
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

Tato diplomová práce s názvem „Finanční plánování malé firmy“ se zabývá teorií a 

praxí finančního plánování. V teoretické části práce jsou popsány teoretická východiska 

finančního plánování. Praktická část obsahuje analýzu současného stavu společnosti 

Vodaservis, , sestavený dlouhodobý finanční plán společnosti na období let 2008 aţ 

2010 a krátkodobý finanční plán na rok 2008, včetně kontroly plánu za první čtvrtletí 

roku 2008.  
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Abstract 

This thesis named “Financial Planning of a Small Firm” deals with the theory and 

practice of financial planning. In the theoretical part of the thesis, the theoretical base of 

financial planning has been described. The practical part contains an analysis of the 

current state of the company Vodaservis,  a long-term financial plan of the company for 

the period 2008-2010 and a short-term financial plan for the year 2008, including an 

inspection of the plan for the first quarter of 2008. 
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Úvod, cíle práce a metody zpracování 

 

          Tato diplomová práce se zabývá problematikou finančního plánování malé firmy, 

skládá se z několika částí. První část obsahuje teoretická východiska finančního 

plánování. Druhá část se zabývá strategickou analýzou současné situace společnosti 

Vodaservis, s. r. o. V této části je uvedena finanční analýza, analýza vnitřní a vnějšího 

prostředí firmy. Poslední část obsahuje zpracování dlouhodobého a krátkodobého plánu. 

Dlouhodobý plán je sestaven na období let 2008 aţ 2010. Krátkodobý plán pak na rok 

2008. Tato část obsahuje rovněţ srovnání plánu se skutečností v prvním čtvrtletí roku 

2008. 

Cíle práce 

Cílem této práce je sestavení dlouhodobého a krátkodobého finančního plánu. Tyto 

plány jsou sestavovány pro společnost Vodaservis, s. r. o. V této společnosti doposud 

ţádný finanční plán sestavován nebyl. Zavedení finančního plánování by mělo firmě 

pomoci v konkurenčním boji. Finanční plánování by mělo pomoci rozpoznat dopředu 

potřebu dodatečných finančních prostředků a mělo by zprůhlednit vývoj finančních 

ukazatelů společnosti. 

Metody zpracování 

Při sestavování finančního plánu jsem pouţíval především metodu plánování poloţek 

v závislosti na trţbách. Tam, kde to bylo vhodné, jsem pouţil individuální stanovení 

výše jednotlivých poloţek. Rozvahy byly sestavovány pomocí bilanční metody. 

V analytické části jsem pouţil metody finanční analýzy, která je zaměřena na 

horizontální a vertikální analýzu, analýzu rozdílových ukazatelů a analýzu poměrových 

ukazatelů (ukazatelů likvidity, zadluţenosti, aktivity a rentability). 
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1. Teoretická část 

 

     „Staré dobré přísloví říká: „Kdo je připraven, není ohroţen.“ Chceme-li úspěšně 

provádět podnik nástrahami trhu a zvyšovat jeho trţní hodnotu, potom si musíme 

stanovit postupné cíle a nástroje, pomocí nichţ těchto cílů dosáhneme. Jedním z těchto 

nástrojů, v němţ by se měla zobrazit všechna naše očekávání a jenţ by nás měl připravit 

na moţné problémy, se nachází ve finančním plánování.“
1) 

 

1.1 Zásady finančního plánování 

 

     Reálnost hodnot uvedených ve finančním plánu se pozná především podle toho, 

jakým způsobem jsou dodrţovány zásady finančního plánování: systematičnosti, 

úplnosti, přehlednosti, periodičnosti, pruţnosti a klouzavosti. První zásada, zásada 

systematičnosti v sobě zahrnuje sledování určitého základního cíle, kterým v tomto 

případě je maximalizace trţní hodnoty podniku, jemuţ musí podléhat další cíle 

v podobě např. maximalizace zisku a ostatních interních finančních zdrojů, udrţování 

určité výše likvidity apod. Druhá zásada, zásada úplnosti, vychází z poţadavku na 

zahrnutí všech činností a všech moţných důleţitých faktorů do procesu plánování. Třetí 

zásadou je zásada přehlednosti, jeţ má umoţnit kaţdému, kdo má s plánem něco 

společného, snadnou operativnost při jeho dodrţování i následné kontrole jeho plnění. 

Čtvrtá zásada, zásada periodičnosti, spočívá v sestavování plánu vţdy v pravidelných po 

sobě jdoucích obdobích. Pátou zásadou je zásada pruţnosti. Tato zásada spočívá 

v aktualizaci plánovaných hodnot ještě v průběhu plánovaného období. Se zásadami 

periodičnosti a pruţnosti velmi úzce souvisí i poslední šestá zásada, zásada klouzavosti. 

Tato zásada nám říká, ţe kaţdý další plánovací horizont nového finančního plánu má 

aspoň částečně překrývat plánový horizont předchozího finančního plánu. 

                                                 
1)

 MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. 2006. s. 495. ISBN 80-86119-37-8. 
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     Důleţitým principem při sestavování při sestavování finančního plánu je dodrţení 

jeho časové a prostorové koordinace. V rámci časové koordinace jde o propojení a 

sladění procesu krátkodobého a dlouhodobého finančního plánování. Krátkodobý plán 

přebírá z plánu dlouhodobého např. informace o plánovaných investicích, strategii 

rozdělování hospodářského výsledku nebo způsobu získávání dalších dlouhodobých 

finančních zdrojů. V případě dlouhodobého plánu se vychází nejdříve z plánu 

krátkodobého, který je sestavován na nejbliţší plánované období. 

      Prostorová koordinace finančního plánu je sladění jednotlivých ekonomických 

plánů podniku. Výchozím bodem systému ekonomického plánování bývá zpravidla 

sestavení obchodního plánu. Od tohoto plánu se potom odvíjí nejdříve výrobní plán. 

Z výrobního plánu jsou odvozeny na jedné straně plány jednotlivých výrobních a 

obsluţných středisek, a na straně druhé, plány průřezové v podobě např. zásobovacího 

plánu, investičního plánu nebo personálního plánu. Zvláštní místo zaujímá např. plán 

výzkumu a vývoje, který reaguje jednak na podněty z marketingového oddělení a 

jednak sám přináší podněty pro oblast obchodu a výroby. Tento výčet plánů potřebných 

pro finanční plán není úplný, k dalším potřebným plánům patří plán řízení jakosti, plán 

ochrany objektu, ekologický plán, …. 

     Nezbytnou podmínkou úspěšnosti prostorové koordinace je dostatečná motivace 

vedoucích pracovníků oddělení a středisek na přípravě reálných podkladů pro potřeby 

finančního plánu. Pokud tomu tak není, povaţují manaţeři plánovací proces za zbytečné 

„byrokratické papírování“, které je jenom zdrţuje a odvádí od jejich vlastní práce. 

Motivace můţe mít formu trţní nebo netrţní. Trţní motivace vychází z existence 

vnitropodnikové banky. Její podstata spočívá ve vztahu k jednotlivým 

vnitropodnikovým útvarům v přijímání vkladů a v poskytování úvěrů. Současně plní i 

funkci zprostředkovatele platebního styku vůči vnějšímu okolí. K jejímu úspěšnému 

zavedení je však třeba splnit několik podmínek. Za prvé musí být propojena se 

systémem zainteresovanosti, jinak se stane pouhým zúčtovacím střediskem, kdy na 

jedné straně budou některé jednotky vystupovat v pozici stálého věřitele a na straně 

druhé jiné naopak v pozici stále více se zadluţujícího dluţníka. Proto je překročení 

plánované výše vnitropodnikového úvěru současně spojeno i s postihem na odměnách 

příslušných vedoucích pracovníků, s jejich propouštěním nebo v krajním případě 
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s likvidací celého střediska. Další podmínkou je správně zvolená strategie tvorby 

vnitropodnikových cen, tak aby ve svém důsledku nevedly k nespravedlivému 

přerozdělování prostředků mezi dobře a špatně hospodařícími vnitropodnikovými 

jednotkami. Za třetí, úroveň účetní evidence musí umoţňovat zpracování účetních 

výkazů za vnitřní účetní jednotky. Netrţní motivace je zaloţena na systému 

zainteresovanosti k plánovaným ukazatelům a různým koeficientům k nim vztaţeným, 

nebo dalším normám a omezením. 

     Postup práce finančního plánovače lze rozčlenit do čtyř postupných kroků: 

1. stanovení metody plánování, plánovaného horizontu (krátkodobý, střednědobý nebo 

dlouhodobý) a velikost jednoho plánovaného období (jeden rok, čtvrtletí, měsíc atd.); 

2. sběr dat z účetnictví, z ostatních ekonomických plánů, z makroekonomických 

prognóz a z ostatních zdrojů; 

3. provedení finanční analýzy, tj. procesu vyšetřování a vyvozování závěrů z výsledků 

finančního hospodaření podniku v předchozích letech, včetně zjišťování jeho slabých a 

silných stránek a testování vypovídající schopnosti vypočtených hodnot ukazatelů; 

4. sestavení finančního plánu; 

5. kontrola plnění plánu. (11, s. 495 – 498) 

 

1.2 Finanční řízení a plánování 

 

     Podnikové finance lze v podstatě definovat jako pohyb peněţních a finančních 

prostředků. Tento pohyb je vyjádřen peněţními a kapitálovými toky. Peněţní toky, cash 

flow, jsou definovány jako rozdíl mezi příjmy a výdaji peněţních prostředků. 

Kapitálové toky, funds flow, jsou přírůstky a úbytky peněţních prostředků. Finanční 

řízení se potom zabývá managementem peněţních a kapitálových toků s cílem 

nedopustit ohroţení podniku a podpořit úsilí o maximalizaci jeho trţní hodnoty. 

Finanční řízení představuje pro podnik subjektivní činnost. Touto činností podnik 
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získává potřebné mnoţství peněz a kapitálu z různých finančních zdrojů, provádí 

investování peněz a volných peněţních prostředků do různých forem nepeněţního 

majetku a rozhoduje, jakým způsobem se bude rozdělovat zisk. 

     Plánování nám pak pomáhá zobrazit budoucnost, kterou můţeme utvářet svým 

momentálním jednáním. Formuluje cíle podniku a prostředky k jejich dosaţení. Podle 

cílů lze potom rozhodnout, zda vyuţít nebo nevyuţít příleţitostí, které se naskytnou. 

Plány nám také umoţňují omezovat rizika a usilovat o optimalizaci plánovaných 

výsledků podle cílů podniku. Plán je klíčovým nástrojem koordinace a komunikace, 

která slouţí k motivaci výkonnosti, podpoře kreativity a přizpůsobení se okolí.            

(4, s. 231 – 238) 

Základním úkolem finančního plánování je zejména: 

 kvantifikovat finanční cíle podniku (např. zájem vlastníků na zhodnocování 

vloţeného kapitálu), 

 vytyčit zásady pro způsob financování podniku (podle současné finanční situace 

podniku a podle vývoje externího prostředí podniku), 

 navrhnout vývoj financí podniku podle stanovených cílů. (13, s. 161) 
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Algoritmus tvorby finančního plánu je znázorněn na následujícím obrázku: 

 Definice finančních cílů 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  NE 

 

                                        

                                                     ANO 

  

 

                         NE  

 

            ANO 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1: Algoritmus tvorby finančního plánu (9, s. 150) 
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1.3 Metody finančního plánování 

      

     V současnosti se rozlišují tři základní metody finančního plánování: metoda 

intuitivní, metoda statistická a metoda kauzální. Metoda intuitivní vychází ze zkušeností 

a subjektivních odhadů tvůrce finančního plánu. V tomto však spočívá jisté nebezpečí 

v podobě určitého zjednodušení a nebo moţnost opomenutí některých důleţitých 

vzájemných vazeb. Nejsou-li navíc příslušné odhady zaloţeny na reálném základě, pak 

jejich výsledkem musí být také nereálný plán. 

     Druhou metodou je metoda statistická. Tato metoda spočívá v extrapolaci časové 

řady. Jejími aplikacemi jsou např. metoda proporcionálního růstu majetku, závazků a 

nákladů ve vztahu k plánovaným trţbám, nebo metoda regresní analýzy. Nevýhodou 

této metody je často předpoklad, ţe tak jak se ekonomické veličiny podniku vyvíjeli 

v minulosti, budou se vyvíjet i v budoucnu. Z tohoto důvodu ani tato metoda neudává 

nejpřesnější zobrazení reality. 

     Za teoreticky nejpřesnější metodu se povaţuje metoda kauzální. Tato metoda 

vychází ze čtyř skupin veličin. 

1. Vstupní veličiny vycházejí ze tří základních zdrojů: za prvé z údajů o současném  

majetku společnosti a jeho dosavadních hospodářských výsledcích; za druhé z výstupů 

ostatních ekonomických plánů podniku, především z plánu obchodního, výrobního, 

personálního, investičního atd.; za třetí z makroekonomických prognóz o vývoji 

různých makroekonomických veličin. 

2. Ţádoucí veličiny vyjadřují ţádoucí hodnoty některých ukazatelů v oblasti likvidity, 

obratovosti majetku, nákladovosti. 

3. Výstupní veličiny tvoří všechny ostatní veličiny v plánované podobě účetních 

výkazů. Tyto veličiny se vypočítají podle určitého vzorce, do něhoţ se dosadí vstupní 

nebo ţádoucí veličiny. 

4. Kontrolní veličiny sledují, zda např. hodnota hospodářského výsledku, která je 

stanovena v plánovaném výkazu zisků a ztrát, odpovídá hospodářskému výsledku 

z plánované rozvahy apod. (11, s. 498 – 499) 
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1.3.1 Plánování položek závislých na tržbách 

     Určité poloţky aktiv a pasiv rozvahy ovlivňuje do značné míry také vývoj trţeb. 

Podle změny trţeb se obvykle změní také: 

 zásoby vzhledem k nutnosti větších zásob materiálu, nedokončené výroby i 

výrobků; 

 pohledávky, a to bez ohledu na platební morálku odběratelů; 

 určité sloţky krátkodobých závazků (především závazky z obchodního styku 

vzhledem k vyšším nákupům surovin, materiálu a energie, k vyšším nákladům 

na sluţby, případně i další poloţky); 

 finanční majetek vzhledem k zachování likvidity při růstu krátkodobých 

závazků; 

 dlouhodobý majetek vzhledem k nutnosti rozšíření výrobních kapacit. 

Pro plánování těchto poloţek rozvahy lze pouţít celou řadu metod. Mezi tři nejznámější 

patří: 

- metoda procentních poměrů k trţbám, 

- regresní metoda, 

- metoda ukazatelů obratu. 

Společným rysem těchto metod je, ţe vycházejí z naplánovaných trţeb pro jednotlivé 

roky a proto také bude i spolehlivost dosaţených výsledků značně závislá na kvalitě 

plánu trţeb.  

Metoda procentních podílů na tržbách 

Tato metoda odhaduje aktiva a pasiva poměrně velmi hrubě. Vychází totiţ 

z předpokladu, ţe vývoj některých poloţek aktiv, pasiv a nákladů je stejný jako vývoj 

trţeb. Tento předpoklad však platí pouze omezeně.  Jestliţe jsme schopni odhadnout 

v jednotlivých letech plánovacího období podíly uvaţovaných poloţek a známe-li plán 

trţeb, pak můţeme snadno stanovit odhady poloţek aktiv a pasiv jako součiny 
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odpovídajících procentních poměrů a velikostí trţeb v jednotlivých letech plánovacího 

období. (2, s. 58 – 61) 

Metoda ukazatelů doby obratu 

Tato metoda vyuţívá z finanční analýzy známé ukazatele aktivity. Jsou to vztahy mezi 

trţbami a poloţkami oběţného majetku, případně krátkodobých závazků. Ukazatele 

doby obratu vyjadřují ve dnech za jakou dobu se průměrně příslušná sloţka majetku 

vrátí v trţbách. (9, s. 151) 

Regresní metoda 

Regresní metoda vyuţívá ke stanovení plánovaných hodnot jednotlivých poloţek aktiv 

a pasiv závislých na trţbách regresní a korelační analýzu. Vstupními údaji je časová 

řada poloţky, jejíţ budoucí výši odhadujeme. Tato poloţka je pak závisle proměnnou a 

její je ovlivněna nezávisle proměnnou – výší trţeb. 

