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1  Úvod 

„Budoucnost je místo, kam se ubíráte strávit zbytek svého života. Každodenní výkony jsou 

cihly, z kterých ho budujete.“            

ZIG ZIGLAR 

V této diplomové práci se budu zabývat strategií podniku Insta CZ s.r.o., jenţ je 

stavební společností zabývající se zejména výstavbou vodohospodářských, inţenýrských 

a dopravních staveb v olomouckém a jihomoravském kraji. 

Cílem mojí práce je poukázat na činnost této společnosti včetně jejich finančních 

ukazatelů a navrhnout její strategii, na které by měl podnik stavět. 

Kaţdá společnost bez jasně vymezené strategie, stanovených cílů a priorit se 

v dnešní velmi konkurenční době jen ztěţí dokáţe prosadit na trhu, a proto by se kaţdý 

subjekt na počátku svých činností, ale i v průběhu jich měl na svoji strategii pečlivě přihlíţet 

a s jakoukoliv změnou taktéţ pozměňovat svoje plány svého vývoje. Strategie by měla 

subjektům poskytovat náhled, jakým směrem chtějí ve své budoucnosti postupovat, a podle ní 

by také měly podřizovat jednotlivé kroky svých činností. 

Tato diplomová práce se skládá z teoretických východisek, které popisují teoretické 

poznatky směřující k danému tématu, a to k strategii podniku. V další kapitole se zaměřím na 

charakteristiku podniku Insta CZ s.r.o. včetně její historie, souboru jejích činností 

a organizační struktury. V praktické časti této práce se pak budu zabývat konkrétními 

finančními ukazateli firmy, které napomohou k zjištění ekonomického stavu podniku, a také 

nastíním návrhy jednotlivých časových strategií, kterým by podnik mohl věnovat svou 

pozornost. V závěru pak shrnu dosaţené výsledky a doporučím jednotlivé kroky vedoucí 

k posílení firemní pozice na trhu. 
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2  Teoretická východiska 

2.1  Strategie 

Strategie je velice podstatným faktorem při podnikání určitého subjektu, neboť mu 

definuje základní kroky jeho činností, které ho budou provázet po zbytek svého pracovního 

působení a taktéţ by strategie měla jednoznačně vymezovat, jakými cestami dosáhnout 

efektivně svých stanovených cílů, kterých chce subjekt v jednotlivých časových horizontech 

dosáhnout. Tyto časové horizonty by měly být jasně specifikovány v krátkodobém, 

střednědobém a dlouhodobém období. 

Strategie je příznačná tím, ţe vyjadřuje specifický plán jak naplňovat poslání 

společnosti, tedy co bude předmětem našeho podnikání, jaké potřeby a jakými prostředky je 

budeme uspokojovat a v neposlední řadě také jaký okruh zákazníků bude naší cílovou 

skupinou.  

Johnson a Scholes [6] prezentují tyto primární charakteristiky strategie: 

• strategie definuje primární atributy podnikání, soubor sluţeb, výrobků,objem 

výroby apod., 

• strategie směřuje do vzdálenější budoucnosti, 

• strategie má stavět na klíčových schopnostech a zdrojích, 

• strategie by měla vymezovat základní způsoby zajištění zdrojů nezbytných 

k realizaci strategie, 

• strategie by měla společnosti získat určitou konkurenční výhodu oproti 

ostatním subjektům na trhu, 

• strategie má sledovat dosaţení souladu mezi aktivitami podniku a jejím 

prostředím, 

• strategie by měla zohledňovat i podnikové hodnoty, firemní kulturu a 

očekávání akcionářů, 

• strategie určuje operativní a taktické úrovně řízení. 

Podle Dedouchové[3] strategie začíná definováním analýzy okolí podniku (tzv. 

externí analýzou) a analýzy zdrojů a schopností podniku (tzv. interní analýzou). Externí 

analýza se zabývá faktory, které zvnějšku působí na podnik a ovlivňují podnikové činnosti, 

soustřeďuje se na vlivy trendů jednotlivých sloţek okolí a jejich vzájemné vazby a souvislosti 

(viz obr. 2.1). 
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Obr. 2.1Okolí podniku 

Zdroj: SEDLÁČKOVÁ, H., BUCHTA, K., Strategická analýza,2006, 24 s. 

Strategie by měla reagovat nejen na externí podmínky, které ji ovlivňují, ale také by 

měla vycházet ze svých stanovených cílů, schopností, zdrojů a struktury (viz obr. 2.2). 

 

 

Obr. 2.2Vliv odvětvového okolí a vnitřních faktorů podniku na strategii 

Zdroj: SEDLÁČKOVÁ, H., BUCHTA, K., Strategická analýza,2006, 26 s. 

Cílem interní analýzy je poznat silné a slabé stránky společnosti a rozpoznat svoje 

zdroje a schopnosti, které slouţí k vybudování konkurenční výhody. 

Jak tvrdí Keřkovský a Vykypěl [7], strategie je tvořena firemní (corporate), obchodní 

(business) a funkční (functional) úrovní tak, jak znázorňuje obr. 2.3. 
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Obr. 2.3Hierarchie firemních strategií 

Zdroj: KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O.,Strategické řízení: Teorie pro praxi, 2006, 31 s. 

„Corporate (firemní) strategie vymezuje strategický rámec pro navazující business 

strategie jednotlivých strategických obchodních jednotek (SBU) firmy. Na corporate strategii 

je moţno na jedné straně pohlíţet jako na rozpracování poslání společnosti, na druhé straně ji 

lze povaţovat za svým způsobem zadání (východisko) pro formulaci odpovídajících business 

strategií. Corporate strategie pojednává spíše o jednotlivých druzích podnikání, jimţ se 

společnost hodlá věnovat, neţ o jednotlivých výrobcích a sluţbách, coţ je spíše záleţitostí 

odpovídajících business strategií. Business strategie (obchodní strategie) vyjadřuje základní 

strategické cíle a cesty vedoucí k jejich dosaţení pro určitou strategickou obchodní jednotku, 

vtiskuje určitému podnikání na konkrétním trhu jeho specifický charakter“, jak usuzuje 

Keřkovský a Vykypěl (2006, str.26 a 30). 

Funkční strategie pak v sobě obsahuje strategie marketingu, výzkumu a vývoje, 

řízení výroby, kvality, personální, finanční či informační strategie. 

Strategie je zkrátka plán postupu různých stavů v chodu společnosti a vytyčuje směry 

jednotlivých realizačních kroků podniku. 
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2.2  Strategické plánování 

Strategické plánování je proces umoţňující efektivní řízení rozvoje všech činností 

podniku. Směr dalšího rozvoje firmy je přitom dán celkovou vizí, prioritami a konkrétními 

střednědobými i dlouhodobými strategickými cíli. Strategický plán zjednodušeně stanoví 

definované cíle, termíny a i cesty a varianty, jak těchto daných cílů dosáhnout. 

Strategický plán by měl obsahovat 19 : 

 jasně formulovanou analýzu současného stavu, 

 SWOT analýzu (silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby podniku), 

 soubor priorit a kvantifikované, konkrétní střednědobé a dlouhodobé strategické cíle,  

 soubor konkrétních opatření, včetně subjektů odpovědných za jejich realizaci, 

 odborný odhad předpokládaných nákladů na realizaci jednotlivých operací, 

 přehled reálných zdrojů finančních prostředků na realizaci jednotlivých operací, 

 soubor indikátorů, pomocí nichţ lze objektivně provést kontrolu naplnění 

strategických cílů. 

Kaţdá firma musí ovlivňovat svoje činnosti tak, aby co moţná nejefektivněji 

dosahovala svých předem stanovených cílů. Jak tvrdí Praţská [13], strategické plánování 

směruje podnik na to, co v budoucnosti zamýšlí konat oproti současnému stavu a je aktivním 

zformulováním jednotlivých programových cílů a nástrojů realizace těchto cílů. Autorka 

shledává ve strategickém plánování sérii rozhodnutí určitého typu v různých časových 

etapách se zaměřením na úzký okruh vybraných činností a při strategickém plánování je podle 

ní zapotřebí rozlišit různé úrovně tvorby a realizace strategií. Strategie korporace, jeţ určuje, 

jakým druhem podnikání by se měla společnost zabývat a jakým způsobem by měly být 

alokovány zdroje. Podnikatelská úroveň strategie pak pomocí jednotlivých strategických 

podnikatelských jednotek vytváří vlastní strategie a funkční úroveň strategie vytváří rámec 

pro jednotlivé funkční oblasti (marketing, prodej, finance, výroba apod.) viz obr. 2.4. 
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Obr. 2.4Úrovně strategického plánování 

Zdroj. PRAŽSKÁ, L., Řízení obchodních firem, 1993, 128 s. 

Hlavní přínos strategického plánování spočívá v tom, ţe: 

 vytváří objektivní základ pro rozhodování o prioritách,  

 řeší problémy dlouhodobě a komplexně,  

 umoţňuje optimálně vyuţívat finanční i lidské zdroje, 

 pomáhá se připravit na budoucnost a rychle jednat v  měnícím se prostředí, 

 pomáhá si jasně uvědomit ţádoucí směry dlouhodobého vývoje a soustřeďuje veškeré 

úsilí a zdroje na řešení klíčových problémů,  

 ukazuje, jak se nejlépe připravit na budoucí vývoj vnějších podmínek, jak 

minimalizovat negativní dopad hrozeb a maximálně zuţitkovat příleţitosti, jeţ se 

mohou v budoucnosti objevit,  

 vyvíjí jasnou koncepci dané organizace, viz 21 . 

2.3  Konkurenceschopnost 

Úspěšná firma, chce-li se prosadit na trhu, kde není jediným  hráčem, musí 

poskytovat své sluţby a prodávat výrobky s určitou přidanou hodnotou tak, aby konečný 

zákazník se obrátil se svými poţadavky právě na ni, a nikoliv na konkurenta, podnikajícího ve 

stejném oboru činnosti. Kaţdý podnik by se měl neustále snaţit nalézat cesty k tomu, aby 

před svými konkurenty určitým způsobem vynikal, ať uţ je to v ceně svých výrobků a sluţeb 

či přístupu k zákazníkovi. Základními zdroji konkurenční výhody jsou tedy dovednosti 

a kompetence společnosti. 
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Marinič [10] shledává konkurenceschopnost podniku v ekvivalentu výkonnosti 

firmy ve vztahu k jinému podniku a také ji podle něho lze chápat jako schopnost vyrábět a 

prodávat konkrétní produkt za podmínky zachování rentability. Právě zisk je významným 

hnacím motorem všech firem k prosazení se na trhu a získání co moţná největšího trţního 

podílu. Vytvářet zisk a expandovat na trhu mohou jenom společnosti, které jsou schopny 

produkovat výrobky s náklady, které jsou niţší neţ trţní cena daného produktu a současně 

s niţšími náklady, neţ jsou schopni toho dosahovat její konkurenti. Úroveň nákladů se proto 

stává jedním z nejdůleţitějších determinantů konkurenceschopnosti podniku. Opravdu 

konkurenceschopná firma by měla v případě potřeby být schopná sníţit konečnou cenu 

a nabídnout zákazníkům vyšší kvalitu neţ konkurence v oboru.  

