování se přeplánují všechny poţadavky, zakázky, kdy 

dochází k optimalizaci. Provádí se to zpravidla jednou denně, v nočních hodinách. 

Zaplánování jedné zakázky je nástroj, kde se plánuje pouze jedna zakázka do volných 

kapacit. Neprobíhá zde optimalizace oproti ostatním zakázkám. Vrácený termín dané 

zakázky je reálný, snáze realizovatelný, který se můţe globálním zaplánováním jenom 

zlepšit. 
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4 Návrhy na opatření a zhodnocení očekávaných přínosů 
 

4.1 Návrhy na zlepšení finanční situace podniku 

 

Řízení zásob 

 Stav zásob u společnosti CONSTRUCT je s ohledem na druh podnikaní na 

velmi vysoké hodnotě. Dá se to přičítat sloţitosti jednotlivých součástek pro výrobu 

mechanického zabezpečení. Mechanické zabezpečení se skládá z několika odlišných 

součástek. Ty jsou dodávány ve velmi vysokém mnoţství, klidně i na půl roku dopředu. 

To má za následek při sniţování prodeje výrobků, zvyšování hodnoty zásob. Sniţování 

této hodnoty není zdaleka nic jednoduchého.  

 O sniţování hodnoty zásob se zasluhuje nový informační systém, který firma 

zavedla v roce 2008. Má pomoci drţet nízké zásoby a současné předcházet nedostatkům 

materiálu. Řešení automatizuje proces výpočtu a monitoruje úroveň zásob, pojistné 

zásoby a velikost dávek. 

 Cílem je tedy sníţení hodnoty zásob a zvýšení počtu obrátek, aby náklady 

s pojené se zásobami byly minimální.  

 

Marketing 

 Marketingová část je nedílnou součástí kaţdé firmy. Firma COSTRUCT si za 

svoji existence vydobyla zvučné jméno jak na českém tak i zahraničním trhu. 

Společnost spolupracuje z předními výrobci automobilů a to především s německým 

koncernem Volkswagen Group, kde byla zavedena sériová výroba produktu 

CONSTRUCT 3 SYSTÉM. Do tohoto koncernu spadají automobilky jako Volkswagen, 

Audi, Seat, Škoda Auto, Bentley, Bugatti a Lamborginy. Společnost se také účastnila 

v roce 2008 výstavy v Malajsii, odkaď si odnesla spolupráci s výhradním výrobcem 

vozů značky Nissan. Na konci roku byly realizovány první dodávky MZ CONSTRUCT 

na tento trh. O rok později se společnost stala hlavním partnerem ankety Auto roku ČR. 
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Je tedy patrné, ţe se společnost dostala do popředí firem, které se specializují na tento 

druh podnikání. Pro české občany je firma určitě dosti známá a není nutné ji dále 

představovat. Máme moţnost vidět společnost CONSTRUCT v televizních reklamách, 

ve všech automobilových přehlídkách, závodech atd. Co se týče zviditelnění společnosti 

na zahraničním trhu, tak jak jiţ bylo řečeno, firma spolupracuje s koncernem 

Volkswagen Group. Tato spolupráce zajišťuje společnosti pozitivní vyhlídky do 

budoucna a rostoucí zviditelnění v tomto odvětví. 

 Určitě by se firma měla snaţit také prorazit na asijský trh. Jak jiţ bylo zmíněno, 

firma se zde angaţovala na autosalonech, odkud si odvezla spoluprácí se značkou 

Nissan. Tato dohoda, by mohla vést ke spolupráci s dalšími asijskými výrobci 

automobilů. 

 

Likvidita 

 Řízení likvidity má za cíl udrţovat hotovost takovou, aby umoţňovala podniku 

hradit své závazky v kaţdém okamţiku. Firma CONSTRUCT má především v roce 

2008 vysokou likviditu. To má ale i své stinné stránky, kde se sniţuje rentabilita 

podniku, jelikoţ podnik přichází o moţnost prostředky efektivně investovat. 
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4.2 Návrhy na rozvoj informačního systému podniku 

 

Společnost COSTRUCT A&D, a.s. vyuţívá informační systém INFOR ERP 

Syteline. Tento systém obsahuje 8 produktů, ze kterých si firma můţe vybrat ty, které 

ke svému druhu podnikání potřebuje. Konkrétně společnost vyuţívá schopnosti třech 

těchto produktů, mezi které patří ERP, APS, Quality Control Systém. Vlastnosti těchto 

produktů jsou jiţ blíţe popsány v kapitole zhodnoceni úrovně informačního systému. 