Základem regresní metody je: 

 volba určitého typu závislosti závislé proměnné na nezávislé proměnné, ať jiţ 

lineární nebo nelineární regrese, 

 stanovení parametrů této funkce, zpravidla metodou nejmenších čtverců, 

 určení statistické charakteristiky, vyjadřující těsnost stanovené regresní 

závislosti. (2, s. 61 – 62) 

1.3.2 Plánování dalších položek 

Plánování stálých aktiv 

Některé poloţky je vhodné stanovit jiným způsobem neţ v závislosti na trţbách. 

Takovouto poloţkou jsou například stálá aktiva. Východiskem pro stanovení 

spolehlivějšího odhadu vývoje stálých aktiv je plánovaný investiční program, zahrnující 

pořízení nového majetku a plán finančních investic. Je nutné zváţit i vliv dezinvestic, 

nedokončených investic a odpisů na plánovanou výši poloţek dlouhodobého majetku a 

na jeho strukturu.  
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Poněkud komplikovanější je to se stanovením odpisů. Odpisy jsou tvořeny dvěma 

poloţkami, a to odpisy dlouhodobého majetku, který podnik vlastnil jiţ na počátku 

plánovacího období (tzv. setrvačný blok), a odpisy z nového dlouhodobého majetku, 

uváděného do uţívání v jednotlivých letech plánovacího období. Odpisy dlouhodobého 

majetku, který jiţ podnik vlastnil jsou patrné z odpisových plánů, které je nutné upravit 

o případný odprodej nebo vyřazení dlouhodobého majetku. Odpisy „nového“ 

dlouhodobého majetku, který je uváděn do uţívání v jednotlivých letech plánovacího 

období se určí na základě znalostí vstupních cen tohoto majetku, začleněním do 

odpisových skupin a vytvořením odpisových plánů.  

Stanovení dodatečného externího kapitálu 

Jestliţe jsme si určili velikost aktiv v jednotlivých letech plánovacího období jako 

součet stálých a oběţných aktiv, pak známe také velikost pasiv, tj. výši celkových 

potřebných zdrojů financování pro kaţdý rok plánu. Při přírůstku majetku, tj. aktiv, 

dochází také k růstu pasiv a je tedy potřeba zajistit dostatečný přírůstek zdrojů 

financování. Tento přírůstek zdrojů můţe být tvořen interními nebo externími zdroji. 

Nejdůleţitějším interním zdrojem je zisk po zdanění, který zůstane zadrţen v podniku. 

Jeho plánovanou výši lze stanovit na základě znalosti plánovaného výkazu zisků a ztrát 

za předpokladu určité dividendové politiky. Nebudou-li interní zdroje představovat 

dostatečný přírůstek zdrojů financování, bude třeba získat vlastní nebo cizí externí 

kapitál. (2, s. 66 – 75) 

 

1.4 Základní klasifikace finančních plánů 

 

     Z hlediska časového se plány dělí na: 

a) dlouhodobé, případně střednědobé – takovéto plány zahrnují celkový pohled na 

podnik, 

b) krátkodobé – měsíční, čtvrtletní apod. 
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Z hlediska předmětu plánu se člení na: 

a) kompletní podnikové plány: 

 - plánový výkaz zisků a ztrát 

 - plánová rozvaha 

 - plánový cash flow, 

b)  dílčí plány – např. rozpočet marginálních nákladů, rozpočet krátkodobé likvidity atd.  

 

 

1.5 Celková struktura plánů 

 

     Základem finančního plánování je plán trţeb. Tento plán je odvozen z dlouhodobé 

prognózy a z odbytového plánu. Konkrétní podoba plánu trţeb závisí na rozsahu 

odbytových y výrobních nebo obchodních aktivit podniku. Na plán trţeb navazuje plán 

výroby (rozpočet přímého materiálu, přímých osobních nákladů a přímé výrobní reţie) 

s vazbou na plán nedokončené výroby. Základní strukturu dílčích plánů doplňuje plán 

investic a plán reţijních nákladů. Informace z těchto dílčích plánů se soustřeďují do 

plánu krátkodobých peněţních toků a všechny uvedené hodnoty pak vstupují do 

výsledných plánovaných výkazů, tj. plánovaného výkazu zisků a ztrát, plánované 

rozvahy a plánu cash flow.  Struktura plánů a jejich vzájemné vztahy jsou zobrazeny na 

následujícím obrázku. (10, s. 114 – 116) 
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Obr. č. 2: Struktura plánů a jejich vztahy (10, s. 116) 

 

1.6 Dlouhodobý finanční plán 

 

     Dlouhodobý finanční plán se sestavuje na období delší, neţ je jeden rok. Obvykle je 

sestavován na tři aţ pět let. Stanovuje souhrnné cílové ukazatele, na které je potřebné se 

v daném období zaměřit. Dlouhodobý finanční plán by měl řešit otázky strategického 

charakteru. Před vypracováním dlouhodobého finančního plánu je nutné zpracovat 

strategickou finanční analýzu podniku a jeho okolí. Účelem této analýzy je zhodnotit 

splnitelnost plánu z hlediska zajištění potřebných zdrojů a způsobu prevence 
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očekávaných rizik. Finanční analýze je také podroben finanční plán. Tato analýza má za 

úkol ukázat, zda tento plán vede k dosaţení definovaných cílů. Hlavním kolem 

sestavování dlouhodobého finančního plánu je rozklad tohoto plánu na kratší období. 

Jinak se finanční plán stává neúčelným a neaktuálním. (9, s. 141 – 143) 

 

1.6.1 Specifika dlouhodobého finančního plánu 

      

     Podnik si můţe klást náročnější ekonomické cíle a připravovat se na ně pouze 

s vyţitím několikaletého výhledu. Jde především o to, aby se dnešní rozhodnutí 

posuzovala podle jejich vlivu na vzdálenější výsledky. V dlouhodobém plánu nejde 

primárně o prezentaci přesných výpočtů, jako spíše o kvalitativní komentované 

vyjádření faktorů, které ovlivňují dosahování stanovených cílů. Mezi specifika 

dlouhodobého finančního plánu patří: 

1. Dlouhodobý finanční plán je součástí a zároveň integrujícím prvkem strategického 

plánu podniku a navazuje na podnikové cíle a strategie.  

2. Dlouhodobé finanční plánování je relativně autonomní, neobejde se však bez výměny 

informací a názorů např. mezi ekonomy, techniky, obchodníky, finančníky, manaţery, 

účetními apod. 

3. Dlouhodobé finanční plánování usiluje o maximalizaci trţní hodnoty podniku a 

udává tak, čeho se má dosáhnout. 

4. Zástupným finančním cílem je nejčastěji zisk v různých podobách. 

5. Jádrem dlouhodobého finančního plánování je investiční rozhodování a dlouhodobé 

financování. 

6. Dlouhodobé finanční plánování pouţívá co nejjednodušší a nejpřehlednější způsoby 

výpočtů. Plánové dokumenty jsou ve srovnání s účetními výkazy značně neúplné. 

Plánové dokumenty jsou však pro dlouhodobé finanční rozhodování zcela postačující. 
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7. Dlouhodobý finanční plán se sestavuje tzv. klouzavým způsobem. To znamená, ţe po 

uplynutí např. ročního období se celý plán přepracuje a dřívější druhý rok se stane 

rokem prvním a dojde k doplnění posledního roku plánovaného období tak, aby počet 

plánovaných let byl opět úplný. 

8. Varianty dlouhodobého finančního plánu se hodnotí podle schopnosti dosahovat 

hlavního finančního cíle, tj. maximalizace trţní hodnoty. (4, s. 253 – 255) 

 

1.6.2 Postup tvorby dlouhodobého finančního plánu 

 

     Tvorbu strategického plánu podniku, jehoţ jednou ze základních sloţek je 

dlouhodobý finanční plán, lze rozčlenit do několika základních kroků. Tyto kroky tvoří: 

a) analýza a hodnocení podniku, 

b) analýza a prognóza vývoje okolí podniku, 

c) stanovení poslání a cílů podniku, 

d) tvorba a hodnocení variant podnikatelské strategie, 

e) vlastní zpracování plánu. (2, s. 12) 

Obsahem vlastního zpracování dlouhodobého finančního plánu musí být: 

 definování finančních cílů pro zvolený časový horizont, 

 stanovení finančních politik podniku, 

 prognóza vývoje prodeje, 

 plán investiční činnosti, 

 plán dlouhodobého financování. (9, s. 142 – 143) 
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Analýza a hodnocení podniku 

Tento krok je souborem dílčích analýz, které jsou zaměřeny na jednotlivé stránky 

podniku. Do tohoto kroku patří: 

 analýza a hodnocení zdrojů podniku – základem této analýzy je určitá 

inventarizace jednotlivých zdrojů, kterými podnik disponuje. Jedná se 

především o technicko-ekonomické a kapacitní zajištění výrobního programu 

stroji a zařízeními, potřebnými surovinami, materiály a energiemi; inovační 

rozvoj; know-how; disponibilitu pracovních sil z hlediska existující profesní a 

kvalifikační struktury, finanční zdroje a rezervy, 

 analýza a hodnocení výrobního programu – také sem jde zařadit několik dílčích 

analýz, které mohou poskytnout vedení podniku cenné informace. Významné 

místo mezi těmito analýzami zaujímá analýza výrobkového portfolia, jejíţ 

podstatou je posuzování jednotlivých výrobků pomocí očekávaného tempa růstu 

prodeje a relativního trţního podílu, 

 analýza a hodnocení ekonomické finanční situace – tato analýza vychází ze 

soustavy poměrových ukazatelů, např. ukazatelů kapitálové struktury, likvidity, 

aktivity, rentability, produktivity atd., 

 analýza a hodnocení silných a slabých stránek – silné stránky představují ty 

činnosti, které podnik ovládá lépe neţ jeho konkurenti často bez zvláštní 

námahy a pozornosti. Naopak slabé stránky odpovídají těm činnostem, které má 

podnik a niţší úrovni neţ konkurence.  

Analýza a prognóza vývoje okolí podniku 

Pro kvalitní tvorbu strategického plánu nemůţe podnik vystačit jen s interními 

analýzami, ale rozhodující vliv budou mít v mnoha případech analýzy externí, tj. 

analýzy okolí podniku, které je značně proměnlivé. Analýza okolí podniku se zaměřuje 

jednak na makrookolí a jednak na mikrookolí. V analýze makrookolí je třeba si 

povšimnout především: 

 hospodářské a legislativní politice vlády, 
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 technologickému okolí (vědeckotechnickému rozvoji), 

 vývoji mezinárodních politických a ekonomických podmínek, 

 vývoji na finančních trzích. 

Součástí analýzy mikrookolí by měly být analýzy a prognózy: 

 trţní situace a jejího vývoje, 

 konkurenční situace, 

 dostupnosti a cenového vývoje na trhu surovin a energií. 

Analýza vývoje okolí podniku není činností jednorázovou, ale naopak by mělo jít o 

činnost kontinuální a systematickou. 

Stanovení poslání a cílů 

Poslání (mise, resp. vize podniku) představuje určitý vrchol pyramidy podnikových cílů 

a je zpravidla obecným vyjádřením hlavních směrů činností podniku. Představuje, čím 

chce podnik být, proč existuje a jaká je oblast jeho působnosti. Stanovení poslání 

podniku vytváří předpoklady pro tvorbu a vymezení strategických podnikových cílů, 

jejichţ formulace je konkrétnější a pracuje pokud moţno i s číselně vyjádřenými 

veličinami. Stanovený soubor strategických cílů podniku by měl splňovat určité 

poţadavky, ke kterým především patří: 

 celkový počet strategických cílů by měl být omezený a zpravidla by neměl 

přesahovat deset poloţek, protoţe velký počet cílů rozptyluje pozornost a vede 

k velkému tříštění zdrojů, 

 cíle by měly být jednoznačné, srozumitelné, stručné a tam, kde to jde, by měly 

být vyjádřeny kvantitativně, 

 cíle musí být reálně dosaţitelné, ale současně musí motivovat ke zvýšení 

výkonnosti, 

 musí být respektovány základní vazby mezi cíli.  
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Tvorba podnikové strategie 

Podniková strategie představuje určitý způsob dosahování strategických cílů, které si 

podnik stanovil. Jsou známy různé typologie podnikatelské strategie, z nichţ mezi 

nejvýznamnější patří strategie zaloţená na základní orientaci firmy na trhu, která 

vychází z Porterova modelu chování firmy a rozlišuje: 

a) Strategii nízkých nákladů – tato strategie usiluje o dosahování nákladových úspor. 

Pokles nákladů na jednotku produkce je způsoben růstem objemu a umoţňuje sníţit 

ceny i při zachování určité míry zisku a získat tak vyšší trţní podíl. 

b) Strategii diferenciace (odlišení v rámci oboru) – je zaloţena na získání výhod na trhu 

odlišením se od konkurence tím, ţe nabízí některé speciální vlastnosti produktu. 

c) Strategii trţního koutu (strategie vyhraněné trţní orientace) – je zaloţená na 

segmentaci trhu a na nalezení určitého trhu, resp. jeho části, tvořené přesně 

definovaným okruhem zákazníků. Na tento segment se pak firma obrací se svými 

produkty nebo sluţbami. (2, s. 12 – 19) 

Stanovení finančních politik podniku 

Jedná se např. o cenové politiky, úvěrové politiky, dluhové politiky, zásobovací 

politiky, investiční politiky atd. pro daný časový horizont v návaznosti na definované 

cíle a předpokládaný vývoj prodeje. Smyslel definování finančních politik pro 

jednotlivé oblasti je zabezpečit realizovatelnost stanovených cílů. 

Prognóza vývoje prodeje 

Prognóza budoucího vývoje je nejdůleţitějším východiskem tvorby strategického 

finančního plánu. K jejímu vypracování lze vyuţít řadu prognostických metod, např. 

ekonomické modely, statistická analýza časových řad, korelační analýza nebo expertní 

modely. Prognóza nemůţe být ztotoţněna pouze s matematickým aparátem a 

mechanicky přebírat výsledky aplikovaných metod. Při jejím sestavování je nutné brát 

v úvahu zejména konkurenci a její záměry, protoţe budoucí výsledky podniku budou 

ovlivněny schopností prosadit se vůči konkurenci. J e potřebné, aby se prognózou 

zaobírali manaţeři různých oddělení, protoţe ti mohou mít protichůdné představy o 
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budoucím vývoji. Nejčastěji se rozpor projevuje v prognóze výroby a prodeje. Úlohou 

dlouhodobého finančního plánu je odhalit příčinu rozporů a uvést do souladu oba dílčí 

plány. Rozhodujícím pohledem je tvorba a pouţití finančních zdrojů. 

Plán investiční činnosti (kapitálové plánování) 

Plán investic má klíčovou roli ve finančním plánování, protoţe budoucí příjmy podniku 

jsou závislé na dnešních rozhodnutích. Plán musí uvaţovat o předpokládaném vývoji 

poptávky, očekávaných technologických změnách a dávat toto do souladu se současnou 

výrobní kapacitou podniku. Při výběru investičních záměrů je potřebné jednoznačně 

vycházet z finančních kriterií hodnocení efektivnosti investic a poţadavků na návratnost 

pouţitých finančních zdrojů. 

Plán dlouhodobého financování 

Finanční plán musí dávat do souladu budoucí potřebu finančních zdrojů a starat se o 

jejich získávání. Nejdůleţitějším zdrojem financování podniku zůstávají vlastní 

vytvořené zdroje, které mohou být doplňovány dlouhodobým externím financováním. 

Finanční plán by měl v návaznosti na prognózu prodeje definovat úroveň tvorby zisku a 

způsob jeho pouţití. Mělo by být v zájmu vlastníků upřednostňovat dlouhodobé 

investice před okamţitou spotřebou a pokud má podnik investiční moţnosti, zříci se 

výplaty podílů ze zisku a vytvořený zisk znovu investovat. Vytvořené finanční zdroje 

zejména v období růstu podniku nemusí postačovat k financování všech jeho záměrů. 

V takovém případě by finanční plán měl určovat potřebu externího financování, 

kalkulovat maximálně přípustnou cenu za poskytnutí zdrojů, jakoţ i plán splácení 

poskytnutých zdrojů.  