Porter [11,12] vidí konkurenci na trhu v daném odvětví obecně jako funkci pěti 

konkurenčních sil, které na trhu působí. Cílem kaţdého podniku by mělo být tyto síly přesně 

identifikovat a efektivně na ně reagovat takovým způsobem, aby jejich působení mělo pro 

daný podnik určitý uţitek (viz. obr. 2.5). 

 

 

 

Obr. 2.5Model pěti sil 

Zdroj: SEDLÁČKOVÁ, H., BUCHTA, K., Strategická analýza, 2006, 69 s. 
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Podle mínění Mariniče [10] je jedním z nejdůleţitějších akcelerátorů právě 

konkurenční výhoda, kterou má společnost, jenţ nabízí lukrativní a zákazníky nejvíce ţádané 

produkty či sluţby, u nichţ operuje s niţšími náklady neţ konkurence, coţ jí následně 

umoţňuje si stanovit výhodnější konečnou cenu. Schopnost se nejvíce prosadit na trhu 

a zvyšovat tak hodnotu podniku má jenom společnost s adekvátní výkonností, která dosahuje 

lepších výsledků neţ konkurenti. Nezbytným předpokladem vysoké výkonnosti podniku je 

úspěšnost výrobku a sluţby u zákazníků, jeho cena a kvalita a taktéţ převaha nad svými 

rivaly, která rozhoduje o konečném úspěchu firmy (viz obr. 2.6). 

 

 

 

Obr. 2.6Konkurenční výhoda a tvorby hodnoty 

Zdroj: MARINIČ, P.,Plánování a tvorba hodnoty firmy, 2008, 95 s. 
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Základním kamenem konkurenční výhody je produkt, resp. sluţba, přinášející 

zákazníkovi určitou hodnotu. Hodnotu ovlivňují zejména dva faktory, a to jedinečnost 

a kvalita, jenţ uspokojují potřebu a očekávání zákazníků. Z pohledu poskytovatele daného 

výrobku nebo sluţby je výsledná hodnota dána celkovou rentabilitou, kterou podnik realizuje. 

Kaţdý podnik se snaţí o maximalizaci svých zisků a spokojenost klientů. Tempo růstu 

ziskovosti je ovlivněno úspěšností na trhu, cenou a objemem výroby či poskytovaných sluţeb. 

Úspěch při prodeji je proto klíčovým faktorem při získaní dominantní pozice na trhu. 

 

Obr. 2.7Vztah jednotlivých elementů konkurenční výhody 

Zdroj: MARINIČ, P., Plánování a tvorba hodnoty firmy, 2008, 108 s. 
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2.4  Analýza vnějšího prostředí podniku 

Pod pojmem analýza vnějšího prostředí podniku chápeme ty faktory v okolí firmy, 

které danou firmu určitým způsobem ovlivňují. Podnik sice dané faktory ovlivní jen 

minimálně, kdeţto tito činitelé podnik ovlivňují znatelně. Proto by se podnik měl 

koncentrovat nejen na svoje interní činnosti, ale také na analýzu vnějšího okolí, aby co moţná 

nejvíce eliminoval případné budoucí negativní dopady na podnik. 

2.4.1  PEST analýza 

Podle Lednického 9  nám tato analýza pomáhá identifikovat a formulovat několik 

faktorů vnějšího okolí, které do určité míry působí na podnik, a které mohou mít vliv na 

budoucí činnosti podniku. Upozorňují podnik na příleţitosti a alarmují před riziky. Společnost 

by měla citlivě vnímat vnější okolí a přizpůsobovat jednotlivé činnosti tak, aby v co nejvyšší 

míře dané faktory pozitivním způsobem vyuţila ke svému prospěchu. 

Politický a legislativní segment 

Jedná se o řadu zákonů, právních norem, předpisů a vyhlášek vymezujících prostor 

pro podnikání. Podílí se na nich vládní a politické orgány. Příkladem tohoto segmentu jsou 

povinnosti právní formy podnikání, a to konkrétně společnosti s ručením omezeným 

vycházející především z obchodního zákoníku. Obchodní zákoník definuje společný základ 

pro všechny obchodní společnosti v § 56 a následujících. Konkrétní úprava společnosti s 

ručením omezeným je vymezena v § 105 a následujících. Mezi další prvky tohoto segmentu 

patří míra zdanění zisku či povinnost odvádět platby za zaměstnance na sociální a zdravotní 

pojištění. 

Ekonomický segment 

Do této kategorie spadají ekonomické ukazatelé, jako inflace, míra nezaměstnanosti 

či úrokové sazby. Pro společnost Insta CZ s.r.o. je v tomto segmentu důleţitým faktorem 

právě výše úrokových sazeb jednotlivých bank při poskytování podnikatelských úvěrů či 

leasingů. 

Sociální segment 

V tomto segmentu se společnost zaměřuje na občany, neboť ti jsou konečnými 

uţivateli jednotlivých činností společnosti. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h1d1.aspx
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h1d4.aspx
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Technologický segment 

Zvyšující se produktivita práce nezvratně souvisí s novými technologiemi, které 

podnik do chodu své společnosti zavádí. Kromě zvyšující se produktivity práce také 

technologické faktory napomáhají ke sniţování podnikových nákladů a zvýšení 

konkurenceschopnosti. Investice do nových technologií je určitě správným krokem, zvlášť 

v dnešní moderní době. A právě společnost Insta CZ s.r.o. vyuţívá ke svému podnikání řadu 

strojů a technologických pomůcek, které firmě usnadňují práci. 

2.5  Analýza vnitřního prostředí 

Tato analýza zkoumá firemní silné a slabé stránky. Podnik by se měl zejména 

soustředit na svoje přednosti v podnikatelské činnosti, které na trhu zastává, a zaměřit se na 

jejich zdokonalení a rozvíjení v rámci konkurenční výhody oproti svým rivalům. 

Nejcennějšími atributy v rámci konkurenční výhody jsou firemní znalosti a dovednosti, 

pracovní síla a majetek. Tyto atributy by se měly neustále zdokonalovat a navyšovat. 

2.5.1 SPACE analýza 

SPACE (Strategie Position and Action Evaluation) analýza je pouţívána 

k formulování vhodné strategické pozice pro firmu. Tato analýza rozlišuje čtyři základní 

pozice, a to 9 : 

 Agresivní pozice – tato pozice předurčuje k novým akvizicím a růstu podílu na trhu za 

pomoci konkurenční výhody a zajímavého odvětví činnosti. 

 Konkurenční pozice – je příznačná konkurenční výhodou na trhu a upevňováním pozice 

na konkurenčním trhu. 

 Konzervativní pozice – příznačná je stabilita podniku, problémem zde bývá 

konkurenceschopnost výrobků a sluţeb. Podnik by měl prosazovat do svých činností 

inovativní prvky a redukovat náklady. 

 Defenzivní pozice – se nejčastěji objevuje u neatraktivních odvětvích. Podnik by se zde 

měl soustředit na omezení svých podnikatelských činností a sniţovat své náklady. 
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Společnost Insta CZ s.r.o. se nyní nachází v konkurenční pozici. V oboru činností 

podniku je na trhu velká konkurence, nicméně i přesto se společnost zařadila mezi dominantní 

podniky, které na daném trhu působí, v souvislosti s pečlivě odvedenou prací, dodrţování 

časových termínů staveb a přijatelnou cenovou nabídek svých sluţeb. 

2.6  SWOT analýza 

SWOT analýza je typem strategické analýzy podniku, z hlediska jejich silných 

stránek (strengths), slabých stránek (weaknesses), příleţitostí (opportunities) a ohroţení 

(threats). Poskytuje informace pro interpretaci rozvojových směrů a aktivit. 

Analýza silných a slabých stránek se zaměřuje na vnitřní prostředí podniku a jeho 

vnitřní faktory podnikání, jako je například motivace a výkonnost zaměstnanců či efektivita 

výrobních procesů. Silné a slabé stránky jsou nejčastěji měřeny interním hodnocením nebo 

benchmarkingem, čili hodnocením s konkurencí v oboru. Jsou to takové faktory, které zvyšují 

nebo naopak sniţují vnitřní hodnotu podniku. 

Analýza příleţitostí a hrozeb se naproti tomu zabývá vnějším prostředím podniku, 

které daný podnik nemůţe příliš ovlivňovat. I přesto, ţe je podnik nemůţe ovlivňovat, můţe 

tyto faktory alespoň identifikovat pomocí vhodně zvolené analýzy (např. PEST analýza či 

analýza konkurence). 

Podnik by měl pomocí diagramu SWOT analýzy (viz. obr. 2.8) odhalit veškeré 

faktory jednotlivých silných stránek, slabých stránek, příleţitostí a hrozeb a následně by se 

měl snaţit propojit vzájemné vztahy těchto faktorů tak, aby je vhodně implementoval do 

podnikových aktivit.  

Pokud podnik eliminuje svoje ohroţení, zabraňuje v šíření svých slabých stránek 

a rozvíjí a rozšiřuje silné stránky, potom můţe efektivně realizovat příleţitosti 22 . 
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Příležitosti v okolí 

 

 

 

 

 

  

         Slabé stránky                                                                                         Silné stránky   

 

 

 

 

Ohrožení v okolí 

Obr. 2.8 Diagram SWOT analýzy 

Zdroj: SEDLÁČKOVÁ, H., BUCHTA, K., Strategická analýza, 2006, 83 s. 

 

Obratová strategie se střetává kromě řady příleţitostí s mnoha slabými stránkami. 

 

Agresivní růstově orientovaná strategie je nejoptimističtější strategií, neboť vedle řady 

příleţitostí v okolí podniku, podnik disponuje mnoţstvím silných stránek. 

 

Obranná strategie shledává řadu slabých stránek podniku i hrozeb v okolí. 

 

Diverzifikační strategie vychází ze střetu silných stránek s hrozbami. 

  

 

 

Obratová strategie  

 

 

Agresivní růstově 

orientovaná strategie 

 

 

Obranná strategie 

 

 

Diverzifikační 

strategie 



14 

 

2.7  Finanční plánování 

Finanční plánování je důleţitou součástí podnikových činností, jedná se o 

rozhodování o způsobu financování  a o peněţním hospodaření podniku. Dle Růčkové[14] lze 

finanční plánování definovat jako soubor činností, u kterých je výsledkem předpověď 

budoucích účinků investičních a finančních rozhodnutí společnosti, neboli finanční plán. 

Finanční plán je pak nepostradatelným nástrojem pro řízení finančního vývoje podniku a 

současně umoţňuje srovnat dosaţené skutečnosti s definovanými cíli. Autorka taktéţ definuje 

finanční plán jako specificky zaměřenou a kvalifikovanou činnost, jejímţ výsledkem je řešení, 

které zabezpečuje poţadovanou ziskovou situaci a finanční stabilitu firmy v daném časovém 

období.  

Z hlediska časového období finanční plánování můţeme rozdělit (vizobr. 2.9) na 

dlouhodobé plánování, které se zabývá dlouhodobými zdroji a plánem výsledného 

hospodaření podniku, roční plánování, které spolu s rozpočty slouţí ke krátkodobému 

finančnímu řízení firmy, a krátkodobé plánování, jenţ se primárně zabývá peněţními toky. 