Tyto 3 produkty jsou takové základní stavební kameny tohoto informačního 

systému. Návrhem, který by tento informační systém obohatil, by bylo zařazení dalšího 

produktu s názvem Field Service Plus. Jedná se o modul pro poskytování servisu na 

vyráběné poloţky ať uţ vlastní nebo cizí. V rámci tohoto modulu je moţné k servisní 

poloţce evidovat nezbytné servisní charakteristiky.  

Aplikace pouţívá stejnou technologii a vzhled jako Infor ERP Syteline. FS plus je 

tedy plně integrovaným řešením, kde jsou data brána přímo ze systému např. (číselník 

zákazníků, číselník poloţek). Transakce vytvořené v FS plus mají vliv na stav skladu a 

vytváření účetních zápisů.  
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4.3 Zhodnocení očekávaných přínosů návrhů 

 

Zavedením nového informačního systému do společnosti má firma větší přehled 

především o stavu zásob. Tento produkt by měl pomoci sniţovat hodnotu zásob a 

zároveň předcházet nedostatkům materiálu.  

Zavedením dalšího produktu Field Service Plus do informačního systému, by se 

určitě zlepšilo oddělení servisu. Všechny součástky a potřebné materiály by byly 

podrobně popsány a jejich charakteristiky by poslouţily pro případ servisu. 

Jak jiţ bylo řečeno firma CONSTUCT spolupracuje s koncernem Volkswagen 

Group a snaţí se prosadit na asijský trh. V tom bych viděl teď hlavní cíl společnosti. 

Firma se zde jiţ angaţuje na různých autosalonech a navázala spolupráci s výhradním 

výrobcem vozů značky Nissan v Malajsii, kde byly na konci roku 2008 realizovány 

první dodávky mechanického zabezpečení. Zdali z této spolupráce dojde k oboustranné 

spokojenosti má firma dobré předpoklady k dalším spoluprácím na tomto trhu. Asijský 

trh s automobilovým průmyslem patří mezi největší na světě. Problémem firmy je určitě 

konkurence, která se na tomto trhu vyskytuje. U mechanického zařízení je důleţitá 

kvalita, která spočívá v jednoduchosti a především také cena. Asi největším 

konkurentem na domácím i zahraničním trhu je firma MARBO, která uvedla na trh 

značku Defend-Lock. 

Pro představu ze sto šedesáti tisíc nově prodaných vozů, jich má ročně čtvrtina 

namontovaný mechanické zabezpečení od firmy CONSTRUCT a přibliţně stejné 

mnoţství pouţívá Defend-Lock. 
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5 Závěr 
 

Cílem této bakalářské práce bylo posoudit finanční situaci podniku COSTRUCT 

A&D, a.s. a jeho podnikový informační systém. Posléze zhodnotit jeho finanční situaci 

a navrhnou moţná řešení ke zlepšení. Dále jsem se v této práci zaměřil na informační 

systém, který firma pouţívá. Systém je na velmi vysoké úrovni a tak jsem navrhnul 

moţné obohacení systému dalším produktem, který by zlepšil chod v odvětví servisu. 

Z této práce si odnáším do budoucna prospěšné informace o finanční stránce a 

vlastnostech informačního systému středně velké firmy, která se dnes prosazuje nejen 

na evropském ale i na asijském kontinentu. 

S výsledkem hospodaření společnosti COSTRUCT A&D, a.s. mohou být vlastníci 

spokojeni. 
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8 Přílohy 
 

Příloha 1: Rozvaha (2005 - 2008 v tis. Kč) 

    2005 2006 2007 2008 

  Aktiva celkem 94 803 176 173 198 020 180 366 

A Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 

B Dlouhodobý majetek 8 607 18 864 15 226 10 161 

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 1 800 6 362 3 853 4 240 

B.I 1 Zřizovací výdaje     

B.I 2 Nehmotné výsledky výzkumné a činnosti     

B.I 3 Software 184 5 816 3 390 3 858 

B.I 4 Ocenitelná práva 28 21 15 10 

B.I.5 Goodwill     

B.I 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

B.I 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1 588 282 96 91 

B.I 8 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek 
0 243 352 281 

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 6 807 11 655 10 527 4 865 

B.II 1 Pozemky     

B.II 2 Stavby     

B.II 3 

Samostatné movite věci a soubory movitých 

věcí 
5 301 10 378 8 450 3 573 

B.II 4 Pěstitelské celky trvalých porostů     

B.II 5 Základní stádo a taţná zviřata     

B.II 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 240 

B.II 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 87 0 942 58 

B.II 8 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek 
    

B.II 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 1 419 1 277 1 135 994 

B.III Dlouhodobý finanční majetek 0 847 846 1 056 

B.III 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 200 

B.III 2 

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 

vlivem 
0 847 846 856 

B.III 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly     

B.III 4 

Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám 

a účetním jednotkám pod podstatným vlivem 
    

B.III 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek     

B.III 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek     

B.III 7 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 

majetek 
    

C Oběţná aktiva 85 514 102 646 150 257 162 956 

C.I Zásoby 50 021 65 660 77 327 101 364 

C.I 1 Materiál 33 255 43 642 49 657 65 429 

C.I 2 Nedokončená výroba a polotovary 12 953 13 215 17 815 19 515 
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C.I 3 Výrobky 3 813 9 668 9 855 16 420 