 

1.7 Krátkodobý finanční plán 

 

     Krátkodobý finanční plán se sestavuje v ročním a kratším časovém horizontu 

(čtvrtletí, měsíce, dekády). Tento plán je mnohem více podrobnější neţ dlouhodobý, je 

sestavován s vysokou mírou pravděpodobnosti a dále se rozpracovává formou rozpočtů 
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na jednotlivé úseky činnosti. Plnění plánu je třeba v pravidelných intervalech 

kontrolovat a podle výsledků kontroly a změn v okolí podniku plá korigovat.               

(9, s. 142 – 143) 

 

1.7.1 Specifika krátkodobého plánu 

 

     Krátkodobý finanční plán konkretizuje a zpřesňuje záměry, které vytyčil 

v předchozím roce dlouhodobý plán pro svůj druhý rok. Splnění záměrů, které byly 

vytyčeny v dřívějších letech pro daný rok v dlouhodobém plánu, nelze uplatňovat za 

kaţdou cenu, ale je nutné krátkodobý plán sestavovat v návaznosti na aktualizaci plánu 

dlouhodobého. Krátkodobý finanční plán má ve srovnání s dlouhodobým určitá 

specifika: 

1. Týká se roku, který bezprostředně následuje po období, za které je v okamţiku jeho 

sestavování k dispozici pouze očekávaná skutečnost. 

2. Čím bliţší a kratší je období, pro které se prognózují vnější podmínky, tím je menší 

riziko prognostické chyby, a tedy se zuţuje koridor mezi optimistickou a pesimistickou 

variantou plánu. 

3. Zisk je limitován krátkodobě nezměnitelnými omezeními, které vyplývají z daného 

provozního potenciálu. 

4. Ke slovu se dostávají rozpočty výnosů, nákladů a zisku. 

5. Účelem krátkodobého finančního plánu k zabezpečení krátkodobé likvidity.            

(4, s. 295) 
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1.7.2 Postup tvorby krátkodobého finančního plánu 

      

     Vzhledem k tomu, ţe finanční výsledky podniku jsou zřejmé z účetních výkazů, jsou 

nejvhodnější formou finančního plánu „pro forma“ výkazy. Výstupem finančního plánu 

v ročním časovém horizontu je: 

 plán výnosů, nákladů a tvorby zisku, 

 plánová rozvaha, 

 plán rozdělení zisku, 

 plán externího financování. (9, s. 143) 

 

Plán výnosů nákladů a tvorby zisku 

    Plánování výnosů 

Nejdůleţitější poloţkou krátkodobého plánu jsou trţby za prodej vlastních výrobků a 

sluţeb u výrobních podniků nebo trţby za prodej zboţí u obchodních podniků. K jejímu 

stanovení lze přistupovat buď agregovaně, nebo ve větší míře podrobnosti. Ke stanovení 

trţeb lze vyuţít např. odhady zaloţené na vyuţití zkušeností a znalostí marketingových 

pracovníků, trendové křivky, jejichţ podstatou je extrapolace budoucích trţeb na 

základě historických údajů z minulých let nebo regresní a korelační analýzu. Je důleţité 

pracovat s variantními scénáři trţeb, kterých by podnik mohl dosáhnout za podmínek 

příznivého nebo nepříznivého vývoje. Důleţitá je také připravenost podniku na zvládání 

situací, které jsou spojené s negativními odchylkami skutečných trţeb od plánovaných. 

     Kromě trţeb z prodeje vlastních výrobků a sluţeb a trţeb z prodeje zboţí je nutné 

plánovat i budoucí výši některých dalších výnosových poloţek, a to ostatních 

provozních a finančních výnosů. Mimořádné výnosy nejsou předmětem plánování 

vzhledem ke své povaze.  

     Mezi ostatní sloţky výkonů patří změna stavu vnitropodnikových zásob a aktivace 

dlouhodobého majetku, materiálu a sluţeb. Tyto poloţky mají význam při zásadní 



30 

 

změně prodejní strategie nebo při zabezpečování investiční výstavby z vlastních zdrojů. 

Další provozní výnosy mají větší význam při prodeji dlouhodobého majetku nebo při 

zúčtování rezerv do provozních výnosů. Finanční výnosy se plánují v případě, ţe 

podnik vlastní významný objem finančních investic.  

Plánování nákladů 

     Některé poloţky nákladů lze plánovat v závislosti na trţbách. Takto je moţno 

v některých případech plánovat např. spotřebu materiálu a energie, sluţby, osobní 

náklady, odpisy, provozní náklady a finanční náklady. Plán nákladů u těchto poloţek 

stanovíme jako součin příslušných podílů a velikosti trţeb. Chceme-li ale tyto poloţky 

plánovat přesněji, pouţijeme individuální stanovení jejich výše. Například stanovení 

budoucí potřeby materiálu je třeba rozdělit na potřebu přímého materiálu a reţijního 

materiálu. Přímý materiál v sobě zahrnuje základní materiál, suroviny, polotovary a 

komponenty, jejichţ spotřeba je přímo závislá na objemu produkce jednotlivých 

produktů.  Plánovanou výši potřeby přímého materiálu tedy určíme jako součin normy 

spotřeby ne jednotku produkce, objemu produkce a nákupní ceny jednotky tohoto 

materiálu. Plánovanou výši potřebných ostatních materiálů reţijního charakteru 

stanovujeme přímo podle jednotlivých poloţek v hodnotovém vyjádření. Většinou se 

bude vycházet z kvalifikovaných odhadů, zaloţených na vývoji minulé spotřeby. Jednu 

z nejvýznamnějších poloţek nákladů tvoří nákup sluţeb, např. opravy a udrţování, 

přepravné, cestovné, nákladů na reprezentaci, pojistné aj. Jejich budoucí velikost závisí 

opět na posouzení vývoje těchto nákladů v minulosti a jejich kvalifikovaném odhadu. 

Osobní náklady ovlivňuj změny v oblasti potřeby a plánování personálních zdrojů, ale 

také například změny technologie zaměřené na sníţení lidské práce, změny 

organizačních uspořádání apod. Odpisy dlouhodobého majetku hrají obvykle 

v nákladové struktuře významnou roli. Jejich budoucí výše je závislá na odprodeji 

existujícího dlouhodobého majetku, investičním plánu podniku a způsobu financování 

investičních akcí. U ostatních provozních nákladů se můţe jednat o například 

zůstatkovou cenu prodaného dlouhodobého majetku v případě dezinvestic. Tvorbu 

rezerv a opravných poloţek atd. Finanční náklady závisí na způsobu financování 

podniku. 
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Plánování hospodářského výsledku 

     Plánovaný hospodářský výsledek se získá jako rozdíl mezi plánovanými výnosy a 

náklady. Pro stanovení hospodářského výsledku po zdanění je potřeba stanovit daň 

z příjmu právnických osob, která je závislá na výši daňového základu a sazby daně. Je 

tedy nutné znát nejen strukturu účetních nákladů, ale i výši a strukturu daňově 

uznatelných nákladů, aby mohl podnik spolehlivě plánovat hospodářský výsledek. 

Plánová rozvaha 

Rozvahu tvoří strana aktiv, zobrazující majetek podniku v jeho věcné podobě a strana 

pasiv, zobrazující zdroje financování tohoto majetku. Stanovení plánové rozvahy tedy 

vyţaduje stanovení plánu aktiv a plánu pasiv. K plánu aktiv a pasiv lze dospět 

uplatněním jednodušších přístupů, jejichţ výsledkem jsou hrubší odhady aktiv a pasiv 

v jednotlivých letech, nebo uţitím sloţitějších metod vedoucích k přesnějšímu stanovení 

jednotlivých poloţek plánové rozvahy. Postupy stanovení oč Postupy stanovení 

očekávané výše jednotlivých poloţek aktiv a pasiv se do značné míry liší podle toho, 

zda je moţné odvodit jejich hodnoty od plánu trţeb nebo zda je třeba volit jiné postupy. 

(2, s. 40 – 58) 

Plán peněžních toků 

Peněţní toky, na rozdíl od výkazu zisků a ztrát, který zobrazuje výnosy, náklady a 

hospodářský výsledek za určité období, zobrazují na jedné straně příjmy, zvyšující 

peněţní fondy podniku, a na straně druhé výdaje, které tyto peněţní fondy odčerpávají. 

Jednotlivé příjmy a výdaje, které tvoří náplň peněţních toků, se povahově liší a proto se 

peněţní toky člení na provozní, investiční a finanční. Jejich souhrn pak tvoří čisté 

zvýšení (pokud dojde k vyšším příjmům neţ výdajům), resp. sníţení (při vyšších 

výdajích neţ jsou příjmy). Toto čisté zvýšení nebo sníţení představuje čistý peněţní 

tok. K sestavení peněţních toků lze dospět pomocí dvou základních metod, a to 

metodou přímou a nepřímou. Přímá metoda je zaloţena na stanovení jednotlivých 

poloţek příjmů a výdajů a její uplatnění je vhodnější pro kratší období. Nepřímá metoda 

vychází z hospodářského výsledku, který je upraven o určité poloţky výkazu zisků a 

ztrát a rozvahy, a je tak získán transformovaný výsledek v podobě peněţního toku.     

(2, s. 112 – 114) 
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1.8 Kontrola plnění finančního plánu 

 

     Finanční kontrolu chápeme jako nástroj průběţného finančního řízení podle 

stanovených finančních cílů a finanční politiky. Odchylky skutečnosti od plánu mohou 

signalizovat porušení vytyčených kriterií. Závaţnější odchylky se potom projevují jako 

neplnění finančního plánu.  

1.8.1 Zásady kontrolní činnosti 

     Kontrola je činnost, která zjišťuje odchylky od plánu a poskytuje informace, podle 

kterých se dají provést nápravná opatření buď k zajištění původního plánu nebo ke 

změně původního plánu. Má-li být finanční kontrola úspěšná, musí splňovat poţadavky 

kladené na tuto činnost: 

- Odchylky od ţádoucího stavu je nutné okamţitě oznamovat. Finanční kontrola se na 

rozdíl od účetnictví spokojuje i s hrubšími a někdy ještě neověřenými informacemi, 

pokud jsou k dispozici v okamţiku, kdy je na ně moţno účelně reagovat.  

- Je nutné hledět dopředu. Manaţer dává přednost i méně přesné předpovědi před 

strohým prohlášením o tom, co bylo a s čím se nedá jiţ nic dělat. 

- Důleţité je všímat si především strategicky citlivých bodů. Dílčí odchylky bývají často 

zanedbatelné, pokud jsou posuzovány jednotlivě. V souboru ovšem mohou být 

významné.  

- Rovněţ je důleţité pruţně přihlíţet při hodnocení závisle proměnných (např. zisku) ke 

skutečnému vývoji nezávisle proměnných (především k objemu prodeje). Proto je 

ţádoucí sestavovat plány ve variantách pro různé stavy určujících veličin. 

- Je nutné dbát na hospodárnost. Náklady kontrolní činnosti by měly být úměrné přínosu 

sledování a kontroly. 

- Je nutné usilovat o objektivnost. Výsledky kontrol se pouţívají jako kritérium pro 

motivaci pracovníků. Pocity nespravedlnosti by sníţily účinnost kontroly. 

- Musí být zajištěna srozumitelnost pro manaţery, kteří výsledky kontrol pouţívají. 
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- Je vhodné naznačovat kroky k nápravě. V kontrolních zprávách je třeba uvádět příčiny 

odchylek, osobu, která za ně odpovídá a vhodný způsob nápravy.  

1.8.2 Strategická finanční kontrola 

     Strategická finanční kontrola sleduje plánované hodnoty strategických finančních 

veličin jako je finanční struktura, vlastní a cizí dlouhodobé finanční zdroje a pořízení 

dlouhodobého majetku. Dlouhodobý finanční plán jiţ brzy po svém sestavení vyţaduje 

jisté korekce, především z toho důvodu, ţe skutečné vnější podmínky se vyvíjejí odlišně 

od původních optimistických či pesimistických předpokladů. Proto je strategická 

finanční kontrola současně příleţitostí ke změnám v dlouhodobém finančním plánu. 

Má-li strategická finanční kontrola plnit úlohu včasného varování, musí zahrnovat tři 

roviny hodnocení. Je důleţité zjistit: jak se liší skutečné vnější podmínky od 

předpokladů, ze kterých strategický finanční plán vycházel; jak se liší skutečná finanční 

situace od plánu; jaké z toho plynou důsledky pro investování a financování. 

1.8.3 Operativní finanční kontrola 

    Operativní finanční kontrola zjišťuje rozdíl mezi krátkodobým finančním plánem a 

skutečností, která je zobrazena ve finančním účetnictví, tj. mezi plánovaným a účetním 

výkazem zisků a ztrát, rozvahou a cash flow.  Operativní finanční kontrola se zaměřuje 

na zisk, příjmy a výdaje, oběţná aktiva a krátkodobá pasiva, neboť v těchto oblastech se 

systematicky a brzy odráţejí poruchy chodu podniku. V operativní kontrole se uplatňují 

ukazatelé finanční analýzy, především ukazatelé rentability a likvidity. Skutečná úroveň 

ukazatelů se porovnává s úrovní v minulých obdobích s cílem zjistit varovné signály o 

nepříznivých trendech. (4, s. 308 – 312) 
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2. Základní informace o firmě 

 

Obchodní firma:  VODASERVIS   

Sídlo:  Ţďár nad Sázavou, Jamská 2362/53, PSČ 591 01 

Datum zápisu:  22. února 2002 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným  

Předmět podnikání:  

 velkoobchod 

 specializovaný maloobchod 

 výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 

 Příprava a vypracování technických návrhů 

  Úprava a rozvod uţitkové vody 

  Vodoinstalatérství 

 Geologické práce v oblasti hydrogeologie 

Základní kapitál:  200 000,- Kč 

Společníci:  Ing. Jaroslav Trnka, 100% podíl 

Jednatel:  Ing. Jaroslav Trnka 

Web: www.vodaservis.cz 

E-mail: vodaservis@seznam.cz 

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): 36.00 Shromaţďování, úprava a 

rozvod vody 

 

Společnost patří mezi malé společnosti. Původně měla 4 zaměstnance, coţ se změnilo 

v roce 2004, kdy firma zaměstnala další dva pracovníky. V roce 2008 hodlá firma 

přijmout další dva zaměstnance, takţe ve firmě bude pracovat celkově 11 zaměstnanců. 

http://www.vodaservis.cz/
mailto:vodaservis@seznam.cz
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Původně působila firma v pronajatých prostorech, ale v únoru 2008 společnost změní 

svojí adresu a přestěhuje se do vlastního sídla. 

Společnost VODASERVIS  se zabývá realizací zakázek v oblasti dodávky 

technologických celků úpravy vody pitné, průmyslové a bazénové, rekonstrukcí starých 

trubních rozvodů úpraven vody pitné a bazénové pro rodinné domky, obce i průmyslové 

podniky. Připravují se dodávky pro tlakovou kanalizaci. Nejznámější a nejvýznamnější 

obchodní partneři, kterým společnost poskytla své sluţby jsou: HAMÉ Babice (filtrace 

vody - odstranění ţeleza), Pivovar Ostravar (odstranění chlóru a pachutí z vody pro 

blending - dechlorační nerezový filtr s propařováním, celonerezové ruční ovládání), 

Pribina Přibyslav (rekonstrukce úpravny vody - odstranění ţeleza a manganu, vrt, 

povrchová voda, odstranění nečistot z přívodního potrubí), TESCO ČR (trvalé 

změkčení vody pro velkosklad), UNILEVER ČR, Nelahozeves (odstranění ţeleza, 

manganu, bakteriologické zabezpečení, ultrafiltrace pomocí RO), Zimní stadion ČEZ 

aréna (úprava vody - filtrace a reversní osmóza), TOKOZ  Ţďár n. S. (odstranění ţeleza 

a perchloru, voda pro galvanovnu), obce po celé České republice atd.  