 

 

Obr. 2.9Charakteristické rysy jednotlivých druhů plánování 

Zdroj: RŮČKOVÁ, P., Finanční analýza, 2007. 96 s. 

 Prostřednictvím finančního plánování můţe podnik jasně předvídat svou rentabilitu, 

ţivotaschopnost, likviditu, podíl na trhu apod. Sestavením finančního plánu má navíc firma 

připravenu vlastní strategii svého fungování a přehledně uspořádané hodnoty účetních 

výkazů. Tato skutečnost je důleţitá nejen pro samotný podnik, ale zejména také pro případné 

investory, orgány státní správy, banky, pojišťovny a jiné externí subjekty, které mohou danou 

společnost ovlivnit. 
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Finanční plán podniku vychází z podnikové strategie, jeho vypracování vyţaduje 

schopnost modelovat moţné varianty budoucího vývoje. Východiskem celého finančního 

plánu je prognóza trţeb, která by měla vycházet z předpokládaného vývoje celkové poptávky 

a trţního podílu společnosti. Tyto informace poskytuje zejména marketingová studie pro daný 

produkt či sluţbu, a zvolená marketingová strategie. K vypracování jednotlivých částí 

finančního plánu je moţné pouţít vybrané ukazatele finanční analýzy. Pro plán nákladů jsou 

vhodné ukazatele nákladové náročnosti výroby, které umoţňují na základě plánu trţeb 

kvantifikovat hodnoty nákladových poloţek. 

Finanční plánování by tedy mělo: 

 stanovit finanční cíle podniku, které zahrnují také proveditelnost strategických cílů 

podniku, 

 analyzovat rozdíly mezi skutečným a poţadovaným stavem včetně identifikace 

vzájemných vazeb mezi jednotlivými prvky společnosti, 

 obsahovat soubor opatření potřebných k dosaţení cílů, které zajistí zvýšení hodnoty 

podniku a napomohou k celkové efektivnosti a finanční stabilitě, 

 vycházet z podnikové strategie, 

 zahrnovat všechny útvary podniku, 

 být věcně a časově sladěno, 

 být pruţné a upravovat se podle měnících se vnějších i vnitřních podmínek, 

 sestavováno v písemné formě, viz 4 . 

2.8  Finanční analýza 

Finanční analýza je velmi významný nástroj finančního řízení podniku. Cíle, 

podstatu a funkce finanční analýzy vydedukujeme od potřeb finančního řízení. Tato analýza je 

jakýmsi spojovacím článkem mezi finančním plánováním a finančním účetnictvím, 

a neobejde se bez znalosti finančních informací, které poskytuje účetnictví. 

Podle tvrzení Beňové 2  finanční analýzu je moţno chápat jako soubor metod, které 

umoţňují řešit různorodé rozhodovací úlohy, a jejím účelem je zejména co nejvýstiţněji 

vyjádřit finanční situaci podniku. Finanční analýza hodnotí po ekonomické stránce minulost, 

současnost a budoucnost společnosti, poměřuje získané informace navzájem mezi sebou 

a umoţňuje dospět k závěrům, které vypovídají o finanční situaci a celkovém hospodaření 
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podniku. Podle těchto získaných závěrů je vrcholový management schopen přijímat určitá 

rozhodnutí, které budou v souladu s podnikovými cíli. 

Podnik, jehoţ finanční situace je uspokojující, se můţe označovat za zdravý podnik, 

a musí být schopen dosahovat dostatečného zisku, tedy aby byl uspokojivý přebytek výnosů 

nad náklady. Finančně zdravý podnik tedy lze také definovat jako dostatečně likvidní 

a rentabilní. 

Finanční analýza napomáhá odhalit podniku jeho silné a slabé stránky hospodaření, 

tedy faktory, na nichţ by se podnik měl v budoucnu opírat, ale také momenty, kterým by 

společnost měla věnovat zvýšenou pozornost z hlediska budoucích moţných problémů. 

Finanční analýzu lze provádět tzv. vertikální a horizontální analýzou, u kterých se 

sleduje vývoj veličin (poloţek z výsledovky či rozvahy) v čase nebo ve vztahu k jedné 

vztaţné veličině (např. trţby), nebo pomocí poměrových ukazatelů, u nichţ se poloţky 

srovnávají vzájemně mezi sebou. 

2.8.1  Horizontální a vertikální analýza 

Oba postupy nám poskytují obraz o absolutních údajích z účetních výkazů 

v určitých souvislostech. 

Horizontální analýza zkoumá změny absolutních ukazatelů v čase, vyjadřuje 

změnu v určité poloţce v procentech nebo indexem. Je proto nutné mít údaje alespoň za dvě 

po sobě jdoucí období. Srovnání jednotlivých poloţek účetních výkazů v čase se provádí po 

řádcích, horizontálně, proto tedy hovoříme o horizontální analýze absolutních ukazatelů. 

Horizontální analýza poměřuje pohyby jednotlivých veličin, a to absolutně a relativně a měří 

jejich intenzitu. U této analýzy nás zajímá o kolik jednotek, a o kolik procent se změnila 

příslušná poloţka v čase [14]. 
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Techniky výpočtu jsou poměrně jednoduchou záleţitostí: 

 vypočte se rozdíl hodnot z obou po sobě jdoucích období (absolutní výše 

změny)  absolutní změna = hodnota t – hodnota t – 1 

 

 vyjádří se procentem k hodnotě výchozího období 

 

 

(1) 

 vyjádří se indexem, jako podíl hodnoty t  a  hodnotyt – 1 

 

 V rámci horizontální analýzy výkazu se stanoví meziroční změny hlavních 

sledovaných poloţek. Rozdílná tempa výsledných údajů si ţádají důsledné vysvětlení, protoţe 

mohou mít pozitivní nebo negativní vliv na vývoj finanční situace a výkonnosti podniku. 
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Vertikální analýza spočívá v tom, ţe se na jednotlivé poloţky daných účetních 

výkazů pohlíţí v relaci k nějaké veličině, zjišťuje procentní podíl jednotlivých poloţek 

výkazů na zvoleném definovaném základu. Při analýze rozvahy bývají poloţky výkazu 

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

se jako základ pro procentní vyjádření určité poloţky bere obvykle velikost celkových výnosů 

či trţeb. Tato technika umoţňuje zkoumat relativní strukturu aktiv a pasiv a roli jednotlivých 

činitelů na tvorbě zisku. Pracuje s účetními výkazy v jednotlivých obdobích odshora dolů, 

nikoli napříč jednotlivými obdobími, proto se označuje jako vertikální analýza. Pokud máme 

navíc vedle sebe údaje za dva roky či za více let, můţeme identifikovat trendy nebo 

nejzávaţnější časové změny poloţek. Relativizovaný poměr veličin (v %) činí vertikální 

analýzu velmi vhodným nástrojem pro meziroční a mezipodnikové srovnávání. 

2.8.2 Analýza poměrovými ukazateli 

Stejně jako vertikální a horizontální analýza i tato analýza vychází výhradně z údajů 

účetních výkazů. Poměrový ukazatel se spočítá jako poměr jedné nebo více poloţek 

z účetních výkazů k jiné poloţce či k jejich skupině, viz 8 . 

Poměrové ukazatele členíme na: 

 ukazatele rentability 

 ukazatele aktivity 

 ukazatele likvidity 

 ukazatele zadluţenosti 

 hodnotové ukazatele výkonnosti 
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Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability, nebo-li výnosnosti umoţňují hodnotit celkovou efektivnost 

provozované činnosti. U těchto poměrových ukazatelů se v čitateli objevuje poloţka výsledku 

hospodaření a ve jmenovateli nějaký druh kapitálu, respektive trţby. Tyto ukazatele 

vyjadřujeme v procentech [14,26]. 

K zjištění rentability jsou nejčastěji pouţívány tyto ukazatele: 

 ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) 

 ukazatel rentability aktiv (ROA) 

 ukazatel rentability dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE) 

 ukazatel rentability trţeb (ROS) 

 ukazatel rentability nákladů (ROC) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE (return on equity) nám udává výnosnost kapitálu, který 

vloţili akcionáři nebo vlastníci podniku. Obecně platí, ţe tento ukazatel by měl být vyšší neţ 

úroková míra bezrizikových cenných papírů. 

 

 

 

(2) 

 

Rentabilita aktiv ROA (return on assets) vyjadřuje celkovou efektivnost a výdělečnou 

schopnost firmy. Čím vyšší je hodnota ukazatele rentability aktiv, tím lepší. 

 

 

 

(3) 
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Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu ROCE (return on capital employed) 

vyjadřuje míru zhodnocení všech aktiv podniku financovaných vlastním i cizím dlouhodobým 

kapitálem. Dosaţená rentabilita by měla být vyšší neţ úrokové sazby poskytovaných úvěrů. 

 

 

 

(4) 

 

Rentabilita tržeb ROS (return on sales) umoţňuje vyjádřit schopnost společnosti dosahovat 

zisku při dané úrovni trţeb, a slouţí k vyjádření ziskové marţe. 

 

 

 

(5) 

 

Rentabilita nákladů ROC (return on costs)slouţí k relativnímu vyjádření nákladů ve vztahu 

k trţbám. Obecně se dá vyjádřit, ţe čím niţší je hodnota tohoto ukazatele, tím lepších 

výsledků hospodaření firma dosahuje. 

 

 

 

(6) 
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Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vyjadřují a analyzují, jak rychle a efektivně podnik vyuţívá svůj 

majetek, a vypovídají o podnikovém hospodaření s aktivy, a vlivu tohoto hospodaření na 

rentabilitu a výnosnost [27,4]. 

Tyto ukazatele se vyskytují ve dvou podobách: 

 doba obratu, vyjadřující časové období (ve dnech), které je potřebné k realizaci 

jednoho obratu, 

 rychlost obratu (obrat), udávající kolikrát se určitá poloţka přemění do jiné poloţky 

za určité časové období. 

Nejčastěji se můţeme setkat s následujícími ukazateli: 

 obrat celkových aktiv 

 obrat dlouhodobého majetku 

 obrat zásob 

 doba obratu zásob 

 obrat pohledávek 

 doba obratu pohledávek 

 doba obratu závazků 

 doba obratu finančního majetku 

Obrat celkových aktiv měří efektivnost vyuţití celkových aktiv v podniku. Ukazuje, jak se 

zhodnocují aktiva v činnostech podniku bez ohledu na zdroje jejich krytí a říká nám, kolik 

korun trţeb připadá na jednu korunu našich aktiv. 

 

 

 

(7) 
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Obrat zásob udává, kolikrát jsou během roku poloţky zásob prodány a znovu uskladněny. 

Zjišťujeme tedy přehled o úrovni likvidity těchto zásob. 

 

 

 

(8) 

 

Doba obratu zásob nám sděluje, za jaké časové období (ve dnech) firma průměrně prodá či 

spotřebuje své zásoby.  

 

 

 

(9) 

 

Obrat pohledávek udává, jak rychle jsou pohledávky přeměňovány na peněţní prostředky. 

 

 

 

(10) 

 

Doba obratu pohledávek vyjadřuje, za jak průměrně dlouhou dobu (ve dnech) nám zákazník 

zaplatí za dodání výrobku či sluţby. 

 

 

 

(11) 

  



23 

 

Doba obratu závazků kvantifikuje dobu trvání (ve dnech) zaplacení závazku od okamţiku 

jeho vzniku. 