C.I 4 Zvířata     

C.I 5 Zboţí     

C.I 6 Poskytnuté zálohy na zásoby 0 135 0 0 

C.II Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 

C.II 1 Pohledávky z obchodních vztahů     

C.II 2 

Pohledávky za ovládanými a řízenými 

osobami 
    

C.II 3 

Pohledávky za účetními jednotkami pod 

podstatným vlivem 
    

C.II 4 

Pohledávky za společníky, členy druţstva a 

za účastníky sdruţení 
    

C.II 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy     

C.II.6 Dohadné účty aktivní     

C.II.7 Jiné pohledávky     

C.II.8 Odloţená daňová pohledávka     

C.III Krátkodobé pohledávky 28 889 34 290 53 476 26 920 

C.III 1 Pohledávky z obchodnch vztahů 22 989 22 610 27 717 16 348 

C.III 2 

Pohledávky za ovládanými a řízenými 

osobami 
    

C.III 3 

Pohledávky za účetními jednotkami pod 

podstatným vlivem 
    

C.III 4 

Pohledávky za společníky, členy druţstva a 

za účastníky sdruţení 
    

C.III 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění     

C.III 6 Stát - daňové pohledávky 0 8 849 22 507 9 595 

C.III 7 Krátkodobé posyktnuté zálohy 271 154 57 309 

C.III.8 Dohadné účty aktivní 21 14 28 0 

C.III.9 Jiné pohledávky 5 608 2 663 3 167 668 

C.IV Krátkodobý finanční majetek 6 604 2 696 19 454 34 672 

C.IV 1 Peníze 468 311 101 163 

C.IV 2 Účty v bankách 6 136 2 385 19 353 34 509 

C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 

C.IV 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek     

D.I Časové rozlišení 682 54 673 32 537 7 249 

D.I 1 Náklady příštích období 682 54 673 32 537 685 

D.I 2 Komplexní náklady příštích období     

D.I 3 Příjmy příštích období 0 0 0 6 564 
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    2005 2006 2007 2008 

  Pasiva celkem 94 803 176 173 198 020 180 366 

A Vlastní kapitál 12 038 65 095 111 218 117 468 

A.I Základní kapitál 1 000 49 500 73 500 73 500 

A.I 1 Základní kapitál 1 000 49 500 73 500 73 500 

A.I.2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly     

A.I.3 Změny základního kapitálu     

A.II Kapitálové fondy 0 0 -1 9 

A.II 1 Emisní aţio     

A.II 2 Ostatní kapitálové fondy     

A.II 3 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků 
0 0 -1 9 

A.II 4 

Oceňovací rozdíly z přecenění při 

přeměnách 
    

A.III 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 
574 574 574 574 

A.III 1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 200 200 200 200 

A.III 2 Statutární a ostatní fondy 374 374 374 374 

A.IV Výsledek hospodaření z minulých let 115 10 463 15 021 37 160 

A.IV 1 Nerozdělený zisk minulých let 115 10 463 15 021 37 160 

A.IV 2 Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 

A.V 

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+/-) 
10 349 4 558 22 124 6 225 

B Cizí zdroje 82 765 111 078 86 802 62 898 

B.I Rezervy 0 0 0 464 

B.I 1 

Rezervy podle zvláštních právních 

předpisů 
    

B.I 2 Rezerva na důchody a podobné závazky     

B.I.3 Rezervna na daň z příjmů     

B.I.4 Ostatní rezervy 0 0 0 464 

B.II Dlouhodobé závazky 54 364 44 262 16 418 10 003 

B.II 1 Závazky z obchodních vztahů     

B.II 2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám     

B.II 3 

Závazky k účetním jednotkám pod 

podstatným vlivem 
    

B.II 4 

Závazky ke společníkům, členům 

druţstva a k účastníkům sdruţení 
    

B.II 5 Dlouhodobé přijaté zálohy     

B.II.6 Vydané dluhopisy     

B.II.7 Dlouhodobé směnky k úhradě     

B.II.8 Dohadné účty pasivní     

B.II.9 Jiné závazky 53 714 44 131 16 231 9 906 

B.II.10 Odloţený daňový závazek 650 131 187 97 

B.III Krátkodobé závazky 28 401 49 899 47 118 37 431 

B.III 1 Závazky z obchodních vztahů 22 912 45 582 35 193 31 560 

B.III 2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám 1 000 0 0 0 
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B.III 3 