 

Technologie úpravy vod: 

  filtrace - odstranění ţeleza a manganu, kyselosti, dusičnanů, amonných iontů, 

hliníku a CHSK (míra celkového obsahu organických látek ve vodě), zákalu, 

neţádoucího zbarvení, zápachu a pachuti z vody 

 změkčení - změkčení tvrdé vody 

 demineralizace - odstranění minerálů z vody 

 další úpravy vody - odstranění bakterií, radonu a chlorovaných uhlovodíků 

 

Postup při požadavku na vypracování nabídky společností VODASERVIS : 

     Zájemci o úpravu vody předloţí rozbor vody, kapacitu zdroje vody, poţadované 

mnoţství spotřeby upravené vody za den a sdělí moţnost a velikost akumulace 

upravené vody (prostor, v kterém má být realizována úprava vody). Společnost 
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VODASERVIS  vypracuje technologii úpravy vody s cenovou nabídkou. V případě 

odsouhlasení návrhu a ceny je dodávka uskutečněna standardně do šesti týdnů po 

podepsání smlouvy. Společnost dodává kompletní ucelenou technologii úpravy vody 

(trubní rozvody, elektrické rozvaděče, čerpadla do vrtů, plastové vodojemy) bez 

stavebních prací. Záruka je poskytována na veškeré zařízení dle zákona. Společnost 

VODASERVIS  poskytuje i kompletní pozáruční servis a dodávky potřebných 

chemikálií. Veškeré zařízení, náplně filtru, trubní rozvody jsou vyrobeny z materiálů s 

atestem pro styk s pitnou vodou. Pomocné zařízení jsou nakupovány od dodavatelů a 

výrobců s prohlášením o shodě. Společnost VODASERVIS  se podařilo získat certifikát 

managementu jakosti ČSN EN ISO 9001-2001 a certifikát environmentálního 

managementu ČSN EN ISO 14001:2005 v oblasti dodávky technologických celků 

úpraven vod. 

Úprava: 

 mobilní úpravna pitné vody (obr. č. 3)- jedná se kompaktní zařízení, které je 

umístněno v standardizovaném kontejneru a je 

přepravováno na vozidle. Zdrojem elektrické energie můţe 

být generátor (v případě, ţe v místě nasazení není dostupná 

elektrická síť), nebo můţe být připojeno na veřejnou 

elektrickou síť. Úpravna vody je určena zejména pro 

pouţití v krizových situacích, kde je potřeba neprodleně 

zajistit úpravu vody v improvizovaných podmínkách, po 

vyřazení standardních zdrojů. Úpravna vody garantuje maximální bezpečnost odběrů 

vody i při rychlých změnách kvality vstupní upravované vody.  

 pitných vod – společnost dodává technologii úpravny pitných vod především 

obcím a má zkušenosti i s výstavbou nových vodojemů. Dále společnost zajišťuje 

technologii úpravy pitných vod i např. pro domácnosti, rekreační zařízení, hotely, 

potravinářské podniky atd. 

 průmyslových vod – plastikářský průmysl – společnost odstraňuje vznikající 

problémy s neupravenou vodou v chladících systémech. Neupravená voda způsobuje 

zanášení chladícího systému forem a zvyšuje zmetkovitost výrobků. Potravinářský 
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průmysl - dle stále většího zájmu firma zajišťuje dechloraci vody s regenerací aktivního 

uhlí vodní parou (odstranění chlóru z vody). Vyrábí dechlorační filtry v celonerezovém 

ručním nebo automatickém provedení. Navrhuje a realizuje úpravny na tzv. ultračistou 

vodu, pomocí demineralizačních linek, reverzní osmózou, atd. 

 kotelních vod - voda pro kotelny má svá specifika. Je nutné ji zbavit minerálů, 

které způsobují vodní kámen a zanáší trubní rozvody či teplosměnné plochy.  

 odpadních vod (terciární dočišťování) - firma dodává úpravny odpadní vody, 

kterou lze zpět vyuţít jako pitnou. Jedná se o vodu z kuchyní, sprch a koupelen, která 

odtéká do odpadu. Tuto vodu opět zregeneruje a zdezinfikuje a vrátí zpět do oběhu. 

Touto úpravou lze dosáhnout velkých úspor ve spotřebě vody.  

Výroba:  

 tlakových nerezových filtrů (obr. č.4) - podařilo se nám najít mezeru na českém 

trhu a firma začala s výrobou tlakových 

nerezových filtrů. Výhoda nerezového materiálu 

oproti dosud také uţívaným (ţelezo, plast, 

skelné vlákno) je nesporná. Oproti ţelezným 

filtrům, je tento filtr „věčný“ a nemusí se jiţ 

nikdy povrchově upravovat a bát se, ţe zrezaví. 

Oproti plastovým filtrům a filtrům ze skelného 

vlákna jsou jeho přednosti hlavně v nosnosti 

filtračního materiálu a pevnosti. Do potravinářského průmyslu, chemického či 

farmaceutického průmyslu plastové a sklolaminátové filtry nepatří vůbec. Ve 

vodárenství se dosud v naší republice uţívají, i kdyţ nerezu patří budoucnost. 

  nerezových a plastových provzdušňovacích věží 

(obr. č.5) - pomocí provzdušňovacích věţí lze z vody 

odstranit např. radon a chlorované uhlovodíky. 

Provzdušňovací věţe firma dodává ze dvou materiálů 

(nerez 1.4301 a plast), ve dvou základních provedení PV 

- bez stojanu k umístění přímo na akumulační nádrţ a 

PVS - se stojanem. Součástí provzdušňovací věţe je 
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plastová výplň, ventilátor a vzduchotechnické připojení. Dle poţadavků zákazníka je 

firma schopna navrhnout a vyrobit i nestandardní provedení a osazení provzdušňovací 

věţe s garancí účinnosti a výslednými hodnotami splňující poţadavky na pitnou vodu.   

 nerezových nádrží a nerez doplňků – firma zajišťuje výrobu doplňkových 

nerezových zařízení a výrobků, jako jsou nádrţe různých velikostí a tvarů, topná tělesa 

do koupelen, nerezové hřiby do koupališť. Na základě dodaného nákresu firma zajistí 

výrobu z nerezového materiálu dle poţadavku. 

Ostatní služby: 

 dodávky tlakových plastových filtrů a filtrů ze skelných vláken 

 montáže trubních rozvodů z PVC a dalších zařízení 

 prodej čerpací techniky pro dům a zahradu – firma nabízí k prodeji ověřené 

výrobky MARINA, EUROMATIC, CALPEDA, IRCEM: čerpadla - zavlaţovací, 

samonasávací, ponorná, odstředivá, litinová, nerezová i plastová. Široký výběr 

domácích vodáren 

 prodej chemikálií, filtračního materiálu, čerpadel, tlakových nádob, atd. 

 podtlaková kanalizace – firma zajišťuje montáţ různých komponentů pro 

podtlakovou kanalizaci. Podtlaková kanalizace je vhodná tam, kde nejsou vhodné 

klasické kanalizace. Potrubí o malých profilech je uloţeno pouze v nezámrzné hloubce. 

Velmi čistý provoz, minimální výkopové práce. 

 poradenství v oboru 
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3. Strategická analýza 

Strategická analýza v sobě zahrnuje především analýzu vnitřního, vnějšího prostředí 

firmy a finanční analýzu. Analýzu vnitřního prostředí představuje SWOT analýza a 

analýzu vnější prostředí firmy představuje STEP analýza. 

3.1. Step analýza 

Sociální a demografické faktory: 

Sociální a demografické faktory ovlivňuje v obrovské míře internet a jeho vyuţití pro 

online prodej. Mladá generace, jejímţ charakteristickým rysem je dokonalé zvládnutí 

počítačových technologií a internetu, výrazně ovlivňuje nákupy dospělých více neţ 

kdykoliv předtím a dá se předpokládat, ţe i v následujících letech se tempo růstu bude 

nadále zvyšovat. Maloobchodní prodejci proto umísťují na své internetové stránky tzv. 

e-shopy, kde zákazník nalezne informace o nabízeném zboţí, zjistí, zda mu uvedené 

zboţí vyhovuje a případně má moţnost si ho objednat přímo z domu a uhradit jej 

kreditní kartou. Zboţí je potom doručeno přímo do domácnosti objednavatele. Firma na 

základě těchto objednávek nakupuje zboţí a tím sníţí náklady na skladování, ale na 

druhou stranu vzrostou náklady na distribuci, protoţe se přepravuje menší mnoţství. 

Dalším faktorem jsou vrstvy obyvatelstva, jejich vzdělanost a informovanost, kdy 

obyvatelé s vyšší vzdělaností, informovaností a vyššími příjmy poţadují kvalitnější 

výrobky, vysokou jakost, kvalifikované poradenství a kvalitní servis, za coţ jsou 

ochotni i připlatit. Na druhé straně jsou obyvatelé s niţším vzděláním a niţšími příjmy, 

kteří hledají výrobky méně kvalitní a za co nejniţší cenu, ale přitom poţadují stejné 

poradenství. Tito zákazníci s niţším příjmem vyhledají pomoc ve specializované 

prodejně, s kvalifikovaným personálem, kde zjistí veškeré informace, ale posléze si 

jdou produkty koupit do jiných, levnějších prodejen a tím vyuţijí přidané hodnoty pro 

majetnější vrstvu obyvatel, za kterou nemusí platit. Přesun z hromadných trhů na 

mikrotrhy, které se liší věkem, pohlavím, lokalitou a ţivotním stylem. Kaţdý má své 

silné preference, které je třeba uspokojit. Firma se proto také musí zaměřit na jednotlivé 

mikrotrhy a uspokojit jejich specifické potřeby.  

 

 



40 

 

Technické a technologické faktory: 

Mezi technické a technologické faktory jsem zařadil inovaci výrobků, které je nutné 

stále zdokonalovat a vylepšovat současně s vývojem a výzkumem a klást důraz na 

vyuţití informačních technologií pro prezentaci firmy, tvorbu internetových stránek.  

Ekonomické faktory: 

Jako ekonomický faktor hraje roli růst průměrné mzdy a kupní síly obyvatel, coţ 

znamená, ţe potencionální zákazníci budou mít prostředky ke koupi zboţí. Dalším, 

v současné době nejprohranějším ekonomickým faktorem, je ekonomická krize. Tato 

krize ovlivňuje všechny a pro firmu je nebezpečí v tom, ţe sniţuje kupní sílu obyvatel. 

Politicko-legislativní faktory: 

Pozitivní vývoj v oblasti legislativy by měl mít zákon o daních z příjmů. Daň z příjmů 

právnických osob by měla v letech 2008 aţ 2010 postupně klesat. V roce 2008 by měla 

činit 21%, v roce 2009 20% a v roce 2010 19%. Současná politická situace se vyznačuje 

ne příliš velkou stabilitou, proto je pro firmy poměrně velkou hrozbou snad aţ zbytečná 

nepřehlednost velkého mnoţství různých nařízení, předpisů, rychle se měnících zákonů. 

Přednosti a nedostatky: firma svými internetovými stránkami dokáţe oslovit velký 

okruh zákazníků a nabídnout jim širokou škálu svých produktů, ale pro mladší generaci, 

která nakupuje ráda a pohodlně, zde chybí moţnost nákupu přes internet. 

 

 

3.2  SWOT analýza 

    

     SWOT analýza je analýzou vnitřního okolí prostředí firmy. Tato analýza se skládá 

z analýz silných, slabých stránek společnosti, hrozeb a příleţitostí. Tato analýza má 

pomoci managementu firmy, uvědomit si své silné a slabé stránky. Silné vyuţít 

v konkurenčním boji a slabé pokud moţno minimalizovat nebo je úplně odstranit. Dále 
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tato analýza umoţní společnosti rozpoznat další moţné příleţitosti a naopak zjistit 

hrozby pro společnost. 

Silné stránky (strenghts) 

Kvalita poskytovaných služeb 

Kvalita poskytovaných sluţeb, provedených prací a uspokojení potřeb zákazní je hlavní 

zásadou společnosti, coţ se odráţí na jejím dobrém postavení na trhu. Neustálým 

rozšiřováním a zlepšováním kvality i kvantity sluţeb si udrţuje dobré jméno podniku. 

Nové technologie 

Společnost se jako jediná v ČR zabývá výrobou tlakových nerezových filtrů a rozšiřuje 

svůj sortiment o další výrobu nerezových zařízení, čímţ si zajišťuje výhodu před 

konkurencí.  

Certifikát jakosti a systému environmentálního managementu 

Společnost je drţitelem certifikátu systému managementu jakosti ČSN EN ISO 

9001:2001 a systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005, které 

tvoří integrovaný systém řízení organizace a v neposlední řadě je dobrou vizitkou pro 

prezentaci firmy.  

Finanční stabilita 

I přesto, ţe firma působí na trhu teprve 7 let, má velice dobré finanční zázemí. Díky 

tomu můţe svoje aktivity dále rozvíjet.  

Ochrana životního prostředí 

Organizace předchází vzniku příčin moţného poškození ţivotního prostředí a postupně 

se snaţí orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí. 

Otevřeně komunikuje s veřejností a poskytuje jim informace o dopadech své činnosti na 

ţivotní prostředí.  
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Kvalifikovaní zaměstnanci 

Firma vytváří pro své zaměstnance příznivé pracovní podmínky, jeţ se odráţí na jejich 

vysoké profesionalitě, odborné úrovni, serióznosti a spolehlivosti. Kaţdoročně své 

zaměstnance posílá na odborná školení a semináře.  

Management  

Vedení společnosti neustále sleduje potřeby a poţadavky zákazníků, na které se snaţí 

pruţně reagovat rozvíjením a modernizací svých aktivit. 

Známost 

Do povědomí svých potencionálních zákazníků se snaţí dostat neustálou inovací 

technologií, kvalitou sluţeb, spolehlivostí a seriózností jednání.  

 

Slabé stránky (weaknesses) 

Propagace 

Mezi slabé stránky společnosti patří její propagace, coţ by mohlo mít v budoucnosti 

negativní dopad na získání dalších partnerů. Měla by víc finančních prostředků 

investovat do reklamní činnosti (např. Odborné časopisy, billboardy, reklama na 

internetu aj.) nebo se účastnit na veletrzích. 

Zranitelné odvětví 

Změna vyhlášky či určité normy můţe ovlivnit celou výrobní část podniku.  

Dlouhá doba na zpracování projektové dokumentace 

Běţná doba na zpracování projektové dokumentace se ve firmě pohybuje kolek 6 týdnů. 

Tento časový údaj má firma uveden také na svých internetových stránkách, takţe 

zákazník dopředu ví, ţe bude dlouho čekat. Toto by mohlo v moderní době vést ke 

ztrátě několika zakázek. 
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Příležitosti (oportunities) 

Vstup na zahraniční trh 

Velkou příleţitostí by pro firmu mohl znamenat vstup na zahraniční trh např. 

Slovensko. Tím by si společnost mohla zajistit nové obchodní partnery, vyšší zisky a 

posílila svoje postavení na trhu.  

Zvýšení kvality webových stránek 

V současné době většina společností či lidí, vyhledává potřebné informace na 

internetových stánkách, proto by bylo vhodné, aby organizace zvýšila kvalitu, 

přehlednost a úplnost svých stránek.  

Sponzoring 

Společnost by mohla poskytovat sponzorský dar např. některému z místních 

organizačních celků. Tím by si nejen sníţila základ daně, ale zajistila by si i propagaci 

sama sebe.  

Získání nových zakázek 

Získání zakázek od velkých podniků, které stále nemají kvalitní zařízení na čištění 

odpadních vod a svou činností nadále ohroţují kvalitu vod.  Vhodnou příleţitostí by 

bylo i získání státních zakázek.  

Internetový obchod 

V současné době je internet na jednom z předních míst, kde lidé a také firmy nakupují. 

Proto by mohlo být pro firmu velkou příleţitostí zřízení internetového obchodu na 

vlastních stránkách. 
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Hrozby (threats) 

Konkurence 

Velkou hrozbou pro podnik můţe být nově vzniklá společnost vyrábějící stejné či 

modernější produkty za příznivější ceny a s rozšířeným doplňkovým servisem. Dále pak 

příchozí firmy ze zahraničí se silným finančním zázemím. 

Ztráta dobré pověsti 

Ztráta dobré pověsti můţe být zapříčiněna výrobou nekvalitních a poruchových 

produktů, neodborností a nekvalifikovaností zaměstnanců nebo neloajálním jednáním s 

klienty. 