 

 

 

(12) 

 

Ukazatele likvidity 

Tyto ukazatele se zaměřují na schopnost podniku krátkodobě dostát svým závazkům 

v případě vzniku neočekávaných problémů. 

Zpravidla se pouţívají tři základní ukazatele [14]: 

 běţná likvidita 

 pohotová likvidita 

 okamţitá likvidita 

Běžná likvidita vyjadřuje, kolikrát jsme schopni uspokojit svoje věřitele, kdybychom v určité 

chvíli přeměnili tato oběţná aktiva na hotovost. Doporučená výsledná hodnota se pohybuje 

v rozmezí 1,5 – 2,5. 

 

 

 

(13) 

Pohotová likvidita nám sděluje, kolika korunami našich pohledávek a hotovosti je pokryta 1 

Kč našich krátkodobých závazků. Výsledná hodnota je očištěna o zásoby, jako nejméně 

likvidní poloţky v oběţných aktivech, a její doporučená hodnota je v rozmezí 0,7 – 1,2. 

 

 

 

(14) 
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Okamžitá likvidita vyjadřuje schopnost ihned zaplatit své krátkodobé závazky. Doporučená 

hodnota se pohybuje v rozmezí 0,2 – 0,5. 

 

 

 

(15) 

 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluţenosti nám sdělují informace týkající se úvěrového zatíţení podniku 

a kromě doby splácení dluhu z cash flow, které vyjadřujeme v letech, se formulují 

v procentech. Do jisté míry je toto zatíţení ţádoucí, ale nesmí to společnost zatěţovat příliš 

vysokými finančními náklady. 

Obecně se vyuţívají tyto ukazatele [28]: 

 ukazatel celkové zadluţenosti 

 ukazatel míry zadluţenosti 

 ukazatel úrokového krytí 

 koeficient samofinancování 

 doba splácení dluhu z cash flow 

Celková zadluženost nám charakterizuje finanční úroveň firmy. Sděluje nám míru krytí 

firemního majetku cizími zdroji. Pro věřitele jsou vyšší hodnoty znakem rizika. Ukazatel by 

se měl pohybovat v rozmezí 0,3 – 0,6. 

 

 

 

(16) 
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Míra zadluženosti je poměr cizích zdrojů a vlastního kapitálu. Cizí zdroje by neměly 

překročit jeden a půl násobek hodnoty vlastního jmění. 

 

 

 

(17) 

 

Úrokové krytí nám sděluje, kolikrát jsou úroky z poskytnutých úvěrů kryty výsledkem 

hospodaření firmy za dané účetní období. Ukazatel by měl nabývat hodnot vyšších neţ 3, 

ideální je rozmezí 4 – 6. 

 

 

 

(18) 

 

Koeficient samofinancování vyjadřuje finanční stabilitu podniku a říká nám, do jaké míry je 

podnik schopen pokrýt své potřeby z vlastních zdrojů. 

 

 

 

(19) 

 

Doba splácení dluhu z cash flow nám vyjadřuje, za jak dlouho je společnost schopna uhradit 

své závazky. Za příznivou hodnotu se povaţuje ukazatel do 3 let. 

 

 

 

(20) 
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2.9  Bankrotní a bonitní modely podniku 

Systémy bonitních a bankrotních modelů firem jsou důleţitými ukazateli nejenom 

pro banku, jako subjekt poskytující kapitál, ale také jsou vhodným informačním zdrojem pro 

investory, vlastníky nebo management společnosti, neboť ukazuje, jak si na trhu daná firma 

vede. 

Bankrotní modely mají poskytovat informace o tom, jestli je daný podnik 

v dohledné době ohroţen bankrotem. 

Bonitní modely diagnostikují finanční zdraví společnosti, a záměrem těchto modelů 

je zhodnotit firemní předpoklady a určit jejich důvěryhodnost. 

2.9.1  Bankrotní modely 

Altmanův model 

Tento model, zvaný taky jako Altmanovo Z – skóre patří k nejznámějším bankrotním 

modelům, byl několikrát modifikován, a pro firmy, které nejsou veřejně obchodovatelné na 

burze se pouţívá ve tvaru [14,15]: 

 

Z = 0,717 × x1 + 0,847 × x2 + 3,107 × x3 + 0,42 × x4  + 0,998 × x5 

 

kde: x1 =  ; x2 =  

 

x3 =  x4=  

 

x5 =  

(21) 
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Interpretace výsledků je následující : 

 

Z < 1,2 ………….. pásmo bankrotu, 

1,2 > Z < 2,9……..pásmo „ šedé zóny “, 

Z > 2,9 …………...pásmo prosperity. 

2.9.2  Bonitní modely 

Kralickův quicktest 

Tento model vychází ze čtyř ukazatelů B1 – B4, z nichţ první dva vyhodnocují 

finanční stabilitu, a zbývající dva rentabilitu podniku [14]. 

 

B1=  

 

B2=  

 

B3=  

 

B4=  

(22) 
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 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

B1 < 0 0 - 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 > 0,3 

B2 < 3 3 - 5 5 - 12 12 - 30 > 30 

B3 < 0 0 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 > 0,15 

B4 < 0 0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1 > 0,1 

Tab.2.1Bodování výsledků Kralickova quicktestu 

Zdroj: RŮČKOVÁ, P., Finanční analýza, 2007. 114 s. 

Interpretace výsledků: 

Nejprve se zhodnotí finanční stabilita podniku, a to tak, ţe ( B1  B2 ) / 2, následně 

vyhodnotíme výnosovou situaci tak, ţe ( B3  B4 ) / 2, a na konec se vyhodnotí celková 

situace v podobě (B1  B2) / 2 ( B3  B4 ) / 2  / 2. 

Pokud podnik dosahuje hodnot převyšující 3 body, je bonitní, hodnoty v intervalu 1 – 

3 prezentují tzv. „ šedou zónu “ a hodnoty niţší jak 1 prezentují podnik, jenţ má finanční 

problémy. 
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3  Charakteristika podniku Insta CZ s.r.o. 

3.1  Údaje o společnosti 

Název společnosti:     Insta CZ s.r.o. 

Sídlo společnosti:       Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc 

Právní forma:             Společnost s ručením omezeným 

IČO:                           25374311 

Vznik:                         1.01.2008 

Základní kapitál:        5 100 000 Kč 

3.2  Popis podniku Insta CZ s.r.o. 

Společnost Insta CZ s.r.o. je stavební společností zabývající se zejména výstavbou 

vodohospodářských, inţenýrských a dopravních staveb v olomouckém a jihomoravském kraji, 

a to konkrétně v okresech Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Kroměříţ, Vyškov, Brno 

a Hodonín. Realizované stavby dosáhly od roku 1990, kdy firma začala podnikat, do roku 

2010 hodnoty 6,3 mld. Kč. Hlavní činností skupiny je výstavba a rekonstrukce inţenýrských 

sítí (kanalizace, vodovody), pozemních komunikací, sportovních areálů a provozování 

vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody, vyhledávání 

poruch na vodovodní síti, vytyčování vodovodů v terénu, zabezpečení odvádění odpadních 

a dešťových vod, jejich čištění na čistírnách odpadních vod, včetně likvidace kalů a zajištění 

laboratorních rozborů pitných a odpadních vod. 

Dále se také firma zabývá výrobou dřevěných eurooken, balkonových a vchodových 

dveří, a má také vlastní recyklační středisko, slouţící občanům, firmám i obcím jako místo, 

kde mohou předat svůj stavební odpad k vyuţití, tzv. k recyklaci. Insta CZ s.r.o. také 

provozuje nákladní a osobní vnitrostátní dopravu, ta je primárně vyuţívána k realizaci 

vlastních zakázek a projektů. V případě volných kapacit lze ovšem dopravní prostředky 

pronajímat pro externí zákazníky. Pro interní potřeby firmy slouţí i autodílna a zámečnická 

dílna. 

Firma INSTA CZ s.r.o. se tedy skládá ze dvou divizí, a to divize stavební výroby 

a divize technických provozů.  

Programem společnosti jsou komplexní dodávky vodohospodářských a inţenýrských 

staveb včetně projektových prací a poradenské činnosti. K této činnosti společnost opravňují 

dlouholeté zkušenosti v oboru, kterými disponují vedoucí pracovníci podniku.  
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Firma zaměstnává více jak 220 zaměstnanců, coţ ji řadí mezi přední firmy v regionu. 

Je drţitelem certifikátů ISO 9001 (norma systému řízení kvality), ISO 14001 (norma systému 

ochrany ţivotního prostředí) a OHSAS 18001 (norma systému řízení bezpečnosti a ochrany 

zdraví). Většina zaměstnanců má více jak dvacetiletou praxi v oboru získanou na sloţitých, 

odborně a organizačně náročných stavbách realizovaných v minulých letech. 

 

 

Obr. 3.1Logo společnosti Insta CZ s.r.o. 

Zdroj: <http://www.insta.cz/certifikace/ke-stazeni.html>[cit. 2.4.2011] 

3.3  Historie podniku Insta CZ s.r.o. 

Počátky společnosti spadají do roku 1992, kdy dvanáct tehdejších společníků 

zaloţilo firmu Insta Luleč s.r.o. Těchto dvanáct společníků se skládalo z tří technicko-

hospodářských pracovníků a devíti špičkových vodohospodářských montérů, kteří získali 

svou praxi v bývalých státních vodohospodářských organizací, a to Ingstav Brno, 

Vodohospodářské stavby Brno a okresních Vodovodů a kanalizací. Sídlo v Lulči bylo zvoleno 

z důvodu umoţnění bezplatného vyuţití opuštěného obecního rodinného domu. 

Výrobní činnost firmy byla zahájena výpomocemi okresním správám Vodovodů 

a kanalizací regionu střední Moravy. Po zakoupení pozemku v Prostějově roku 1994 se sídlo 

společnosti přestěhovalo, a celý název podniku se přeměnil na Insta Prostějov s.r.o. 

Získáním zakázky vodovodního přivaděče Kroměříţ-Nezamyslice za patnáct miliónu 

korun v roce 1995 si firma touto referencí otevřela dveře k významnějším vodohospodářským 

zakázkám organizovaným obcemi a městy v regionu střední Moravy, a tentýţ rok dosáhly 

trţby podniku 80 mil. korun.  

V důsledku upřednostňování místních firem v jednotlivých regionech Insta Prostějov 

s.r.o. vytvořila v roce 1997 dceřinné společnosti Insta Ivanovice na Hané s.r.o. a Insta 

Olomouc s.r.o., a jiţ v roce 1999 bylo dosaţeno celkového obratu 211 mil. Kč. 

V průběhu let 1997-2005 došlo v důsledku názorových rozdílů k odchodu a vyplacení 

devíti spoluvlastníků společnosti, a k dnešnímu dni tedy firmu vlastní 3 majitelé. 

http://www.insta.cz/certifikace/ke-stazeni.html
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K 1.1.2009 proběhla fúze sloučením dceřinných společností podle zákona č. 