Závazky k účetním jednotkám pod 

podstatným vlivem 
    

B.III 4 

Závazky ke společníkům, členům 

druţstva a k účastníkům sdruţení 
    

B.III 5 Závazky k zaměstnancům 457 2 240 2 597 2 811 

B.III 6 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 
861 1 174 1 260 1 323 

B.III 7 Stát - daňově závazky a dotace 1 856 526 5 288 304 

B.III 8 Krátkodobé přijaté zálohy     

B.III.9 Vydané dluhopisy     

B.III.10 Dohadné účty pasivní 16 28 267 1 058 

B.III.11 Jiné závazky 1 299 349 2 513 375 

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 0 16 917 23 266 15 000 

B.IV 1 Bankovní úvěry dlouhodobé     

B.IV 2 Krátkodobé bankovní úvěry 0 15 000 15 000 15 000 

B.IV 3 Krátkodobé finanční výpomoci 0 1 917 8 266 0 

C.I Časové rozlišení 0 0 0 0 

C.I 1 Výdaje příštích období     

C.I 2 Výnosy příštích období     
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Příloha 2: Výkaz zisků a ztrát (2005 - 2008 v tis. Kč) 

    2005 2006 2007 2008 

I Tržby za prodej zboží 0 0 1 056 952 

A Náklady vynaložené na prodej zboží 0 0 1 106 944 

+ Obchodní marže 0 0 -50 8 

II Výkony 214 249 271 126 338 077 318 421 

II. 1 Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 203 718 265 711 328 967 304 067 

II. 2 Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby 10 400 5 415 5 788 8 611 

II. 3 Aktivace 131 0 3 322 5 743 

B Výkonová spotřeba 166 318 199 015 234 285 239 424 

B. 1 Spotřeba materiálu a energie 121 149 148 420 175 683 175 318 

B. 2 Služby 45 169 50 595 58 602 64 106 

+ Přidaná hodnota 47 931 72 111 103 742 79 005 

C Osobní náklady 35 501 42 301 56 969 58 863 

C. 1 Mzdové náklady 25 746 30 642 41 121 43 733 

C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 120 480 480 

C. 3 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 

9 152 10 810 14 552 13 762 

C. 4 Sociální náklady 603 729 816 888 

D Daně a poplatky 54 87 68 717 

E Odpisy investičního majetku 2 105 2 984 5 314 5 131 

III 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 

2 616 2 813 9 504 10 668 

III. 
1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 715 5 377 

III. 
2 Tržby z prodeje materiálu 

2 616 2 098 9 499 10 291 

F 

Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 
a materiálu 

2 728 2 954 10 119 10 020 

F.1 Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku    61 

F.2 Prodaný materiál 2 728 2 954 10 119 9 959 

G Změna stavu rezerv a opravných položek -1 575 1 625 -1 884 1 357 

IV. Ostatní provozní výnosy 4 830 298 858 9 296 

H Ostatní provozní náklady 4 436 3 072 3 145 19 006 

V. Převod provozních výnosů 0 0 0 34 

I. Převod provozních nákladů 0 0 0 34 

* Provozní výsledek hospodaření 12 128 22 199 40 373 3 875 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 5 000 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a vklady 5 000 0 0 0 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 2 942 

VII. 
1 Výnosy z CP a vkladů ve skupině 

0 0 0 2 942 

VII. 
2 Výnosy z ostatních CP a vkladů     

VII. 
3 Výnosy z ostatních finančních investic     

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku     

K. Náklady finančního majetku     

IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů     

L. Náklady z přecenění CP a derivátů     

M. 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti 

    



 

 

 

73 

 

X. Výnosové úroky 10 12 41 86 

N. Nákladové úroky 0 407 793 1 103 

XI. Ostatní finanční výnosy 2 377 1 829 1 533 12 362 

O Ostatní finanční náklady 357 16 713 11 698 8 451 

XII. Převod finančních výnosů     

P. Převod finančních nákladů     

* Finanční výsledek hospodaření 2 030 -15 279 -10 917 5 836 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 3 809 2 362 7 182 3 485 