Demotivace zaměstnanců  

Jednou z velkých hrozeb můţe být i demotivační chování vůči zaměstnancům, které by 

mohlo způsobit jejich výkonnost nebo dokonce odchod. Pak by firma musela najít 

nového zaměstnance a opět vynaloţit úsilí na jeho školení a zapojení do chodu podniku.   

Doba splatnosti pohledávek 

Vysoká vázanost finančních prostředků v pohledávkách z obchodního styku, můţe pro 

firmu v budoucnosti představovat hrozbu. Odběratelé se mohou dostat do finanční tísně 

a nebudou moci splatit své závazky.      

Ztráta významných odběratelů 

V neposlední řadě můţe být pro společnost velkou hrozbou ztráta významných 

odběratelů, coţ by významně mohlo ovlivnit finanční situaci firmy.  
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4. Finanční analýza: 

 

     Finanční analýza je nástroj na řízení firmy, jehoţ hlavním úkolem je komplexní 

posouzení současné finanční a ekonomické situace firmy za pomoci specifických 

postupů a metod. V následujících kapitolách jsou zkoumány stavové veličiny, rozdílové 

ukazatele a poměrové ukazatele. 

 

4.1. Analýza stavových veličin 

 

     Analýza stavových veličin se skládá z horizontální a vertikální analýzy. Horizontální 

analýza udává, jak se v čase mění jednotlivé poloţky aktiv a pasiv. A to ať uţ 

v absolutní, tak také v relativní výši. Vertikální analýza udává, jak se mění podíl 

jednotlivých poloţek rozvahy na celkových aktivech, nebo pasivech. 
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4.1.1. Horizontální analýza: 

 

Položka / Rok 
2004 - 2003 2005 - 2004 2006 - 2005 2007 - 2006 

tisíce  % tisíce  % tisíce  % tisíce  % 

AKTIVA CELKEM  -2 789 -45,71 1 255 37,89 2 214 48,48 9 111 134,36 

Dlouhodobý majetek 62 155,00 441 432,35 743 136,83 8 440 656,30 

Dlouhodobý hmotný 
majetek 

62 155,00 441 432,35 743 136,83 8 440 656,30 

Oběžná aktiva  -2 762 -47,29 875 28,43 1 422 35,97 240 4,47 

Zásoby  218 67,28 541 99,82 -196 -18,10 -204 -23,00 

Krátkodobé pohledávky  -2 652 -54,03 602 26,68 1 486 51,99 -20 -0,46 

Krátkodobý finanční 
majetek  

-328 -53,95 -268 -95,71 132 1100,00 463 321,53 

Ostatní aktiva -89 -40,27 -61 -46,21 49 69,01 431 359,17 

Tab. č.1: Horizontální analýza aktiv 

     Stálá aktiva - ze struktury dlouhodobého majetku vyplývá, ţe firma má pouze 

dlouhodobý hmotný majetek a to po celé sledované období. Firma nemá vlastní 

software, má ho pouze v pronájmu. Firma je vlastníkem pozemků a samostatných 

movitých věcí a souborů movitých věcí. Firma se v únoru roku 2008 přestěhovala do 

vlastních prostor, na coţ se jiţ tři roky připravovala. Hodnota dlouhodobého majetku ve 

sledovaném období neustále a značně rostla. Tento růst byl způsoben růstem hodnoty 

samostatných movitých věcí a souborem movitých věcí a samozřejmě také výstavbou 

vlastního sídla firmy. 

     Oběžná aktiva – v roce 2004 významně klesla o více neţ 47%. V následujících 

letech jiţ rostla a to o více neţ 28% v roce 2005, o skoro 36% v roce 2006 a o téměř 

4,5% v roce 2007. Propad v prvním roce sledovaného období byl způsoben poklesem 

krátkodobých pohledávek. Krátkodobé pohledávky v následujících dvou letech značně 

rostly a v posledním roce nepatrně klesly. Zásoby v prvních dvou letech značně rostly o 

více neţ 67% respektive téměř o 100%. V dalších dvou letech pak ale klesaly o 18% 

v roce 2006 a o 23% v roce 2007. Finanční majetek měla firma v podobě hotovosti 

v pokladně. Jen v roce 2007 měli většinu svého finančního majetku na bankovním účtu. 

Vývoj finančního majetku byl v prvních dvou letech sledovaného období značně 

klesající. V roce 2004 klesl o skoro 54% a v roce 2005 klesl o téměř 96%. Tímto 

poklesem se dostala hodnota finančního majetku téměř na nulu. V dalších dvou letech 
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ovšem rostl a to značným tempem a to aţ na hodnotu na konci sledovaného období, 

která je téměř 2,5krát větší neţ na začátku období. 

 

Položka / Rok 
2004 - 2003 2005 - 2004 2006 - 2005 2007 - 2006 

tisíce  % tisíce  % tisíce  % tisíce  % 

PASIVA CELKEM  -2 789 -45,71 1 255 37,89 2 214 48,48 9 111 134,36 

Vlastní kapitál  211 23,84 724 66,06 2 204 121,10 859 21,35 

Základní kapitál   0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Rezervní fond, 
nedělitelný fond, 
ost.fondy ze zisku 

5 100,00 5 50,00 5 33,33 5 25,00 

Hospodářský výsledek 
min. let  

261 63,04 206 30,52 719 81,61 2 199 137,44 

Hospodářský výsledek 
běžného účetního 
období 

-55 -20,68 513 243,13 1 480 204,42 -1 345 -61,03 

Cizí zdroje  -3 010 -58,27 538 24,95 -10 -0,37 8 107 302,05 

Krátkodobé závazky  -2 409 -55,18 318 16,25 285 12,53 397 15,51 

Bankovní úvěry a 
výpomoci                                                    

-601 -75,13 220 110,55 -296 -70,64 7 711 6269,11 

Bankovní úvěry 
dlouhodobé 

0   0   0   7 834   

Krátkodobé bankovní 
úvěry 

-601 -75,13 220 110,55 -296 -70,64 -123 -100,00 

Ostatní pasiva 10 20,00 -6 -10,00 19 35,19 146 200,00 

Tab. č. 2: Horizontální analýza pasiv 

     Vlastní kapitál – vlastní kapitál ve sledovaném období prudce rostl. V roce 2004 

vzrostl o necelých 24%, v roce 2005 o více neţ 66%, v roce 2006 dokonce o 121% a 

v roce 2007 o více neţ 21%. Hodnota vlastního kapitálu tedy vzrostla více neţ 5krát. 

Tento nárůst byl způsoben zadrţováním hospodářského výsledku ve firmě. V 

sledovaném období nebyly vypláceny ţádné podíly na zisku. Výše základního kapitálu 

zůstala stejná a nejniţší zákonem povolené hodnotě 200 000 Kč.  

     Cizí zdroje – v prvním roce zaznamenaly významný pokles o více neţ 58%, v roce 

2005 růst o téměř 25%, v roce 2006 nepatrný pokles o 0,37% a v roce 2007 dramatický 

nárůst o více neţ 300%. Cizí zdroje se ve sledovaném období zdvojnásobily. Tento 

nárůst byl způsoben dlouhodobým bankovním úvěrem, který firma pouţila na 

financování výstavby sídla. Krátkodobé závazky nejprve prudce poklesly, v dalších 

letech pak rostly zhruba o 15%, ale hodnota této poloţky se za sledované období sníţila.  
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4.1.2 Vertikální  analýza: 

 

Položka / Rok 
Údaje v procentech 

2003 2004 2005 2006 2007 

AKTIVA CELKEM  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Dlouhodobý majetek 0,66 3,08 11,89 18,96 61,20 

Dlouhodobý hmotný majetek 0,66 3,08 11,89 18,96 61,20 

Oběžná aktiva  95,72 92,93 86,56 79,27 35,33 

Zásoby  5,31 16,36 23,71 13,08 4,30 

Krátkodobé pohledávky  80,45 68,12 62,58 64,06 27,21 

Krátkodobý finanční majetek  9,97 8,45 0,26 2,12 3,82 

Ostatní aktiva 3,62 3,99 1,55 1,77 3,47 

Tab. č. 3: Vertikální analýza aktiv 

 

Graf č. 1: Vertikální analýza aktiv 

     Stálá aktiva – podíl stálých aktiv na celkových aktivech byl v roce 2003 0,66%, coţ 

je velmi nízká hodnota. Tento podíl v následujících letech rostl, sice v roce 2004 na více 

neţ 3%, v roce 2005 na téměř 12%, v roce 2006 na jiţ skoro 19% a v roce 2007 uţ byl 

dokonce vyšší neţ 61%.  
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     Oběžná aktiva – podíl oběţných aktiv na celkových aktivech se propadal 

z původních téměř 96% v roce 2003 aţ na 35,33% v roce 2007. Největší poloţkou 

oběţných aktiv jsou krátkodobé pohledávky.  

     Ostatní aktiva – jsou nepatrnou poloţkou v rozvaze. Jejich podíl je maximální 

v roce 2004 necelá 4% a minimální v následujícím roce o něco více neţ 1,5%. Ostatní 

aktiva tvoří časové rozlišení nákladů. Jde o časové rozlišení nájemného. 

 

Položka / Rok 
Údaje v procentech 

2003 2004 2005 2006 2007 

PASIVA CELKEM  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál  14,51 33,09 39,85 59,34 30,73 

Základní kapitál   3,28 6,04 4,38 2,95 1,26 

Rezervní fond, nedělitelný fond, 

ost.fondy ze zisku 0,08 0,30 0,33 0,29 0,16 

Hospodářský výsledek min. let  6,79 20,38 19,29 23,60 23,91 

Hospodářský výsledek běžného 

období 4,36 6,37 15,85 32,50 5,41 

Cizí zdroje  84,67 65,10 58,99 39,58 67,90 

Krátkodobé závazky  71,56 59,09 49,81 37,75 18,61 

Bankovní úvěry a výpomoci                                                    13,11 6,01 9,17 1,81 49,30 

Bankovní úvěry dlouhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 49,30 

Krátkodobé bankovní úvěry 13,11 6,01 9,17 1,81 0,00 

Ostatní pasiva 0,82 1,81 1,18 1,08 1,38 

Tab. č. 4: Vertikální analýza pasiv 

     Vlastní kapitál – podíl vlastního kapitálu na zdrojích financování firmy je příliš 

nízký, s výjimkou roku 2006, kdy byl téměř 60%. V roce 2006 byla tato hodnota 

způsobena vysokým hospodářským výsledkem.  

     Cizí kapitál – podíl cizího kapitálu na celkovém kapitálu klesá v letech 2003 aţ 

2006 z 84,67% aţ na 39,58 a v roce 2007 se opět zvýší na necelých 68%. Pokles podílu 

cizího kapitálu je důsledkem klesajícího podílu krátkodobých závazků. Nárůst v roce 

2007 je způsoben čerpáním dlouhodobého úvěru.  

     Ostatní pasiva – podíl ostatních pasiv na celkových pasivech je ve firmě 

zanedbatelný, ve sledovaném období se jeho hodnoty pohybují mezi 0,82% a 1,81%. 



50 

 

 

Graf č. 2: Vertikální analýza pasiv 

 

4.2. Analýza rozdílových ukazatelů: 

 

    2003 2004 2005 2006 2007 

Čistý pracovní 

kapitál 

Oběžná aktiva - 

krátkodobé závazky 
1 474 1 121 1 678 2 815 2 658 

Čisté pohotové 

prostředky 

pohotové finanční 

prostředky - okamžitě 

splatné závazky 

-3 758 -1 677 -2 263 -2 416 -2 350 

Tab. č. 5: Analýza rozdílových ukazatelů 

     Čistý pracovní kapitál vyjadřuje, o kolik je hodnota oběţných aktiv vyšší neţ 

krátkodobé závazky. Představuje tedy částku volných prostředků, která zůstane ve firmě 

po úhradě všech krátkodobých závazků, coţ znamená, ţe část oběţných aktiv je 

financována z dlouhodobých zdrojů. Z manaţerského pohledu je cílem firmy 

disponovat co největším pracovním kapitálem, protoţe tento kapitál umoţňuje firmě 

pokračovat ve své činnosti i v případě, ţe bude nucena dostát veškerým svým 
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krátkodobým závazkům. Hodnota čistého pracovního kapitálu v roce 2004 mírně klesla, 

ale zůstala nadále kladná. V dalších letech jiţ rostla. Hodnota čistých pohotových 

prostředků je v celém sledovaném období záporná. Ve firmě převyšuje hodnota 

krátkodobých závazků sumu hotovosti a peněz na bankovním účtu. To znamená, ţe 

v případě nutnosti splatit všechny své krátkodobé závazky byla by firma nucena 

odprodat buď některé pohledávky, popř. zásoby. 

 

4.3. Analýza poměrových ukazatelů 

    Analýza poměrových ukazatelů se zabývá analýzou ukazatelů likvidity, analýzou 

ukazatelů zadluţenosti, analýzou řízení aktiv, analýzou ukazatelů rentability a 

Altmanovým indexem. 

4.3.1. Ukazatelé likvidity 

 

    2003 2004 2005 2006 2007 

BĚŽNÁ 

LIKVIDITA 

likvidita III. 

stupně 

oběžná aktiva / 

krátkodobé závazky 
1,13 1,43 1,47 2,00 1,90 

POHOTOVÁ 

LIKVIDITA 

likvidita II. 

stupně 

(oběžná aktiva - zásoby) 

/ krátkodobé závazky 
1,07 1,18 1,07 1,67 1,67 

OKAMŽITÁ 

LIKVIDITA 

likvidita I. 

stupně 

finanční majetek / 

krátkodobé závazky 
0,12 0,13 0,004 0,05 0,21 

Tab. č. 6: Ukazatelé likvidity 

Běžná likvidita - ukazuje, jak jsou krátkodobé závazky kryty krátkodobými 

aktivy ve stejné časové periodě. Ukazatel je citlivý na strukturu jednotlivých sloţek 

oběţných aktiv a jejich době obratu, především zásob a pohledávek, neboť u zásob 

můţe trvat velmi dlouho, neţ se přemění v peníze a u pohledávek existuje riziko 

nesplacení v jejich lhůtě. Firma s nevhodnou strukturou oběţného majetku (např. 

s nadměrnými zásobami, nedobytnými pohledávkami nebo nízkým stavem peněţních 

prostředků) se tak můţe snadno ocitnout v obtíţné finanční situaci. Doporučené 
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hodnoty tohoto ukazatele jsou 1,5 – 2,5. V roce 2003 byla hodnota běţné likvidity ještě 

velmi nízká, v následujících dvou letech byla jiţ jen lehce pod spodní hranicí 

doporučených hodnot a v posledních dvou letech jiţ byla v optimální výši. Oborový 

průměr byl v roce 2007 pro tento ukazatel 1,61.                                                                     

Pohotová likvidita - vylučuje pro lepší vypovídací schopnost z oběţných aktiv 

zásoby z důvodu moţných problémů při jejich přeměně na finanční prostředky, 

nepředstavují totiţ pohotově likvidní prostředky. Rychlá likvidace zásob obvykle 

vyvolává ztráty, a proto jsou v čitateli ponechány jen peněţní prostředky, krátkodobé 

cenné papíry a krátkodobé pohledávky. Hodnota tohoto ukazatele by neměla klesnout 

pod 1. Pokud se tak stane, značí to, ţe podnik má příliš mnoho finančních prostředků 

vázaných v zásobách. Firma má hodnoty pohotové likvidity v prvních třech letech 

sledovaného období mírně nad touto hranicí. V dalších dvou letech je hodnota dokonce 

1,67. Oborový průměr v roce 2007 tohoto ukazatele je 1,57. I v tomto ukazateli je firma 

nad průměrem. 

Okamžitá likvidita - měří schopnost podniku hradit právě splatné dluhy. Finanční 

majetek představuje peníze v pokladně, účty v bankách, ale i volně obchodovatelné 

cenné papíry, šeky apod. Podle literatury by měl ukazatel nabývat doporučených hodnot 

0,2 – 0,5. Firma těchto doporučených hodnot v prvních čtyřech letech nedosahuje. 

V roce 2005 byla hodnota dokonce jen 0,004. Doporučených hodnot firma dosáhla 

pouze v roce 2007, kdy byla hodnota jen těsně nad spodní hranicí. Oborový průměr 

v roce 2007 je 0,35. 