125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a druţstev, a to konkrétně tak, ţe Insta 

Prostějov s.r.o. a Insta Ivanovice na Hané s.r.o. byly zrušeny bez likvidace a jmění těchto 

firem přešlo na Instu Olomouc s.r.o., která se přejmenovala jiţ 1.1.2008 na Insta CZ s.r.o. 

z důvodu vnímání u zadavatelů zakázek a obchodních partnerů jako silná společnost, 

nepůsobící pouze na lokální úrovni. 

3.4  Poslání podniku 

Poslání firmy je zaznamenáno v jejím mottu, které zní: „Více neţ stavební firma.“ 

Všichni ve společnosti si uvědomují, ţe firma je plně závislá na zákaznících. Proto spokojenost 

zákazníků patří mezi prvořadé cíle. Insta CZ s.r.o. chce, aby se na ně zákazníci vţdy rádi 

obraceli. Společnost je připravena nejen plnit všechny jejich poţadavky jak nejlépe umí, ale 

jejich očekávání ještě překonávat. Důraz je kladen na dlouhodobou spolupráci, jejímţ 

základem je oboustranná spokojenost. Dobré jméno je tím nejcennějším co firma má. Kromě 

dobrých vztahů se zákazníky jsou vyhledávány, budovány a rozvíjeny dlouhodobé dobré 

vztahy s  dodavateli a obchodními partnery. S nimi se chce Insta CZ s.r.o. společně podílet na 

kaţdém úspěchu. Společnost se zavazuje, ţe při své činnosti bude chránit ţivotní prostředí, 

předcházet znečišťování a šetřit přírodní zdroje a na minimum eliminovat existující 

bezpečnostní rizika. Bude pozorně naslouchat všem oprávněným poţadavkům 

zainteresovaných stran. 

Proto je zásadním úkolem znát a plnit všechny zákonné poţadavky na ţivotní 

prostředí a bezpečnost práce, týkající se činnosti společnosti a umět je správně interpretovat. 

Společnost cílevědomě buduje pozici dobrého zázemí a moţnosti seberealizace pro své 

zaměstnance. Taktéţ usiluje, aby všichni zaměstnanci si byli na svém pracovišti plně vědomi 

podílu svého vlivu na kvalitu, ţivotní prostředí a bezpečnost práce. Klíčovým faktorem je i 

vyhledávání příleţitostí pro trvalé zlepšování efektivnosti a účinnosti ve všech oblastech 

fungování společnosti.  
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3.5  Organizační struktura podniku Insta CZ s.r.o. 

Organizační schéma společnosti (viz příloha č.3) je členěno na: 

 vedení společnosti, 

 úsek ekonomického a personálního ředitele, 

 úsek obchodního vedoucího, 

 divizi stavební výroby, 

 divizi technických provozů, 

 středisko truhlárna. 

 

Vedení společnosti zabezpečuje: 

 kontrolu jednotlivých útvarů, 

 jednání s obchodními partnery, 

 uzavírání obchodních smluv. 

 

Úsek ekonomického a personálního ředitele zabezpečuje: 

 personální a mzdovou agendu, 

 vedení účetnictví, 

 fakturaci. 

 

Úsek obchodního vedoucího zabezpečuje: 

 přípravu a vytvoření nabídek k obchodním zakázkám, 

 administrativu zakázek. 

 

Divize stavební výroby je dále členěna na: 

 středisko vodárenství, jenţ zabezpečuje chod vodovodů, kanalizací a čistíren 

odpadních vod, 

 středisko stavební výroby, které zajišťuje samotnou stavební výrobu. 
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Divize technických provozů je dále členěna na: 

 středisko dopravy a mechanizace, 

 středisko MTZ, které má v náplni práce provoz vlastní čerpací stanice, chod a údrţbu 

jednotlivých dílen, budov a areálu firmy, 

 středisko pomocných provozů, jenţ provozuje recyklační středisko, zámečnictví a 

zabezpečuje výpomocné práce. 

 

Středisko truhlárna zajišťuje: 

 výrobu a následný prodej dřevěných eurooken, balkonových a vchodových dveří. 
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4. Praktická část 

4.1.  Finanční analýza podniku poměrovými ukazateli 

4.1.1. Ukazatele rentability 

 

rok 2007 2007   2008  2009 

podniky Insta 

Prostějov 

Insta 

Olomouc 

Insta 

Ivanovice 

Insta 

Prostějov 

Insta CZ 

(Olomouc) 

Insta 

Ivanovice 

Insta 

CZ 

ROE 15,1 % 14,59 % 7,97 % - 49,9 % 25,9 % -355,7 % 28 % 

ROA 4,18 % 6,38 % 1,17 % - 7,74 % 9,83 % -10 % 8,52 % 

ROCE 23,4 % 21,43%  4,6 % - 43,87 % 40,28 % -23,39% 36 % 

ROS 2,12 % 2,27% 0,42 % - 4,15 % 4,06 % -4,59 % 3,59 % 

ROC 97,2 % 96,89% 99,57 % 104,14 % 79,9 % 104,59 % 95,7 % 

Tab.4.1Ukazatele rentability 

Zdroj: vlastní tvorba podle účetních výkazů. 

Interpretace dosaţených výsledků: 

 rentabilita vlastního kapitálu ROE aţ na výsledky u Insty Prostějov a Insty 

Ivanovice v roce 2008, kde se dosáhlo záporného výsledku hospodaření z důvodu 

nízkých marţí a získání několika zakázek, které se realizovaly za cenu neodpovídající 

ani firemním nákladům, byla na dobré úrovni. V roce 2008 se také u Insty Prostějov a 

Insty Ivanovice sníţil podíl vlastního kapitálu, který se naopak v tomtéţ roce zvýšil u 

Insty CZ. 

 rentabilita aktiv ROA a rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu ROCE 

byla nedostačující u Insty Ivanovice a Insty Prostějov opět z hlediska záporného 

výsledku hospodaření podniku, ostatní výsledky byly uspokojivé kromě Insty 

Ivanovice v roce 2007, kde byl z důvodu malých marţí dosaţen nedostatečný zisk 

a závazky společnosti byly příliš velké.  
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 Rentabilita tržeb ROS by mohla být větší, nicméně v oboru stavebnictví se průměrná 

rentabilita trţeb v České republice pohybuje kolem hladiny 4  %,  proto hodnota 3,59 

% u Insty CZ v roce 2009 naznačuje, ţe jde společnost dobrým směrem a i do 

budoucna by se měla snaţit o dosahování vyšších zisků zejména v podobě sniţování 

nákladů a vyšších obchodních marţí. Naprosto nedostatečné hodnoty byly opět 

dosaţeny u Insty Prostějov a Insty Ivanovice v roce 2008 z důvodu jiţ zmiňovaného 

záporného výsledku hospodaření. 

 Rentabilita nákladů ROC by vţdy měla dosáhnout procentního vyjádření pod 100%, 

coţ kromě jiţ zmiňované Insty Prostějov a Insty Ivanovice v roce 2008 dosáhly 

všechny společnosti v období měřených tří let, a tak by tomu mělo kaţdopádně zůstat i 

v budoucnu. 

Do budoucna by podnik měl dle mého názoru upustit od provádění ztrátových 

zakázek, a i přes značnou konkurenci v oboru na základě včasné a kvalitní práce dosahovat 

přiměřených rentabilit trţeb kolem 5%, a také by měl do budoucna popřemýšlet o navýšení 

vlastního kapitálu. 
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4.1.2. Ukazatele aktivity 

 

rok 2007 2007   2008  2009 

podniky Insta 

Prostějov 

Insta 

Olomouc 

Insta 

Ivanovice 

Insta 

Prostějov 

Insta CZ 

(Olomouc) 

Insta 

Ivanovice 

Insta 

CZ 

Obrat aktiv 1,97 2,81 2,75 1,86 2,42 2,19 2,36 

Obrat 

zásob 

17,75 9,74 13,8 17 67,7 12,77 46,39 

Doba 

obratu 

zásob 

20,55 37,46 26,42 21,44 5,38 28,57 7,86 

Obrat 

pohledávek 

3 5,36 4,86 2,25 2,78 3,34 2,77 

Doba 

obratu 

pohledávek 

118,38 68 75 162 131 109 131,6 

Doba 

obratu 

závazků 

102,5 73 112,5 147 93,7 162 107 

Tab.4.2Ukazatele aktivity 

Zdroj: vlastní tvorba podle účetních výkazů. 

Naměřené hodnoty jsou relativně uspokojující, nicméně hlavní důraz bych zde 

apeloval na sníţení doby obraty pohledávek tak, aby se současně vylepšila i okamţitá 

likvidita podniku, a Insta CZ měla dostatečné mnoţství vlastních peněţních prostředků nejen 

na včasné uspokojování svých věřitelů, ale i na investování do vlastních aktivit a činností. 

Hlavní naměřené rozdíly jsou evidentní u aktivit zásob, kde především Insta CZ oproti 

ostatním společnostem operovala častěji se zásobami, a u doby obratu pohledávek a závazků, 

kde u zakázek jednotlivých společností byly odlišně nastavené doby splatnosti. 
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4.1.3. Ukazatele likvidity 

 

rok  2007   2008  2009 

 

podniky 

Insta 

Prostějov 

Insta 

Olomouc 

Insta 

Ivanovice 

Insta 

Prostějov 

Insta CZ 

(Olomouc) 

Insta 

Ivanovice 

Insta 

CZ 

Běžná 

likvidita 

1,46 1,48 2 1,26 1,48 1,57 1,36 

Pohotová 

likvidita 

1,26 0,97 1,6 1,11 1,42 1,27 1,29 

Okamžitá 

likvidita 

0,087 0,04 0,28 0,0088 0,026 0,14 0,06 

Tab.4.3Ukazatele likvidity 

Zdroj: vlastní tvorba podle účetních výkazů. 

Z dosaţených výsledků vyplývá, ţe likvidita v průběhu tří let není nikterak 

ohromující. Běţná i pohotová likvidita je na tom vcelku obstojně, nicméně s nejhoršími 

výsledky se potýká okamţitá likvidita, tedy poměr finančního majetku a krátkodobých 

závazků, kde by podnik měl preferovat větší drţení hotovosti, kterou bych preferoval ukládat 

na spořících a bankovních účtech a vhodně menší část úspor investovat na finančním trhu 

(dluhopisy, akcie), kde je moţnost dosahovat dlouhodobě větších výnosů neţ u bankovních 

vkladů. Nejmarkantnější rozdíly u okamţité likvidity byly u Insty Prostějov v roce 2008, kde 

došlo k poměrně výraznému poklesu finančního majetku z důvodu nákupu strojů a zvýšení 

krátkodobých závazků, a Insty Ivanovice v roce 2007, kde byla naměřená hodnota v rozmezí 

ideální hladiny 0,2 – 0,5. Dále by se měl podnik zasazovat o to, aby část svých krátkodobých 

závazků plnil v co nejkratších časových termínech v době splatnosti z hlediska dobrého jména 

a kreditability podniku. 
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4.1.4. Ukazatele zadluženosti 

 

rok  2007   2008  2009 

podniky Insta 

Prostějov 

Insta 

Olomouc 

Insta 

Ivanovice 

Insta 

Prostějov 

Insta CZ 

(Olomouc) 

Insta 

Ivanovice 

Insta 

CZ 

Celková 

zadluženost 

0,55 0,56 0,85 0,75 0,62 0,97 0,69 

Míra 

zadluženosti 

2 1,28 5,74 4,84 1,64 34,3 2,28 

Koeficient 

samofinancování 

0,27 0,43 0,15 0,15 0,37 0,028 0,3 

Doba splácení 

dluhu 

10,6 24,5 6 113 37,3 11 15,6 

Úrokové krytí 6,3 11,7 - 1,2 -6 16 0 19 

Tab.4.4Ukazatele zadluženosti 

Zdroj: vlastní tvorba podle účetních výkazů. 