Q1. splatná 4 100 2 882 7 125 3 575 

Q2. odložená -291 -520 57 -90 

** Výsledek z hospodaření za běžnou činnost 10 349 4 558 22 274 6 226 

XIII. Mimořádné výnosy     

R. Mimořádné náklady 0 0 150 1 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnost 0 0 0 0 

S1. splatná     

S2. odložená     

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 -150 -1 

T Převod podílu na HV společníkům     

*** Výsledek hospodaření za účetní jednotku 10 349 4 558 22 124 6 225 

  Výsledek hospodaření před zdaněním 14 158 6 920 29 306 9 710 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

74 

 

Příloha 3: Přehled peněžních toků (2005 – 2008 v tis. Kč) 

  2005 2006 2007 2008 

P 

Stav peněţních prostředků a peněţních ekvivalentů na 

začátku účetního roku 
6521 6604 2696 19454 

Z 

Účetní zisk nebo ztráta z běţného činnosti před 

zdaněním 
14158 6920 29306 9722 

A.1 Úpravy o nepeněţní operace 611 -50221 26370 33161 

A.1.1 

Odpisy stálých aktiv (s výjimkou zůstatkové ceny 

prodaných stálých aktiv) 
2247 3126 5456 7237 

A.1.2 Změna stavu opravných poloţek a rezerv -1626 -53027 20167 25000 

A.1.3 Zisk nebo ztráta z prodeje stálých aktiv  0 -715 -5 -65 

A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisk 0 0 0 0 

A.1.5 

Vyúčtované nákladové úroky (+) (s výjimkou 

kapitalizovaných) a vyúčtované výnososé úroky (-) 
0 407 793 1078 

A.1.6 Případné úpravy o ostatní nepeněţní operace -10 -12 -41 -89 

A* 

Čistý peněţní tok z provozní činnosti před zdaněním, 

změnami pracovního kapitálu a mimořádnými 

poloţkami 

14769 -43301 55676 42883 

A.2 Změny stavu nepeněţních sloţek pracovního kapitálu,  -18212 -1015 -31634 -8712 

A.2.1 

Změny stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů 

časového rozlišení 
6950 -6218 -17627 26659 

A.2.2 

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, 

pasivních účtů časového rozlišení 
-3349 21498 -2796 -9687 

A.2.3 Změna stavu zásob -21813 -16295 -11211 -25684 

A.2.4 

Změna stavu krátkodobého finančního majetku 

nespadajícího do peněţních prostředků a ekvivalentů 
    

A** 

Čistý peněţní tok z provozní činnosti před zdaněním a 

mimořádnými poloţkami 
-3443 -44316 24042 34171 

A.3 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků 0 -407 -793 -1387 

A.4 Přijaté úroky 10 12 41 54 

A.5 

Zaplacená daň z příjmů za běţnou činnost a za doměrky 

daně za minulá období 
-3809 -2362 -7167 -3485 

A.6 

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, 

které tvoří mimořádný HV včetně uhrazené splatné daně z 

příjmů z mimořádné činnosti 
0 0 0 0 

A.7 Přijaté dividendy a podíly na zisku     

A*** Čistý peněţní tok z provozní činnosti -7242 -47073 16123 29353 

B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -1562 -13384 -1819 -2635 

B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 0 715 5  

B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám) 0 0 0 0 

B*** Čistý peněţní tok vztahující se k investiční činnosti -1562 -12669 -1814 -2635 

C.1 

Dopady změn dlouhodobých závazků popř. takových 

krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční 

činnosti na peněţní prostředky a ekvivalenty 
9157 7334 -21551 -9658 

C.2 

Dopady změn vlastního kapitálu na peněţní prostředky a 

ekvivalenty 
0 48500 24000 0 

C.2.1 

Zvýšení peněţních prostředků a peněţních ekvivalentů z 

titulu zvýšení základní kapitálu, emisního aţia, event. 

rezervního fondu 

0 48500 24000 0 

C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům 0 0 0 0 
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C.2.3 Další vklady peněţních prostředků společníků a akcionářů 
0 0 0 0 

C.2.4 Úhrada ztráty společníky 0 0 0 0 

C.2.5 Přímé platby na vrub fondů 0 0 0 0 

C.2.6 

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené 

sráţkové daně vztahující se k těmto nárokům včetně 

finančního vypořádání se společníky VOS a komplementáři 

u KS 

0 0 0 0 

C*** Čistý peněţní tok vztahující se k finanční činnosti 9157 55834 2449 -9658 

F. Čisté zvýšení, resp. sníţení peněţních prostředků 353 -3908 16758 17060 

R. 

Stav peněţních prostředků a peněţních ekvivalentů na 

konci období 
6874 2696 19454 36514 

 