Firma nemá problémy s ukazateli běţné a pohotové likvidity. Hodnoty okamţité 

likvidity jsou však nízké, pod doporučenými hodnotami. V roce 2007 sice hodnota 

dosáhne spodní hranice doporučených hodnot, ale i tak je v daném oboru podprůměrná. 
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Graf č. 3: Vývoj ukazatelů likvidity 

 

4.3.2. Analýza zadluženosti: 

 

    2003 2004 2005 2006 2007 

Celková zadluženost 
cizí zdroje / 

celková pasiva 
0,85 0,65 0,59 0,40 0,68 

Koeficient 

samofinancování 

vlastní kapitál / 

celková pasiva 
0,15 0,33 0,40 0,59 0,31 

Koeficient úrokového 

krytí 

EBIT / nákladové 

úroky 
11,93 6,67 19,27 82,65 10,35 

Doba splácení dluhu 

cizí zdroje - 

finanční majetek 

/ provozní cash 

flow 

    12,65 2,30 6,65 

Tab. č. 7: Analýza zadluţenosti 

     Celková zadluženost – podle zlatých pravidel financování se má hodnota celkové 

zadluţenosti pohybovat v rozmezí 40 – 60%, popř. 30 – 70%. Je-li ukazatel vyšší neţ 

oborový průměr, bude pro firmu obtíţné získat dodatečné zdroje bez toho, aby nejprve 

zvýšila vlastní kapitál nebo by věřitelé poţadovali vyšší úrok. Firma má vysokou 

zadluţenost jen v roce 2003, kdy hodnota byla dokonce 85%, coţ je uţ velmi vysoké 

číslo. Oborový průměr v roce 2007 je ale pouze 25,09%.      
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Graf č. 4: Vývoj celkové zadluţenosti 

      

     Koeficient samofinancování - popisuje financování společnosti vlastními zdroji. 

Vyjadřuje v podstatě finanční nezávislost firmy, dlouhodobou finanční stabilitu a 

samostatnost.  Velikost podílu vlastního kapitálu a celkových aktiv má význam pro 

různé skupiny uţivatelů finančních výkazů, především pak pro akcionáře podniku. 

Vlastní kapitál by mělo činit minimálně 30 % a má krýt 2/3 stálých aktiv. Jestliţe 

ukazatel dosahuje hodnotu výrazně nad 50 %, firma je překapitalizována, coţ je spojeno 

s nízkou rentabilitou vloţeného kapitálu. Naopak pokud hodnota finanční samostatnosti 

nízká, firma je podkapitalizována, aktiva jsou kryta z velké části cizími zdroji. Hodnoty 

postupně rostly aţ do roku 2006, kdy dosáhly maxima 59%. V následujícím roce opět 

klesly na 31%. 

     Koeficient úrokového krytí – vyjadřuje, kolikrát je podnik schopen pokrýt své 

úrokové náklady ziskem. Doporučené hodnoty se pohybují v rozmezí 3 aţ 6. Banky pro 

poskytnutí úvěru však poţadují hodnotu tohoto ukazatele aţ 8. Tyto hodnoty firma 

výrazně převyšuje v celém období s výjimkou roku 2004, kdy byla hodnota 6,67. Tato 

hodnota není sice pod doporučenou hodnotou, ale mohly by být problémy se získáním 

úvěru, v dalších letech byly hodnoty ovšem opět velmi vysoké. 

     Doba splácení dluhu - tento ukazatel určuje, po kolika letech by byl podnik schopen 

vlastními silami splatit své dluhy. V zahraničí dosahují finančně zdravé podniky výše 

tohoto ukazatele menší neţ 3 roky, průměrná úroveň v průmyslu se uvádí 4 roky, 
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v řemeslných ţivnostech 5 let, ve velkoobchodě 6 let, v maloobchodě 8 let. V letech 

2003 a 2004 je hodnota provozního cash flow záporná, to by znamenalo zápornou 

hodnotu tohoto ukazatele. V roce 2005 je hodnota ukazatele velmi vysoká 12,65 let, coţ 

bylo způsobeno nízkým provozním cash flow. V následujícím roce ovšem klesla 

hodnota na velmi dobrých 2,3 roku, ale díky nárůstu cizích zdrojů v roce 2007 se 

hodnota vyšplhala na 6,65 let. 

4.3.3. Analýza řízení aktiv: 

 

    2003 2004 2005 2006 2007 

Obrat celkových 

aktiv 
tržby / celková aktiva 1,84 3,38 2,63 2,74 1,02 

Obrat stálých 

aktiv 
tržby / stálá aktiva 280,80 109,71 22,09 14,45 1,66 

Doba obratu 

zásob 
zásoby / denní tržby 10,53 17,68 32,96 17,42 15,42 

Doba obratu 

pohledávek 

krátkodobé 

pohledávky z 

obchodního styku / 

denní tržby 

159,49 73,59 86,70 83,98 83,48 

Doba obratu 

krátkodobých 

závazků 

krátkodobé závazky z 

obchodního styku / 

denní tržby 

141,88 63,83 50,33 33,99 56,64 

Tab. č. 8: Analýza řízení aktiv 

     Obrat celkových aktiv - udává, kolikrát se aktiva obrátí za daný časový interval (za 

rok). Měří, jak efektivně firma hospodaří se svými celkovými aktivy. Doporučené 

hodnoty jsou 1,6 – 3. V letech 2003, 2005 a 2006 jsou hodnoty optimální. V roce 2004 

má firma nedostatek majetku, neţ je účelné. V roce 2007 má však firma nedostatek 

majetku, coţ můţe v budoucnu vést ke ztrátám zakázek.  

     Obrat stálých aktiv - tento ukazatel se vyuţívá při rozhodování o tom, zda pořídit 

další produkční hmotný majetek. Pokud je hodnota ukazatele niţší neţ oborový průměr, 

finanční manaţeři by měli omezit investice firmy a ve výrobě zvýšit vyuţití výrobních 

kapacit. Hodnoty ukazatele jsou ovlivněny prudkým nárůstem stálých aktiv ve 

sledovaném období.  
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     Doba obratu zásob - udává průměrný počet dnů, pro které jsou zásoby vázány 

v podniku do doby jejich spotřeby nebo do doby jejich prodeje. Je ţádoucí, aby ukazatel 

měl co nejniţší velikost. Pro posouzení ukazatele je rozhodující jeho vývoj v časové 

řadě. Za optimální lze povaţovat klesající trend ukazatele. V ČR se doba obratu zásob u 

většiny organizací pohybuje v rozmezí 50 - 100 dní. Negativní vývoj je nad 100 dní. 

Doba obratu zásob se ve firmě pohybuje mezi 10,53 a 32,96, coţ jsou velmi pozitivní 

výsledky. 

     Doba obratu pohledávek – udává průměrný počet dnů, kdy má firma vázány své 

finanční prostředky v pohledávkách. Průměrná hodnota v dnešních ekonomických 

podmínkách je 40 aţ 60 dní. V roce 2003 byla doba obratu pohledávek téměř 160 dní, 

coţ značí velmi velkou vázanost finančních prostředků v pohledávkách. V ostatních 

letech se hodnota ukazatele pohybuje kolem 80 dní. Tyto hodnoty jsou také znamením 

přílišného vázání finančních prostředků. 

     Doba obratu krátkodobých závazků - výsledkem je doba, jak dlouho firma 

odkládá platbu faktur svým dodavatelům. Lze tím zjistit, jaká je platební morálka firmy 

vůči jejím dodavatelům. Doba obratu závazků by měla být delší neţ doba obratu 

pohledávek, tzn. obchodní úvěr nám poskytovaný by měl být delší, neţ obchodní úvěr, 

jeţ poskytujeme my. Hodnota ukazatele doby obratu (splatnosti) závazků by se měla 

pohybovat v rozmezí 40 - 60 dní. Doba obratu krátkodobých závazků byla příliš dlouhá 

jen v roce 2003, v ostatních letech jiţ firma platila svým dodavatelům včas. Negativním 

jevem ve firmě je, ţe v celém sledovaném období je doba obratu krátkodobých závazků 

vyšší neţ doba obratu pohledávek. 
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Graf č. 5: Doby obratu 

 

Graf č. 6: Obrat celkových a stálých aktiv 
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4.3.4. Ukazatelé rentability: 

 

      2003 2004 2005 2006 2007 

Rentabilita 

vloženého 

kapitálu 

ROI EBIT / celk. A 5,47% 12,29% 24,90% 45,10% 8,66% 

Rentabilita 

celkového 

kapitálu 

ROA 
HV po zdanění 

/ celk. A 
4,36% 6,37% 15,85% 32,50% 5,41% 

Rentabilita 

vlastního 

kapitálu 

ROE 
HV po zdanění 

/ VK 
30,06% 19,25% 39,78% 54,77% 17,59% 

Rentabilita 

tržeb 
ROS 

HV po zdanění 

/ tržby 
2,37% 1,89% 6,04% 11,86% 5,31% 

Tab. č. 9: Ukazatelé rentability 

     Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) – udává, kolik haléřů z jedné investované 

koruny vytvoří firma v podobě zisku. Hodnoty mezi 12 aţ 15% jsou povaţovány za 

dobré, hodnoty vyšší jsou vynikající. Firma měla v roce 2003 nízkou hodnotu ROI, ale 

v dalších třech letech se hodnoty dostaly aţ na vynikajících 45%. V roce 2007 uţ byla 

hodnota ROI opět pod hranicí 10%. Hodnota oborového průměru dané rentability je 

v roce 2007 však jen 4,77%. Firma je tedy dostatečně zisková. 

     Rentabilita celkového kapitálu (ROA) – měří produkční sílu podniku, to znamená 

schopnost efektivně vyuţívat majetek firmy. Hodnoty této rentability by měly být 

přirozeně co nejvyšší. Oborový průměr v roce 2007 je jen 3,39%. Hodnoty ROA rostly 

z 4,36% v roce 2003 aţ na 32,5% v roce 2006. V roce 2007 pak klesly na 5,41%, coţ je 

ovšem stále nad oborovým průměrem. 

     Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) - slouţí k zhodnocení výnosností kapitálu, 

který byl do společnosti vloţen vlastníky, to znamená, kolik čistého zisku připadá na 

jednu vlastníkem vloţenou korunu. Vzhledem k riziku, které tímto vlastníci podstupují, 

měla by být tato rentabilita vyšší neţ rentabilita celkového kapitálu. Hodnota této 

rentability ve sledovaném období je velmi vysoká a zároveň je pokaţdé vyšší neţ 

hodnota rentability celkového kapitálu. Oborový průměr u ROE byl v roce 2007 4,51%. 
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     Rentabilita tržeb (ROS) – udává, kolik haléřů čistého zisku má firma z jedné 

utrţené koruny. Hodnota tohoto ukazatele se povaţuje za dobrou, pokud překročí 

hranici 10%. Hodnoty ROS v letech 2003 a 2004 jsou velmi nízké, pak se ale zvyšují aţ 

maximum 11,86% v roce 2006. V roce 2007 však hodnota této rentability opět klesla 

pod 10%. 

 

Graf č. 7: Vývoj ukazatelů rentability 

 

4.3.5. Altamanův index finančního zdraví (identifikátor bankrotu) 

 

     Altmanův index finančního zdraví je moţno vyuţít pro celkové hodnocení finanční 

situace firmy. Na základě hodnoty tohoto ukazatele se můţeme domnívat, zda se firma 

blíţí k bankrotu, či ne.  

Z = 0,717 ∙ x1 + 0,847 ∙ x2 + 3,107 ∙ x3 + 0,420 ∙ x4 + 0,998 ∙ x5 
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Výsledné hodnoty: 

< 1,2        zóna bankrotu (podnik je ohroţen váţnými finančními problémy) 

1,2 – 2,9   „šedá zóna“  

> 2,9        zóna prosperity (dobrá finanční situace)  

  2003 2004 2005 2006 2007 

x1 0,24 0,34 0,37 0,42 0,17 

x2 0,07 0,20 0,19 0,24 0,24 

 x3 0,05 0,12 0,25 0,45 0,09 

 x4 0,17 0,51 0,68 1,50 0,45 

 x5 1,84 3,38 2,63 2,74 1,02 

 

 

2003 2004 2005 2006 2007 

Altmanův index 2,31 4,38 4,11 5,26 1,80 

Tab. č. 10: Altmanův index 

Z hodnot Altmanova indexu lze usuzovat, ţe podniku bankrot bezprostředně nehrozí. 

V letech 2004 aţ 2006 byla v podniku velmi dobrá finanční situace. V letech 2003 a 

2007 se podnik ocitl v „šedé zóně“.  

 

 

Graf č. 8: Vývoj Altmanova indexu 
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5. Finanční plán  

 

     V následujícím textu bude uveden sestavený dlouhodobý finanční plán ve třech 

variantách. Tyto varianty jsou: nejpravděpodobnější, optimistická a pesimistická. 

Následně bude uveden krátkodobý finanční plán a kontrola plánu. 

 

5.1 Dlouhodobý finanční plán 

     

      Finanční plán je kvalitativním vyjádřením všech podnikatelských aktivit 

zaměřených na provoz a růst podniku. Má integrující postavení v systému podnikových 

plánů, protoţe se v něm spojují všechny dílčí plány podniku. Finanční plán nemá jen 

pasivní roli sumarizace výstupů dílčích plánů, ale aktivně na ně působí, určuje 

disponibilní finanční zdroje pro financování podnikových aktivit. 

 

5.1.1 Stanovení cílů pro zvolený časový horizont 

 

     Společnost se během své existence doposud nezabývala finančním plánováním a ani 

strategické cíle nejsou ve společnosti stanoveny v písemné podobě. Dalo by říci, ţe 

v současné době se strategické cíle zaměřují na zlepšení finanční situace firmy. Hlavní 

strategické cíle jsou rozpracovány na období tří let, tedy od roku 2008 do roku 2010. 

Mezi nejvýznamnější cíle patří: 

Dosahování minimálního ročního zisku 

Společnost se dlouhodobě pohybuje v kladném hospodářském výsledku. Předpokládá 

se, ţe společnost rovněţ v letech 2008 aţ 2010 bude vykazovat zisk. Proto si za svůj cíl 

stanovila minimální roční zisk ve výši 300 tisíc Kč, coţ představuje reálný cíl.  
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Zvyšování obratu 

Společnost zaznamenala v roce 2007 pokles trţeb, ale předpokládá, ţe to byla spíše 

jenom výjimka. V letech 2008 aţ 2010 si společnost stanovila cíl růst trţeb tempem 

10% za rok. 

Dosažení rentability vlastního kapitálu minimálně ve výši 4,51% ročně 

Společnost hodlá udrţet tento ukazatel nad oborovým průměrem. Proto si stanovila za 

cíl, ţe v letech 2008 aţ 2010 se rentabilita vlastního kapitálu bude pohybovat nad úrovní 

oborového průměru z roku 2007. Oborový průměr v roce 2007 byl 4,51%. 

Dosažení rentability tržeb minimálně ve výši 2% ročně 

Společnost v minulých letech vykazovala horší hodnoty tohoto ukazatele. Rozhodla se 

tedy tento ukazatel podrobněji sledovat a dala si za cíl, rentabilitu trţeb pozvednout a 

udrţet minimálně na výši 2%. 

Dosažení minimálního ročního cash flow ve výši 700 tisíc 

Společnost patří mezi malé firmy, proto je jednou z nejsledovanější oblastí oblast 

peněţních toků. Proto si společnost určila za cíl výši celkového cash flow minimálně 

700 tisíc Kč. 

 

 

5.1.2 Prognóza vývoje prodeje 

 

    Dosavadní vývoj: 

Trţby v letech 2003 aţ 2006 vykazovaly značný nárůst, s výjimkou roku 2004. Kdy byl 

nepatrný pokles. V roce 2006 dosáhly trţby svého maxima na hodnotě 17 885 tisíc Kč. 