Celková zadluţenost dosáhla u měřených jednotlivých společností v letech poměrně 

vyrovnaných hodnot, nicméně nikde nedosáhla optimálního rozmezí 0,3 – 0,6, proto by se 

Insta CZ měla do budoucny snaţit o sníţení výše svých celkových závazků. Míra zadluţenosti 

kromě Insty Olomouc v roce 2007 nenabývá ideálních hodnot, a i u tohoto ukazatele by 

podnik měl prosazovat sníţení svých závazků a případně i navýšení vlastního kapitálu. U 

koeficientu samofinancování je evidentní, ţe podnik není zcela schopen pokrýt své potřeby 

z vlastních zdrojů a doba splácení dluhu nám identifikuje, ţe podniku dlouho trvá, neţ je 

schopen uhradit své závazky. Zejména pro budoucí vstřícnost bankovních domů k poskytnutí 

úvěrů Instě CZ by podnik měl sníţit hodnotu ukazatele úrokového krytí. 

Z daných ukazatelů je jednoznačné, ţe společnost Insta CZ se momentálně nejvíce 

potýká s problémem zadluţenosti, a proto by se měla ve svém výhledu do budoucnosti 

zaměřit na eliminaci tohoto faktoru. 
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4.1.5. Altmanův model (bankrotní model) 

 

Z = 0,717 × x1 + 0,847 × x2 + 3,107 × x3 + 0,42 × x4  + 0,998 × x5 

 

kde:  x1 =  ;  x2 =  

 

x3 = x4=  

 

x5 =  

(viz 21) 

 

Z = 0,18157 + 0,07219 + 0,3428 + 0,183635+ 2,3649 = 3,14 

 

Z výsledné hodnoty je patrné, ţe Insta CZ s.r.o. nespadá mezi bankrotující 

společnosti, naopak se ocitá v pásmu prosperity, neboť dosahovaná hodnota Altmanova 

modelu je větší neţ 2,9 [14]. 
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4.1.6. Kralickův quicktest (bonitní model) 

 

B1=  

 

B2=  

 

B3=  

 

B4=  

(viz 22) 

 

 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

B1 < 0 0 - 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 > 0,3 

B2 < 3 3 - 5 5 - 12 12 - 30 > 30 

B3 < 0 0 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 > 0,15 

B4 < 0 0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1 > 0,1 

Tab.4.5Bodování výsledků Kralickova quicktestu 

Zdroj: RŮČKOVÁ, P., Finanční analýza, 2007, 114 s. 

Interpretace výsledků Kralickova bonitního quicktestu je následující [14]: 

Finanční stabilita podniku  ( B1  B2 ) / 2 = 3 body  je uspokojující aţ na úrovni 

bonitní. Výnosová situace  ( B3  B4 ) / 2 = 1,5 bodů  je v hodnotícím rozmezí 

nesignalizující ani bonitní, a na druhou stranu ani bankrotní situaci, čili by se dal říci, ţe 

výnosová situace má průměrnou hodnotu. Celková situace pak následně vyjde  (B1  B2) / 2 

 ( B3  B4 ) / 2  / 2 = 2,25, coţ opět signalizuje průměrný stav, a podnik by měl být 

v podstatě finančně zdravý. 
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4.2. SWOT analýza 

Tato analýza zachycuje podnikové silné a slabé stránky, jeho příleţitosti a hrozby. 

Napomáhá podniku si ujasnit vnitřní a vnější faktory, které podnik ovlivňují. 

Silné stránky: 

 soukromá firma nezatíţená předchozí minulostí a budovaná postupně v souladu s 

potřebami rozvíjející se firmy, 

 vyšší operativita v řízení administrativně nerozbujené organizace, 

 více jak 15-leté zkušenosti v oboru, 

 silné povědomí o firmě v regionu Olomouckého kraje, 

 ziskový podnik. 

Slabé stránky: 

 nedostatečné kapitálové zázemí, 

 silné konkurenční prostředí, 

 závislost na cizích zdrojích, 

 nedostatečná okamţitá likvidita, 

 vysoká zadluţenost. 

Příležitosti: 

 kvalitní a rychlé sluţby za příznivé ceny, 

 expanze na zahraniční trhy, 

 zajištění více zakázek, 

 získání schopných a loajálních zaměstnanců, 

 získání dotací z EU. 

Hrozby: 

 nedostatek zakázek, 

 konkurence, 

 vysoká míra byrokracie úřadů, 

 korupce, 

 nekvalitní a v termínech nedokončené práce. 
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4.3. Prognóza vývoje okolí podniku 

Vývoj tržních podmínek na trhu v ČR 

Lze očekávat, ţe na trhu nebudou příliš přibývat nové stavební společnosti, ale 

naopak malé podniky s nedostatečnou zkušeností a bez dostatečných referencí budou muset 

ukončit svou podnikatelskou aktivitu z důvodu mizivého počtu přidělených zakázek, a tudíţ 

bude mít moţnost společnost Insta CZ s.r.o. posílit svou roli na trhu. Současně se musí 

vyznačovat kvalitně odvedenými pracemi uskutečněnými ve stanovených termínech 

s minimálními náklady, ovšem s dostatečnou marţí, protoţe předpokládám, ţe na trhu 

stavebnictví mají šanci dlouhodobě a úspěšně přeţít jen opravdu konkurenceschopné 

společnosti. 

Politický a legislativní segment 

Je pravdou, ţe k obměně zákonů, právních norem, předpisů a vyhlášek vymezujících 

prostor pro podnikání dochází, na druhou stranu se dá říci, ţe nepříliš často. Důleţitou roli 

v tomto segmentu sehrává vládnoucí vláda v daném časovém období, a tady by společnost 

měla preferovat pravicově orientovanou politickou stranu, kde je značný předpoklad 

k benevolentnějším legislativním úpravám ku prospěchu společnosti. 

Ekonomický segment 

Ekonomické vlivy na podnik, jako je míra inflace či úrokové sazby u bank 

poskytujících podnikům úvěry, společnost nikterak neovlivní, nicméně se dá předpokládat, ţe 

budoucí výsledky hospodaření Insty CZ s.r.o. nijak výrazně tyto faktory neovlivní, a proto dle 

mého názoru se jimi prozatím nemusí důsledně zabývat. 

Technologický segment 

Jak jiţ bylo uvedeno v teoretické části této práce, zvyšující se produktivita práce 

nezvratně souvisí s novými technologiemi, které podnik do chodu své společnosti zavádí. 

V dnešním neustále se rozvíjejícím technickém světě je jen otázkou času, kdy se dosavadní 

stroje a zařízení vylepší a zdokonalí, ke zlepšení efektivity a časových nároků na práci. Kaţdý 

podnik, nevyjímaje Instu CZ s.r.o. by se neměl technologickému pokroku bránit a vylepšené 

technologie by měl mít ve svém podnikovém vybavení. Insta CZ s.r.o. by měla také k nákupu 

technického vybavení vyuţít dotace EU, na které se také v této práci zaměřím. 
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4.4. Strategie podniku 

Být dobrými ve svém oboru nestačí, pokud chce podnik dlouhodobě úspěšně 

prosperovat, musí začít pracovat na tom, aby se stal skvělým, pokud nebude fungovat jako 

jednotný a skvělý tým, dlouhodobě se na trhu neudrţí. Dle mého názoru je nezbytné, aby 

podnik implementoval do svého chodu firemní kulturu, zaloţenou na: 

 kvalitě, disciplíně, profesionálním chování a důslednosti, jenţ se musí stát 

kolektivní vizí a cílem, 

 aktivitě všech zaměstnanců a zvýšení efektivity fungování, 

 kvalitních lidech ve firmě (nestačí mít jen lidi, je potřeba mít správné lidi), 

 zavedení kultury disciplíny. 

Kultura disciplíny by byla zaloţena na těchto principech: 

 vedoucí a klíčoví zaměstnanci (manaţeři) oblékáni ve společenském oděvu, 

 řadoví zaměstnanci (dělníci) oblékáni v jednotném pracovním oděvu s logem 

společnosti, 

 dodrţování předem stanovených termínů, 

 slušné a vstřícné vystupování vůči třetím osobám, 

 dodrţování předem stanovených pravidel společnosti. 

Nedodrţení těchto zásad by bylo sankciováno sráţkou ze mzdy nebo jiným postihem 

ustanoveným vedením firmy. 

Skvělá firma můţe fungovat jen se skvělými lidmi. Lidé jsou totiţ klíčovým faktorem 

firmy, určující její úspěšnost. Doporučoval bych proto, aby se podnik důsledně zaměřil na ty 

zaměstnance, kteří svou nedostatečnou aktivitou a nedisciplinovaným chováním nepřispívají 

dobrému jménu podniku, a s těmito zaměstnanci bych v co nejkratší době rozvázal pracovní 

poměr a nahradil vhodnějšími a schopnějšími adepty, kteří nejsou na trhu práce 

nepostradatelnými. Určitě bych se neobával vyzkoušet hodně lidí a nechat si jen ty, kteří se 

firmě osvědčí. Kaţdá firma je totiţ dle mého názoru tak silná, jak jsou aktivní, schopní 

a disciplinovaní její zaměstnanci. Je zapotřebí totiţ dosahovat poţadované výsledky za účasti 

kaţdého člena podnikového týmu. 
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Kaţdý jednotlivec by měl být dostatečně motivován k takovému výkonu, který by 

zefektivnil chod a činnosti podniku, proto bych dále doporučoval, aby kaţdý zaměstnanec 

kromě své fixní mzdy, která by byla ustanovena ve stanovách společnosti měl v případě 

kvalitně a profesionálně odvedené práce nárok na finanční bonus zakotvený opět ve stanovách 

podniku. 

Je nutné se vymanit z neúprosné konkurence vytvořením vlastního trţního prostoru 

a odpoutáním se od konkurence, a nikoliv soustředěním se na boj s ní. Je nutné vyřadit 

konkurenci tím, ţe se klientům i vlastní firmě poskytne skokový přírůstek hodnoty, jen tak lze 

vytvořit vlastní trţní prostor. Základní podstatou je ovšem nikdy nekončící inovace zaloţená 

na obchodní strategii, která by měla být zakotvena na těchto základech: 

 kvalita přinese kvantitu, a tedy i zisky (je tedy vhodné do kvality investovat), 

 kvalitní a cenově přijatelné sluţby, 

 optimalizace nákupních procesů, 

 zlepšení procesu plánování a projektového managementu, 

 vyuţití informačních technologií pro informování a servis klientům a zajištění 

efektivní komunikace, 

 nesniţovat stavy zaměstnanců, naopak se maximálně snaţit o zvyšování jejich počtu 

vyhledáváním rentabilních zakázek. 

  



45 

 

4.4.1.Krátkodobá strategie podniku 

České stavebnictví čeká v roce 2011 další pokles a pokračování negativního trendu 

vývoje z předchozího roku, které se potvrdilo u Insty CZ s.r.o. v roce 2010 sníţením trţeb o 

33 mil. Kč oproti roku 2009. Pesimistický výhled prezentují především velké stavební 

společnosti. Stabilizace a mírný růst se očekává od roku 2012. 

Tato strategie časově spadá do jednoho roku a podnik by měl zejména prosazovat 

sklony k větší hospodárnosti. Majitelé společnosti Insta CZ s.r.o. by měli hledat manaţery, 

kteří zajistí zlepšení hospodaření společnosti. Měli by to být zejména dlouhodobí interní 

zaměstnanci, kteří znají problematiku společnosti a měli by být schopni zlepšit její výsledky 

a splnit zadání majitelů. V zájmu posílení jejich motivace a zainteresovanosti by jim kromě 

fixní mzdy, měla být přislíbena odměna formou finančních bonusů ze zisku nebo naturálního 

plnění. 

Firma by se také měla snaţit o finanční a ekonomickou stabilizaci, a to konkrétně o: 

 sníţení celkové zadluţenosti na 60%, kde je potřeba především sníţení krátkodobých 

závazků z obchodního styku (pomocí sníţení krátkodobých závazků dosáhneme 

i zlepšení okamţité likvidity), 

 zvýšení rentability trţeb na 4%, 

 zavedení pravidelného reportingu s důrazem na finanční ukazatele, 

 zvýšení celkové hospodárnosti společnosti. 

Současně by se podnik měl snaţit o získání více zakázek a zaúkolovat jednoho svého 

zaměstnance, který by tuto činnost měl na starosti. Ten by měl aktivně vyhledávat zakázky 

v oboru podnikatelské činnosti podniku napříč celým územím České republiky, a úsek 

obchodního vedoucího by měl zabezpečovat přípravu a vytvoření nabídek k těm obchodním 

zakázkám, kde by byla vykalkulovaná rentabilita trţeb minimálně 3,5 %. Dále by se dle mého 

uváţení mělo udělat opětovné důsledné výběrové řízení na dodavatele spotřebovaných 

materiálů a sluţeb, jenţ Insta CZ s.r.o. ke svým činnostem vyuţívá, za dohledu majitelů 

společnosti. 
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Cílem podniku by mělo být udrţení kvalifikovaných zaměstnanců, kteří přispívají 

k dobrému jménu firmy na trhu, a zviditelnění se v očích pomyslných zadavatelů zakázek, ale 

i uţivatelů. Apeloval bych na důsledné dodrţování pořádku na pracovištích pod výhruţkou 

sráţky ze mzdy odpovědným zaměstnancům. Vedení společnosti by se také mělo zamyslet 

nad případnou moţností rozvázání pracovních poměrů s některými zaměstnanci a navázat 

s nimi pracovně-právní vztah na základě mandátní smlouvy, kde by zaměstnanci pracovali 

na ţivnostenský list, a firma by tak mohla ušetřit finanční prostředky na odvodu sociálního 

zabezpečení a zdravotního pojištění. 
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4.4.2.Střednědobá strategie podniku 

Tato strategie by měla počítat s výhledem do pěti let, tedy do roku 2016. V tomto 

období by firma měla dohlédnout na svou finanční a ekonomickou stabilizaci, a to aby na 

konci období: 

 celková zadluţenost byla v rozmezí 40 - 50%,  

 rentabilita trţeb 5 - 6%, 

 rentabilita aktiv 12 – 15%, 

 běţná likvidita 17 – 25 %, 

 se zvýšila celková hospodárnost společnosti. 

Předpokládané trţby v jednotlivých letech nám ukazuje obr. 4.1. 

 

Obr. 4.1Předpokládané tržby společnosti Insta CZ s.r.o. 

Zdroj: interní odhad a predikce dle 

<http://www.ceeconstruction.eu/download.php?show=all>[cit. 18.4.2011] 

I přes dnešní krizové období ve stavebnictví, kdy na jedno výběrové řízení se přihlásí 

například 15 aţ 30 firem z celé republiky, a kdy nadnárodní firmy s dumpingovými 

cenami vítězí ve výběrových řízeních, by se podnik v tomto období měl prosazovat o získání 

zakázek na území celé České republiky a západního území Slovenské republiky, a pomalu se 

chystat na případnou další expanzi do zahraničí, neboť se domnívám, ţe kvalitní a rychlá 

dodávka za příznivé ceny se stane v této době opět vyhledávaným a ţádaným artiklem. 

Podnik by měl vycházet zejména z internetových stránek o veřejných zakázkách 33-37 , kde 

je dostatečný podklad k moţnosti účastnit se výběrových řízení. 

http://www.ceeconstruction.eu/download.php?show=all
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V období 2007 – 2013 je moţnost ţádat o dotace z fondů EU, a to by bezpochyby 

měla Insta CZ s.r.o. vyuţít, a snaţit se dosáhnout na tyto finanční příspěvky slouţící k úhradě 

svých potřeb slouţících k dalšímu rozvoji podnikatelské činnosti této skupiny. 

Dotace ze strukturálních fondů EU 

Společnost Insta CZ s.r.o. plánuje do pěti let postavit na svém pozemku sidlo firmy, 

kde by bylo i dispečinkové středisko při provozování vodovodů a kanalizací pro města a obce. 

V tomto sídle společnosti, které by si Insta CZ s.r.o. postavila svépomoci, by se také školili 

interní zaměstnanci. Odhadovaná cena projektu je dvacet milionů korun českých a určitě bych 

doporučoval vyuţít moţnosti získání části finančních prostředků ze strukturálních fondů 

Evropské unie, a to konkrétně z operačního programu Podnikání a inovace pro období 2007 -

2013, program Školící střediska 30 .V rámci tohoto programu mohou podniky ţádat o dotaci 

na výstavbu, rekonstrukci, pořízení či vybavení školicích center nebo školicích místností. 

Záměrem programu je podpořit subjekty, které usilují o vytvoření kvalitního zázemí pro 

vzdělávání.  

Kdo může žádat o podporu: 

 podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti působící ve vymezených odvětvích 

(zpracovatelský průmysl, energetika, stavebnictví, aktivity spojené s informačními a 

komunikačními technologiemi, vzdělávání), 

 sdruţení podnikatelů, podnikatelská seskupení vzniklá na základě Obchodního 

zákoníku nebo jiného právního předpisu, 

 nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, občanská sdruţení). 

Požadavky na žadatele: 

 ţadatel má historii minimálně dvou účetních období, případně má takovou mateřskou 

společnost, 

 ţadatel má sídlo v České republice, 

 ţadatel je plátce daně v ČR, 

 ţadatel je bezdluţný vůči státu, 

 ţadatel není v konkurzu nebo v likvidaci. 
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Na co lze žádat dotaci - způsobilé výdaje: 

 dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, 

 výstavba či rekonstrukce objektů, 

 nákup či úprava nemovitostí, 

 technická a dopravní infrastruktura, 

 školicí programy, 

 školicí pomůcky, stroje a zařízení pro zajištění vzdělávání, 

 software, 

 projektová dokumentace. 

Výše dotace: 

 podpora je poskytována formou dotace ve výši 0,2 – 200 milionů Kč, 

 příjemci je dotace vyplacena vţdy zpětně po ukončení realizace projektu či jeho etapy, 

 dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů projektu dle 

velikosti příjemce dotace – počet zaměstnanců podniku. Konkrétně pro podnik Insta 

CZ s.r.o. by byla výše dotace 50% z ceny projektu. 

Hlavní podmínky: 

 pořízené investice je nutno uchovat v majetku minimálně tři roky (v případě malých a 

středních podniků) respektive pět let (u velkých podniků) od konce realizace projektu, 

 způsobilé výdaje nesmí být vynaloţeny před dnem schválení registrace projektu 

administrativním orgánem, 

 ţadatel musí na dodávky nad 500 000 Kč bez DPH uskutečnit výběrové řízení na 

dodavatele, 

 projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. m. Prahy, čímţ se myslí 

provozovna, vlastní sídlo můţe být v Praze.  
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 Taktéţ bych určitě doporučoval vyuţít moţnosti získání peněţních prostředků na 

vzdělání a školení svých zaměstnanců pomocí operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost, které má na starosti Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 31  je zaměřený na sniţování 

nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále 

na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné 

správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. 

Kdo může žádat o podporu: 

 poskytovatelé sociálních sluţeb,  

 vzdělávací a poradenské organizace,  

 zaměstnavatelé, 

 orgány státní správy a kraje, 

 obce,  

 svazky obcí a jejich asociace,  

 orgány sluţeb zaměstnanosti a další. 

Velkou výhodou tohoto programu je, ţe dotace v případě úspěšného projektu získá 

společnost v plné výši včetně moţnosti získání peněţních prostředků ve výši devíti procent 

z celkových nákladů, které jsem za pomocí společnosti CI Intect s.r.o., která by veškerou 

administraci a doprovodné činnosti v souvislosti s čerpáním dotací z Evropské unie 

realizovala, vykalkuloval na 4 247 776 korun českých. Dalším benefitem je i fakt, ţe by na 

všechny školené zaměstnance firma získala i mzdové příspěvky ve výši 144 korun českých na 

1 hodinu školení pro jednoho zaměstnance. 

Současně do roku 2013 by podnik potřeboval rozšířit svůj vozový park o 2 bagry, 3 

univerzální nakladače a 3 nákladní auta. Náklady na koupi těchto vozidel byly vyčísleny na 

14 500 000 korun českých. Opět by podnik měl vyuţít moţnosti finanční podpory programu 

Podnikání a inovace, konkrétně programu Rozvoj 32 , který napomáhá dotacemi do 

technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do 

moderních technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích 

české ekonomiky. 
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Výše dotace: 

 dotace 1 – 20 milionů Kč, 

 dotace by byla poskytována ve výši 55%. 

Jaké výdaje je možné podpořit: 

 náklady na nákup strojů a zařízení včetně řídících softwarů, u nichţ je ţadatel prvním 

uţivatelem, 

 stavební náklady přímo související s realizací projektu (max. 20 % z celkových 

způsobilých výdajů na nákup strojů a zařízení včetně řídících softwarů), 

 náklady na pořízení patentů, patentových licencí na know - how a nepatentovaných 

know - how, 

 náklady na publicitu spojenou s projektem. 

Specifikem a omezením tohoto programu je fakt, ţe nebude podpořena technologie, 

která je financovaná pomocí leasingu. 

Všechny programy budou pravděpodobně otevřeny od 1.6.2011, veškerou 

přípravnou činnost k získaní dotací by měla na starosti jiţ zmiňovaná firma CI Intect s.r.o., 

která by jen v případě úspěšně zrealizovaných projektů získala odměnu 3% z celkových 

nákladů. Vlastní prostředky by firma vynaloţila částečně z vlastních zdrojů a za pomoci úvěru 

od banky. Vytvoření ţádostí včetně eventuálního schválení dotací by trvalo přibliţně 1 rok. 

popis projektu (Kč) Dotace z EU (Kč) Vlastní prostředky 

(Kč) 

sídlo firmy 20 000 000 10 000 000 10 000 000 

nákup strojů 14 500 000 7 975 000 6 525 000 

vzdělání 4 247 776 4 630 076 0 

CELKEM         38747 776 22 605 076 16 525 000 

Tab.4.6Kalkulace projektů dotovaných EU 

Zdroj: vlastní tvorba. 