V roce 2007 se však trţby značně propadly aţ na hodnotu 16 132 tisíc Kč. Tento propad 

byl způsoben poruchou a opravou jednoho ze strojů. Tato oprava probíhala v červenci a 

srpnu roku 2007. V dalších letech by měl být vývoj pozitivní. Následující graf 

dokumentuje tento vývoj trţeb. 
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Graf č. 9: Vývoj trţeb v letech 2003-2007 

 

Procentuální vyjádření vývoje trţeb je následující: v roce 2004 klesly trţby o necelé půl 

procento, v roce 2005 vzrostly o více neţ 7%, v roce 2006 pak vzrostly o více neţ 50% 

a v roce 2007 poklesly o více neţ 14%.  

Varianty plánů: 

     Jednou z nejdůleţitějších činností finančního plánování je správně předpovědět 

vývoj trţeb. Vývoj trţeb společnosti má doposud takové výkyvy, ţe prognózovat ho 

pomocí statistických metod by bylo diskutabilní. Do prognózy budoucího vývoje trţeb 

musíme zobrazit také dopad finanční krize, a proto by bylo nevhodné pouţít statistické 

metody. Dlouhodobý plán bude sestavován ve třech variantách. Pokles trţeb z roku 

2007 by měl být zastaven. V roce 2008 by měl následovat růst trţeb. Za optimistickou 

variantu je povaţována situace, kdy trţby společnosti nejprve v roce 2008 zaznamenají 

nárůst o 20%, v roce 2009 díky finanční krizi by měl být pokles trţeb o 5% a v roce 

2010 opět růst o 5%. Za nejpravděpodobnější variantu bude povaţována následující 

situace. V roce 2008 by měli trţby zaznamenat nárůst o 10%. Firmu v tomto roce ještě 

nepostihne finanční krize. Naproti tomu v roce 2009 je jiţ očekáván dopad finanční 

krize. Očekává se, ţe se projeví na trţbách sníţením o 10%. V roce 2010 je pak 
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očekáván ústup finanční krize a nárůst trţeb o 15% oproti předcházejícímu roku. Za 

pesimistickou variantu je brána následující situace. V roce 2008 se očekává růst trţeb 

pouze o 5% na 16 939 tisíc Kč. V roce 2009 by byl jiţ pokles trţeb o 15%, coţ by bylo    

14 398 tisíc Kč. Tento propad by byl způsoben také finanční krizí. V roce 2010 se jiţ 

očekává nárůst trţeb na 15 838 tisíc Kč, coţ znamená růst o 10%. 

 

 

Graf č. 10: Vývoj trţeb 

 

 

% změna tržeb 2008 2009 2010 

optimistická  20 -5 5 

nejpravděpodobnější 10 -10 15 

pesimistická 5 -15 10 
Tab. č. 11: Procentní změny trţeb 
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5.1.3 Nejpravděpodobnější varianta plánu 

 

     Tým společnosti Vodaservis se domnívá, ţe se trţby budou v následujících třech 

letech vyvíjet následovně. V roce 2008 vzrostou na 17 745 tisíc Kč, v roce 2009 se 

naplno projeví finanční krize a trţby poklesnou o 1 774 tisíc Kč na 15 971 tisíc Kč. 

V roce 2010 je očekáván nárůst trţeb na 18 367 tisíc Kč. Pro sestavení dlouhodobého 

finančního plánu je pouţita metoda plánování poloţek v závislosti na trţbách. Některé 

poloţky jsou však stanoveny jiným způsobem a budou podrobněji rozebrány. 

Plánovaný výkaz zisků a ztrát: 

Plánovaný výkaz zisků a ztrát 2008 2009 2010 

II. Tržby 17745 15971 18367 

B. Výkonová spotřeba 12058 10853 12366 

 + Přidaná hodnota 5687 5118 6001 

C. Osobní náklady 3704 3410 3139 

D. Daně a poplatky 12 12 12 

E. Odpisy dl. hmotného a nehmotného majetku 813 751 694 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 274 0 0 

F. Zůstatková cena prodaného dl. maj. a materiálu 2 0 0 

G. Změna stavu rezerv a opr. položek 111 100 115 

IV. Ostatní provozní výnosy 240 216 248 

H. Ostatní provozní náklady 158 143 164 

* Provozní hospodářský výsledek 1400 919 2125 

X. Výnosové úroky 0 0 0 

N. Nákladové úroky 504 473 440 

XI. Ostatní finanční výnosy 54 49 56 

O. Ostatní finanční náklady 176 158 182 

* Finanční hospodářský výsledek -626 -583 -566 

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 105 67 296 

** Hospodářský výsledek za běžnou činnost 396 268 1263 

* Mimořádný hospodářský výsledek 0 0 0 

T. Převod podílů na HV společníkům 0 0 0 

*** Hospodářský výsledek za účetní období 396 268 1263 

**** Hospodářský výsledek před zdaněním 502 336 1559 

Tab. č. 12: Plánovaný výkaz zisků a ztrát 
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Individuální stanovení některých položek výkazu zisků a ztrát 

 

Některé poloţky je vhodné prognózovat individuálně podle specifických kritérií, které 

jsou pro různé společnosti rozdílné. 

Výkonová spotřeba: 

Výkonová spotřeba je nejvýznamnější nákladovou poloţkou společnosti a je tedy 

vhodné ji podrobně analyzovat. 

Do výkonové spotřeby patří řada poloţek: první z nich je spotřeba materiálu a energie. 

Podíl spotřeby materiálu a energie na výkonové spotřebě se v letech 2005 aţ 2007 

pohyboval kolem 80%.  Společnost účtuje spotřebu materiálu na účet 501. Společnost 

analyticky rozlišuje nákup spotřebního materiálu, nákup pohonných hmot, nákup 

drobného hmotného majetku a nákup kancelářských potřeb. Náklady této poloţky jsou 

plánovány v závislosti na trţbách. Spotřeba energie je výrazně niţší neţ spotřeba 

materiálu. Ceny za elektrickou se za posledních 10 let zvýšily o 78%, tzn. průměrně o 

7,8% ročně. Tento růst cen se také odrazí ve zvýšených nákladech na energii. 

Další poloţkou výkonové spotřeby jsou sluţby. Patří sem náklady na opravy a 

udrţování. Firma zde účtuje o drobných opravách. Větší oprava proběhla zatím jen 

v červenci a srpnu roku 2007. Tato oprava byla náhlá a nečekaná. Firma nevytváří 

ţádné rezervy. Tato poloţka je plánována tak, ţe byla od celkových nákladů na opravy 

odečtena neočekávaná oprava v červenci a srpnu roku 2007 (nedá se předpokládat, ţe 

by se něco podobného opakovalo) a v plánování poloţky oprav se jiţ tato oprava 

nezohledňuje. Tato poloţka je plánována v závislosti na trţbách, stejně jako další účet, 

tj. cestovné (účet 512). 

Další významnou poloţkou sluţeb jsou ostatní sluţby. Tato poloţka zahrnuje náklady 

na nájemné, poštovní sluţby, leasing, telefonní sluţby, inzertní sluţby, nákup drobného 

nehmotného majetku a ostatní sluţby. Všechny části této poloţky, kromě leasingu, jsou 

prognózovány v závislosti na trţbách.  
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Náklady leasingu lze podle leasingových smluv určit velmi přesně. Firma má na období 

2008 aţ 2010 podepsáno několik leasingových smluv. Na leasing jsou pořizována 

osobní a dodávková auta. 

V lednu roku 2008 skončil leasing u automobilu Opel Astra. Zůstatková cena po 

skončení leasingu je 1 560 Kč. Společnost plánuje tento automobil ještě v roce 2008 

prodat. Prodejní cena by měla být 190 000 Kč. Dalším automobilem na leasing je 

dodávkový automobil Citroen Jumper. Tento automobil byl pronajat jiţ dříve a leasing 

této dodávky skončí v roce 2010. V rámci rozšiřování působnosti firma plánuje pořídit 

v únoru 2008 nový dodávkový automobil Citroen Jumper.  

Osobní náklady: 

Další poloţkou jsou osobní náklady. Osobní náklady jsou prognózovány podle 

následujícího vztahu: počet zaměstnanců x průměrná mzda x index růstu (poklesu) 

mezd. Je zde zohledněn fakt, ţe společnost v roce 2008 přijme další dva zaměstnance. 

V letech 2009 a 2010 se nepředpokládá ţádné další přijímání nebo naopak propouštění. 

Průměrná mzda je stanovena jako mzdové náklady/počet zaměstnanců. Index poklesu 

mezd je 0,92. 

Daně a poplatky: 

Mezi tyto nákladové poloţky společnost řadí pouze silniční daň, jejíţ výše se 

pravděpodobně nebude v plánovaném období měnit. Dále sem patří poloţka ostatní 

daně a poplatky, které zahrnují nákup dálničních známek a jejichţ výše by měla být téţ 

konstantní. 

Odpisy: 

Tato poloţka v plánu na rok zaznamenala značný nárůst. Tento nárůst je způsoben 

zahájením odepisování nově pořízené budovy. Pořizovací cena této budovy je  

8 171 153 Kč. Další dlouhodobý hmotný majetek pokračuje v odpisování.  

Tržby z prodeje a zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku: 

Společnost plánuje prodej dlouhodobého majetku pouze pro rok 2008. Jde o prodej 

dvou automobilů. Prvním automobilem je Citroen Xsara. Prodejní cena by měla být 
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84 000 Kč. Tento automobil je zcela odepsán. Druhým automobilem je Opel Astra, 

kterému v lednu roku 2008 skončí leasing. Zůstatková cena tohoto automobilu je    

1 560 Kč. Opel Astra bude prodán za 190 000 Kč. Oba tyto prodeje jsou tedy pro 

společnost ziskové. 

Nákladové úroky: 

Společnost platí úroky z dlouhodobého úvěru. Tento úvěr byl společnosti poskytnut 

bankou Oberbank  jiţ v roce 2007. Tento úvěr společnost čerpá podle potřeby. 

Společnost má od banky Oberbank stanoven limit tohoto úvěru ve výši 9 000 000 Kč. 

Tohoto limitu společnost hodlá vyuţít v únoru roku 2008. Úrok z tohoto úvěru je 

stanoven na 5,6% z jistiny. S postupným splácením tohoto úvěru budou klesat také 

úroky. V roce 2008 by měly činit 504 000 Kč. V roce 2009 by měly klesnout na 

473 200 Kč. V roce 2010 by pak měly úroky z úvěru poklesnout aţ na 439 600 Kč. 

Daň z příjmu za běžnou činnost: 

Společnost by měla v letech 2008 aţ 2010 tvořit zisk. Sazby daně z příjmů v těchto 

letech by měly být následující. V roce 2008 sazba daně z příjmů právnických osob by 

měla činit 21%, v roce 2009 20% a v roce 2010 by měla činit 19%. 
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Plánovaná rozvaha: 

Plánovaná rozvaha 2008 2009 2010 

Aktiva celkem 16903 16233 17475 

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0 

Dlouhodobý majetek 9865 9113 8419 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 9865 9113 8419 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 

Oběžná aktiva 6650 7120 9056 

Zásoby 751 676 778 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 4756 4281 4923 

Krátkodobý finanční majetek 1142 2163 3355 

Časové rozlišení 389 0 0 

 

 

2008 2009 2010 

Pasiva celkem 16903 16233 17475 

Vlastní kapitál 5279 5548 6811 

Základní kapitál 200 200 200 

Kapitálové fondy 0 0 0 

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 30 35 40 

Hospodářský výsledek minulých let 4653 5044 5308 

Hospodářský výsledek běžného úč. období 396 268 1263 

Cizí zdroje 11624 10685 10664 

Rezervy 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 

Krátkodobé závazky 3174 2835 3414 

Bankovní úvěry a výpomoci 8450 7850 7250 

Časové rozlišení 0 0 0 

Tab. č. 13:Plánovaná rozvaha 

 

Většina poloţek rozvahy je plánována v závislosti na trţbách. Některé poloţky ovšem 

jsou stanoveny individuálně. 
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Dlouhodobý majetek: 

Společnost nemá v rozvaze ţádný dlouhodobý nehmotný ani finanční majetek. V letech 

2008 aţ 2010 se ţádný nákup těchto poloţek rozvahy neočekává.  

Dlouhodobý hmotný majetek:  

Společnost plánuje v únoru 2008 dokončit stavbu vlastního sídla a zapsat tuto budovu 

do obchodního majetku. Pořizovací cena této budovy je 8 171 000 Kč. Na konci roku 

2007 měla společnost tuto budovu vedenu v nedokončeném dlouhodobém hmotném 

majetku ve výši 8 117 tisíc Kč. Investice do této budovy se tedy plánuje v hodnotě      

54 tisíc Kč. K tomuto objektu je plánován v roce 2008 přikoupit další pozemek 

v hodnotě 897 500 Kč. Celkové investice do dlouhodobého majetku jsou 951 500 Kč. 

V letech 2009 a 2010 nejsou plánovány další investice do tohoto typu majetku. 

Zásoby: 

Společnost nemá problémy s nadbytečnými zásobami. Z tohoto důvodu společnost 

neplánuje nějaké prodeje zásob. Zásoby jsou plánovány v závislosti na trţbách. 

Pohledávky: 

Společnost nemá a neočekává ţádné dlouhodobé pohledávky, coţ je pro ni příznivé. 

Výše krátkodobých pohledávek je celkem značná. Společnost ovšem nemá takovou 

vyjednávací sílu s odběrateli, aby je donutila platit dříve, nebo dokonce hotově. I tato 

poloţka oběţného majetku je plánována v závislosti na trţbách. 

Časové rozlišení aktiv: 

Časové rozlišení aktiv úzce souvisí s leasingem, protoţe obsahuje náklady příštích 

období. Do nákladů příštích období patří také nájemné placené dopředu. Tuto poloţka 

lze také přesně předpovědět. Společnost nepředpokládá pro roky 2009 a 2010 ţádné 

další poloţky časového rozlišení. 

Základní kapitál: 

Základní kapitál se nebude v letech 2008 aţ 2010 měnit a společnost jej bude i nadále 

udrţovat v zákonem stanovené minimální výši. 
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Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku: 

Zákonný rezervní fond je tvořen kaţdým rokem přídělem ve výši 5 000 Kč. Tento příděl 

je stanoven ve stanovách společnosti a i v letech 2008 aţ 2010 bude v této výši. 

Výsledek hospodaření minulých let: 

Výsledek hospodaření minulých let je kaţdý rok zvýšen o hospodářský výsledek 

běţného účetního období sníţeného o příděl do zákonného rezervního fondu. Vyplácení 

podílů na zisku se v letech 2008 aţ 2010 nepředpokládá.  

Cizí zdroje: 

Společnost nevytvářela v minulých letech ţádné rezervy. V letech 2008 aţ 2010 se 

neplánuje tvorba rezerv. Obdobné je to také u poloţky dlouhodobé závazky. Společnost 

prozatím ţádné dlouhodobé závazky neměla a ani je neplánuje. 

Krátkodobé závazky: 

Poloţka krátkodobé závazky obsahuje několik účtů. Závazky z obchodních vztahů mají 

největší podíl na této poloţce. Krátkodobé závazky jsou prognózovány v závislosti na 

trţbách. Na účtu závazky k zaměstnancům je na konci roku jen prosincová výplata 

mezd. Tato poloţka je plánována jako 1/12 celkových ročních mzdových nákladů. Na 

účtu závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění je sociální a zdravotní 

pojištění z prosincových výplat. Daň z příjmů se předpokládá ve výši uvedené v 

plánovaném výkazu zisků a ztrát. Ostatní poloţky krátkodobých závazků se v letech 

2008 aţ 2010 nepředpokládají. 

Bankovní úvěry a výpomoci: 

Tato poloţka obsahuje pouze dlouhodobý úvěr. Společnost splácí tento úvěr 

pravidelnými měsíčními splátkami. Měsíční splátky jsou určeny ve výši 50 000 Kč. 

Ročně tedy společnost zaplatí na splátkách 600 000 Kč. Zůstatky tohoto úvěru v letech 

2008 aţ 2010 jsou následující. Na konci roku 2008 je plánován zůstatek 8 450 000 Kč. 