V případě úspěšné realizovatelnosti projektů by firmě CI Intect s.r.o. připadla 

odměna 1 162 433 Kč, celkové náklady společnosti Insta CZ s.r.o. by pak tedy byly ve výši 

17 687 433 Kč. 
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4.4.3  Dlouhodobá strategie podniku 

Období od roku 2016 by mělo být pro podnik dobou expanze na středoevropské 

zahraniční trhy, kde by se měl pokusit o rozšíření své působnosti a získání dalších zakázek, 

které by napomohly k rozvoji společnosti. 

Finanční situace by měla v roce 2016 odpovídat těmto hodnotám: 

 celková zadluţenost byla v rozmezí 40 - 50%,  

 rentabilita trţeb 5 - 6%, 

 rentabilita aktiv 12 – 15%, 

 běţná likvidita 17 – 25 %. 

Proč expandovat: 

 velikost trhu (tedy zakázek), 

 sníţení závislosti na českých zakázkách, 

 příleţitost na jiných trzích, 

 více jak 20 - leté zkušenosti v oboru, 

 nutnost se rozšiřovat a uplatňovat svoje zkušenosti. 

Hrozby expanze: 

 neúspěch na trhu, 

 finanční náklady a ztráty, 

 jazyková bariéra, 

 konkurence. 
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Studie stavebnictví v zemích střední Evropy 

Stavebnictví zemí Visegrádské čtyřky prochází turbulentním obdobím (Česká 

republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko). Největší meziroční pokles zaznamenává 

Slovensko, nicméně ani ostatní země nezůstaly uchráněny. V Maďarsku je navíc situace 

specifická vzhledem k problémům, které tamní ekonomika zaţívala při vypuknutí celosvětové 

ekonomické krize (protisměrná fiskální a monetární politika, značný deficit státní rozpočtu, 

vysoké daňové zatíţení, atd.). Maďarská vláda se sice snaţila podporovat rozvoj stavebnictví 

zejména velkými projekty, přesto ale tento sektor vykazuje od roku 2006 stálý pokles, 

nicméně se očekává do 3 let mírné oţivení. Polsko je jedinou ze zmíněných zemí, kde 

stavebnictví nyní stále ještě vykazuje alespoň mírný růst, a to z důvodu v současnosti 

realizovaných infrastrukturálních projektů financovaných ze zdrojů EU a projektů 

realizovaných v rámci příprav na fotbalové mistrovství Evropy v roce 2012.  

Hlavním problémem, který trápí firmy v ČR a SR je nedostatečná poptávka. 

V Maďarsku povaţují stavební firmy za nejčastější omezení tvrdou konkurenci a v Polsku pak 

byrokracii společně s vysokými náklady na práci. Určitě také nemůţeme zapomenout 

na silnou vlnu korupce, která je včetně transparentnosti výběrových řízení ve všech zemích 

na srovnatelné, nepříliš chválihodné úrovni. Nedostatek zakázek se jiţ projevil 

i ve vytíţenosti kapacit stavebních firem. Nejniţší vytíţení uvádějí stavební společnosti 

v Maďarsku, jedná se o 74%. Polské stavební společnosti uvádějí aktuální vytíţenost na 80%, 

slovenské a české společnosti uvádějí vytíţenost 76%.  

Pro získávání zakázek vyuţívají společnosti nejčastěji 4 způsoby, viz tab. 4.7. 

 
Slovensko Maďarsko Česko Polsko 

dlouhodobá spolupráce 7,5/ 96 % 7,6/ 89 % 6,7/ 92 % 7,1/ 81 % 

osobní kontakty 7,4/ 97 % 8,1/ 95 % 6,9 / 98 % 6,2/ 94 % 

tendry 5,0 / 80 % 5,8 / 77 % 6,3 / 91 % 7,1/ 89 % 

přímá poptávka od zákazníků 
 

5,9 / 99 % 

 

7,2 / 91 % 

 

5,9 / 98 % 

 

5,9/ 92 % 

Tab.4.7 Způsoby získávání stavebních zakázek v roce 2010  

(bodové hodnocení efektivity zdroje (0-10 max)/podíl firem v %) 

Zdroj: <http://www.ceeconstruction.eu/download.php?show=all>[cit. 13.4.2011] 

http://www.ceeconstruction.eu/download.php?show=all
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Klíčovým faktorem, který bude mít rozhodující vliv na budoucnost stavebních firem 

je vývoj a změny v poptávce zákazníků. I kdyţ nynější situace ve střední Evropě v oboru 

stavebnictví není příliš pro stavební firmy lichotivá, Insta CZ s.r.o. by se i přesto od roku 

2016 měla pokusit o získání zakázek v tomto regionu a pokusit se rozšířit svou činnost 

o proniknutí na zahraniční trhy, kde na základě pečlivě a rychle odvedené práce za přijatelnou 

cenu má šanci na úspěch. 
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5. Závěr 

U této diplomové práce, která se věnuje stavební společnosti Insta CZ s.r.o. 

zabývající se výstavbou vodohospodářských, inţenýrských a dopravních staveb, jsem měl 

za cíl poukázat kromě stručné charakteristiky daného podniku včetně jeho historie 

a organizační struktury zejména na firemní finanční ukazatele definující ekonomickou 

efektivitu a na strategii, kterou by Insta CZ s.r.o. v budoucnu mohla reálně implementovat.  

Historie společnosti spadá do roku 1992, kdy se ještě podnik oficiálně jmenoval Insta 

Luleč s.r.o. V roce 1994 se přejmenoval na Insta Prostějov s.r.o., a v roce 1997 podnik zaloţil 

dceřinné společnosti Insta Olomouc s.r.o. a Insta Ivanovice na Hané s.r.o. K 1.1.2009 

proběhla fúze sloučením společností, a to konkrétně tak, ţe Insta Prostějov s.r.o. a Insta 

Ivanovice na Hané s.r.o. byly zrušeny bez likvidace a jmění těchto firem přešlo na Insta 

Olomouc s.r.o., která se přejmenovala jiţ 1.1.2008 na Insta CZ s.r.o.  

U finančních ukazatelů měřících ekonomickou sílu a efektivitu podniku, jsem se 

konkrétně zabýval ukazateli rentability, aktivity, likvidity a zadluţenosti. Tyto ukazatele jsem 

počítal v období 2007 – 2009, pro něţ jsem dostal podklady v podobě účetních výkazů. 

Z naměřených hodnot vyplynulo, ţe výsledky jednotlivých ukazatelů rentability byly 

uspokojivé aţ na výsledky Insta Prostějov s.r.o. a Insta Ivanovice na Hané s.r.o. v roce 2008, 

kdy se u obou společností dosáhlo záporného výsledku hospodaření. Do budoucna by podnik 

měl dle mého názoru upustit od provádění ztrátových zakázek, a i přes značnou konkurenci 

v oboru na základě včasné a kvalitní práce dosahovat přiměřených rentabilit trţeb kolem 5%. 

Ukazatelé aktivity prokázaly, ţe naměřené hodnoty byly relativně uspokojující, nicméně 

hlavní důraz bych zde apeloval na sníţení doby obraty pohledávek tak, aby se současně 

vylepšila i okamţitá likvidita podniku, a Insta CZ s.r.o. měla dostatečné mnoţství vlastních 

peněţních prostředků nejen na včasné uspokojování svých věřitelů, ale i na investování do 

vlastních aktivit a činností. Indikátory likvidity naznačily, ţe likvidita v průběhu tří let nebyla 

nikterak ohromující. Běţná i pohotová likvidita na tom byla vcelku obstojně, nicméně 

s nejhoršími výsledky se potýkala okamţitá likvidita, tedy poměr finančního majetku a 

krátkodobých závazků, kde by podnik měl určitě preferovat větší drţení hotovosti. 

Nejmarkantnějším problémem u finančních ukazatelů se jednoznačně projevily ukazatelé 

zadluţenosti, kde by se měl podnik ve svém výhledu do budoucnosti zaměřit na eliminaci 

tohoto faktoru a zejména se soustředit na to, aby část svých krátkodobých závazků plnil v co 

nejkratších časových termínech v době splatnosti z hlediska dobrého jména a kreditability 

podniku. 
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U počítaného bankrotního a bonitního modelu v souvislosti s finančními ukazateli v této práci 

vyplynulo, ţe Insta CZ s.r.o. nespadá mezi bankrotující společnosti, a naopak se jeví jako 

poměrně finančně zdravý podnik. 

V rámci návrhu strategie podniku jsem se zaměřil na krátkodobou, střednědobou a 

dlouhodobou strategii, kde jsem se snaţil stručně nastínit moţné cesty, kudy by Insta CZ s.r.o. 

mohla v budoucnu směřovat k vyšší efektivitě a prosperitě. Pokud chce firma dlouhodobě 

prosperovat, musí se zejména prosazovat v kvalitních, včasných a cenově přijatelných 

sluţbách pro svoje zákazníky v čele se schopnými a aktivními zaměstnanci, kteří jsou klíčem 

k budoucím úspěchům. Proto bych doporučoval tyto zaměstnance motivovat k adekvátním 

výkonům v podobě finančních bonusů, které by byly součástí mzdy vedle fixního příjmu. 

Podnik by se také měl zaměřit na optimalizaci nákupních procesů, zlepšení procesu plánování 

a projektového managementu, a v neposlední řadě na setrvávající ekonomickou stabilizaci. 

Do roku 2013 bych doporučoval vyuţít moţnosti získání finančních dotací ze strukturálních 

fondů Evropské unie na pořízení sídla firmy, školení zaměstnanců a nákup strojů, kde by 

podnik mohl celkově ušetřit 21 060 343 Kč. Od roku 2016 bych doporučil podniku pokusit se 

expandovat na středoevropské trhy z důvodu sníţení závislosti na českých zakázkách 

a  moţnosti uplatnění se na jiných trzích. Na druhou stranu jsou si středoevropské země 

v oboru stavebnictví velice podobné, a proto i uplatnění na daných trzích přes velkou 

konkurenci počínaje a byrokratickou zátěţ konče by bylo velice obtíţné. I přesto jsem ale 

toho názoru, ţe pokud svou veškerou práci bude Insta CZ s.r.o. odvádět kvalitně, rychle 

a za přijatelnou cenu, bude mít šanci i na mezinárodní úspěch. 
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Seznam zkratek 

1) EU – Evropská unie 

2) ISO – International Standards Organization 

3) Kč – koruny české 

4) mil. - milion 

5) MTZ – materiálně-technické zásobování 

6) obr. – obrázek 

7) OHSAS - Occupational Health and Safety Assessment Specification 

8) PEST – politický, ekonomický, sociální, technologický 

9) ROA – return on assets 

10) ROE - return on equity 

11) ROC – return on costs 

12) ROCE - return on capital employed 

13) ROS – return on sales 

14) s. – strana 

15) s.r.o. - společnost s ručením omezeným 

16) SPACE - Strategie Position and Action Evaluation 

17) SWOT – strengths, weaknesses, opportunities,  threats 

18) tab. – tabulka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