Na konci roku 2009 by měl být zůstatek 7 850 000 Kč. Na konci roku 2010 je 

plánováno, ţe společnost bude stále ještě dluţit bance 7 250 000 Kč. 
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Plánované cash flow: 

Plánované cash flow 2008 2009 2010 

P   Finanční majetek na počátku roku 607 1142 2163 

Z   Hospodářský výsledek 396 268 1263 

odpisy 813 751 694 

změna rezerv 0 0 0 

změna ostatních aktiv 162 389 0 

změna ostatních pasiv -219 0 0 

změna zásob -68 75 -101 

změna krátkodobých pohledávek -432 476 -642 

změna krátkodobých závazků 217 -339 579 

změna krátkodobých úvěrů 0 0 0 

A   CF z provozní činnosti 871 1621 1792 

změna pohledávek za uspaný VK 0 0 0 

změna dlouhodobého majetku -952 0 0 

změna finančních investic 0 0 0 

B    CF z investiční činnosti -952 0 0 

změna základního kapitálu 0 0 0 

změna kapitálových fondů 0 0 0 

změna fondů ze zisku 5 5 5 

změna HV minulých období -5 -5 -5 

změna dlouhodobých závazků 0 0 0 

změna dlouhodobých bankovních úvěrů 616 -600 -600 

změna dlouhodobých pohledávek 0 0 0 

C      CF z finanční činnosti 616 -600 -600 

F   CF celkem 535 1021 1192 

R    Finanční majetek na konci roku 1142 2163 3355 

Tab. č. 14:Plánované cash flow 
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5.1.4 Finanční analýza plánu 

 

Ukazatelé likvidity: 

    2008 2009 2010 

BĚŽNÁ 

LIKVIDITA 

likvidita III. 

stupně 

oběžná aktiva / 

krátkodobé závazky 
2,10 2,51 2,65 

POHOTOVÁ 

LIKVIDITA 

likvidita II. 

stupně 

(oběžná aktiva - zásoby) 

/ krátkodobé závazky 
1,86 2,27 2,42 

OKAMŽITÁ 

LIKVIDITA 

likvidita I. 

stupně 

finanční majetek / 

krátkodobé závazky 
0,36 0,76 0,98 

Tab. č..15: Ukazatelé likvidity (finanční plán) 

Běţná likvidita je v plánu vyšší neţ v předešlých letech. V letech 2009 a 2010 dokonce 

překročí doporučené hodnoty. Je to způsobeno výší krátkodobých pohledávek. 

Pohotová likvidita je rovněţ v plánovaném období vyšší neţ v minulých letech. 

Okamţitá likvidita je rovněţ vyšší u plánu neţ v minulých letech. Doporučené hodnoty 

tohoto ukazatele jsou 0,2 – 0,5. Firma by podle plánu měla mít v letech 2009 a 2010 

nadbytek hotovosti a peněz na účtu. 

Zadluženost: 

    2008 2009 2010 

Celková zadluženost 
cizí zdroje / 

celková pasiva 
0,69 0,66 0,61 

Koeficient 

samofinancování 

vlastní kapitál / 

celková pasiva 
0,31 0,34 0,39 

Koeficient úrokového 

krytí 

EBIT / nákladové 

úroky 
1,00 0,71 3,54 

Doba splácení dluhu 

cizí zdroje - 

finanční majetek 

/ provozní cash 

flow 

12,03 5,26 4,08 

Tab. č. 16: Zadluţenost (finanční plán) 
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Celková zadluţenost i koeficient samofinancování se liší od minulosti jen velmi málo a 

jejich hodnoty zůstávají v doporučených hodnotách. Koeficient úrokového krytí je 

v plánu výrazně niţší neţ v minulých letech. Doporučené hodnoty tohoto ukazatele jsou 

3 aţ 6. V plánu bude dosaţeno doporučených hodnot jen v roce 2010. Doba splácení 

dluhu oproti minulým letům v plánu klesá. V roce 2010 dosáhne jiţ hodnoty čtyř let. 

Ukazatelé rentability: 

      2008 2009 2010 

Rentabilita 

vloženého 

kapitálu 

ROI EBIT / celk. A 2,97% 2,07% 8,92% 

Rentabilita 

celkového 

kapitálu 

ROA 
HV po zdanění 

/ celk. A 
2,35% 1,65% 7,23% 

Rentabilita 

vlastního 

kapitálu 

ROE 
HV po zdanění 

/ VK 
7,51% 4,84% 18,54% 

Rentabilita 

tržeb 
ROS 

HV po zdanění 

/ tržby 
2,23% 1,68% 6,88% 

Tab. č. 17: Ukazatelé rentability (finanční plán) 

Ukazatelé rentability jsou v plánu v letech 2008 a 2009 niţší neţ v roce 2007. V roce 

2010 teprve plánované hodnoty ukazatelů rentability překročí hodnotu z roku 2007. Za 

dobré hodnoty ukazatele ROI jsou povaţovány hodnoty mezi 12 a 15 %. Hodnota 

ukazatele ROS se povaţuje za dobrou, překročí-li 10%.  

Altmanův index: 

 

2008 2009 2010 

Altmanův index 1,71 1,72 2,08 

Tab. č. 18: Altmanův index (finanční plán) 

Společnost v letech 2004 aţ 2006 vykazovala dobré finanční zdraví a v roce 2007 se 

podnik ocitl v šedé zóně a rovněţ plánované hodnoty na roky 2008 aţ 2010 jsou v této 

zóně. 
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5.1.5 Plnění cílů podle jednotlivých variant plánu 

 

     Hodnoceny budou jednotlivé varianty plánu z hlediska cílů, které si společnost 

vytyčila na období let 2008 aţ 2010.  

 

Hodnocení nejpravděpodobnější varianty plánu z hlediska cílů: 

Cíl 2008 2009 2010 

Dosažení minimálního ročního zisku 300 tisíc Kč 

Plánovaný zisk v tis. Kč 396 268 1263 

Zvyšování obratu alespoň o 10% ročně 

Předpokládaný růst tržeb 10% -10% 15% 

Dosažení rentability vlastního kapitálu minimálně ve výši 4,51% 

ročně 

rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 7,51% 4,84% 18,54% 

Dosažení rentability tržeb minimálně ve výši 2% ročně 

rentabilita tržeb 2,23% 1,68% 6,88% 

Dosažení minimálního ročního cash flow ve výši 700 tisíc Kč  

cash flow 535 1 021 1 192 

Tab. č. 19:Hodnocení nejpravděpodobnější varianty 

 

Hodnocení optimistické varianty plánu z hlediska cílů: 

Cíl 2008 2009 2010 

Dosažení minimálního ročního zisku 300 tisíc Kč 

Plánovaný zisk v tis. Kč 794 872 1501 

Zvyšování obratu alespoň o 10% ročně 

Předpokládaný růst tržeb 20% -5% 5% 

Dosažení rentability vlastního kapitálu minimálně ve výši 4,51% 

ročně 

rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 13,99% 13,32% 18,65% 

Dosažení rentability tržeb minimálně ve výši 2% ročně 

rentabilita tržeb 4,10% 4,74% 7,77% 

Dosažení minimálního ročního cash flow ve výši 700 tisíc Kč  

cash flow 788 1 545 1 564 

Tab. č. 20:Hodnocení optimistické varianty 
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Hodnocení pesimistické varianty plánu z hlediska cílů: 

Cíl 2008 2009 2010 

Dosažení minimálního ročního zisku 300 tisíc Kč 

Plánovaný zisk v tis. Kč 198 -155 624 

Zvyšování obratu alespoň o 10% ročně 

Předpokládaný růst tržeb 5% -15% 10% 

Dosažení rentability vlastního kapitálu minimálně ve výši 4,51% 

ročně 

rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 3,89% 0,00% 11,24% 

Dosažení rentability tržeb minimálně ve výši 2% ročně 

rentabilita tržeb 1,17% 0,00% 3,94% 

Dosažení minimálního ročního cash flow ve výši 700 tisíc Kč  

cash flow 408 702 619 

Tab. č. 21:Hodnocení pesimistické varianty 

 

Srovnání variant z hlediska cílů: 

V tabulce jsou červenou barvou označeny situace, kdy nedojde ke splnění cíle 

v plánované variantě a naopak ţlutou barvou jsou vyznačeny situace, kdy doje ke 

splnění stanoveného cíle. 

Varianta plánu 
Optimistická Nejpravděpod. Pesimistická 

08 09 10 08 09 10 08 09 10 

Minimální zisk A A A A N A N N A 

Zvyšování obratu A N N A N A N N A 

Rentabilita vl. kapitálu A A A A A A N N A 

Rentabilita tržeb A A A A N A N N A 

Minimální cash flow A A A N A A N A N 

Tab. č. 22:Srovnání variant s cíly 

 

Optimistická varianta z hlediska naplnění cílů vychází pro podnik nejlépe. Všechny cíle 

téměř ve všech letech splňuje. Nejpravděpodobnější je na tom o trochu hůře. Také u této 

varianty je mnohem více splněných cílů neţ nesplněných. Nejhůře se jeví z hlediska 

cílů pesimistická varianta. Ta splňuje stanovené cíle prakticky jen v roce 2010. 
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5.2 Krátkodobý finanční plán 

 

     

      Z dat z minulých let lze odhadnout podíl jednotlivých měsíců na celkových trţbách. 

Vývoj trţeb v jednotlivých měsících v letech 2005 aţ 2007 je znázorněn na 

následujícím grafu.  

 

 

 

 
 

Graf č. 11: Vývoj trţeb v jednotlivých měsících 

 

 

 

Pro krátkodobý finanční plán jsem si satnovil odhad jednotlivých podílů na trţbách 

v procentech pomocí průměru za roky 2005 aţ 2007. 
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2005 2006 2007 Odhad 

leden 2,31% 0,61% 2,19% 1,70% 

únor 4,49% 0,87% 2,16% 2,51% 

březen 10,74% 11,91% 1,57% 8,07% 

duben 5,94% 1,36% 3,36% 3,55% 

květen 2,94% 3,61% 27,96% 11,50% 

červen 2,65% 6,64% 13,42% 7,57% 

červenec 10,30% 11,98% 2,19% 8,15% 

srpen 7,60% 14,40% 8,00% 10,00% 

září 5,97% 4,23% 2,81% 4,34% 

říjen 13,84% 19,90% 6,80% 13,51% 

listopad 16,03% 18,36% 11,26% 15,22% 

prosinec 17,19% 6,14% 18,29% 13,87% 

∑ 100% 100% 100% 100% 

Tab. č. 23: Podíly jednotlivých měsíců na trţbách 
 

Příjmy z prodeje výrobků: 

V roce 2008 předpokládám, ţe se příjmy z prodeje výrobků budou vyvíjet stejně jako 

v roce 2007. Procentuální podíly roku 2007 jsem si stanovil takto: rozdělil jsem vydané 

faktury na okamţitě splatné, splatné do jednoho měsíce, do dvou měsíců a do třech 

měsíců. Potom jsem sečetl fakturované částky v jednotlivých skupinách a vyčíslil jsem 

jejich podíl na celkové fakturované částce.  Jednotlivé podíly jsou potom následující: 

21% trţeb bude uhrazeno v hotovosti, 65% do 1 měsíce, 13% do 2 měsíců a zbylé jedno 

procento do 3 měsíců. Do plánu zasahují také trţby za říjen, listopad a prosinec roku 

2007, ty jsem ve výpočtu pouţil ve skutečné výši. Trţby za říjen 2007 byly ve výši 

1 100 tisíc Kč, za listopad 2007 byly trţby 1 820 tisíc Kč a za prosinec 2007 byly trţby 

2 956 tisíc Kč. Kromě trţeb zaplatí zákazníci nebo odběratelé ještě částku DPH, proto 

jsem příjmy z prodeje výrobků o daň z přidané hodnoty zvýšil. 

Příjmy z prodeje majetku: 

Společnost plánuje prodej dvou osobních automobilů. První prodej proběhne v únoru. 

Jde o automobil Opel Astra, kterému v lednu skončí leasing. Tento automobil by měl 

být prodán za 190 000 Kč. Druhým automobilem je Citroen Xsara. Tento automobil 
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společnost plánuje prodat v březnu za cenu 84 000 Kč. Obě faktury budou uhrazeny 

v hotovosti včetně DPH.  

 

Platby za materiál dodavatelům: 

Platby za materiál dodavatelům jsou jednou z nejvýznamnějších výdajových poloţek. 

Předpokládá se podobný vývoj nákupů materiálu jako v roce 2007. Podíly nákupů na 

celkových výdajích za materiál byly v jednotlivých měsících roku 2007 následující: 

měsíc % podíl 

leden 0,62% 

únor 2,47% 

březen 3,96% 

duben 4,12% 

květen 12,29% 

červen 14,27% 

červenec 12,77% 

srpen 9,24% 

září 9,01% 

říjen 6,41% 

listopad 12,08% 

prosinec 12,76% 

∑ 100,00% 

Tab. č. 24: Odhad podílů jednotlivých měsíců na platbách za materiál 

Platby za služby dodavatelům: 

Náklady na sluţby jsou pro rok 2008 plánovány ve výši 3 253 tisíc Kč. Tato poloţka 

ovšem obsahuje náklady leasing, které jsou ve výši 495 tisíc Kč. Tyto náklady jsou však 

v plánu uvedeny samostatně. Ostatní sluţby bez leasingu jsou tedy plánovány ve výši 

2 758 tisíc Kč bez DPH. Předpověď plateb za sluţby rovněţ vychází z předcházejícího 

roku. V roce 2008 se předpokládá podobný vývoj jako v roce 2007. Podíly plateb 

v jednotlivých měsících na celkových platbách za rok 2007 je uveden v následující 

tabulce.  
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měsíc % podíl 

leden 2,36% 

únor 3,72% 

březen 7,14% 

duben 2,98% 

květen 11,56% 

červen 13,28% 

červenec 10,46% 

srpen 8,43% 

září 9,71% 

říjen 4,59% 

listopad 13,65% 

prosinec 12,12% 

∑ 100,00% 

Tab. č. 25: Odhad podílů jednotlivých měsíců na platbách za sluţby 

Platby leasingu: 

Náklady na leasing společnosti jsou naplánovány na rok 2008 v celkové výši             

495 tisíc Kč. Společnost musí ale uhradit částku sníţenou o časové rozlišení a naopak 

zvýšenou o DPH. Tyto platby lze předpovědět velmi přesně podle leasingových smluv. 

Platby mezd, S a Z pojištění zaměstnance: 

Platby mezd, sociálního a zdravotního pojištění zaměstnance jsou stanoveny v závislosti 

na plánovaných mzdových nákladech. V lednu jsou hrazeny mzdy a pojištění 

zaměstnanců za prosinec 2007. V dalších měsících jsou částky stanoveny rovnoměrně 

s přihlédnutím k tomu, ţe v lednu byli přijati další dva zaměstnanci.  

Platby S a Z pojištění zaměstnavatele: 

Platby sociálního a zdravotního pojištění jsou stanoveny na výši zákonného sociálního a 

zdravotního pojištění, od kterého jsou odečteny platby sociálního a zdravotního 

pojištění zaměstnanců. 

Platby DPH: 

Společnost je měsíčním plátcem daně z přidané hodnoty. V lednu je třeba uhradit daň za 

prosinec roku 2007. Další placení DPH bude probíhat řádně. Platby DPH pro měsíce 

únor aţ prosinec jsou stanoveny odhadem podle prodeje výrobků a nákupu materiálu a 

sluţeb.   
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Platby daně z příjmů a ostatních daní a poplatků: 

Společnost uhradí svou daň z příjmů právnických osob na konci měsíce března. Tato 

částka je uvedena ve výkazu zisku a ztrát z roku 2007. Platba silniční daně se 

předpokládá v lednu, neboť společnost obvykle hradí celou silniční daň jednorázově. 

Dále jsou předpokládány nákupy dálničních známek, které se uskuteční opět pouze 

v lednu. 

Platby jistiny dlouhodobého úvěru: 

Jak jsem jiţ uvedl výše, společnost má v úmyslu v únoru 2008 zvýšit svůj dlouhodobý 

úvěr na 9 miliónů Kč. Na konci roku 2007 byl zůstatek tohoto úvěru 7 834 tisíc Kč. 

Tento úvěr je splácen konstantními splátkami ve výši 50 tisíc Kč měsíčně. Za rok tedy 

společnost zaplatí na splátkách 600 tisíc Kč.  

Platby úroků z dlouhodobého úvěru: 

Platbu úroků tvoří úroky z dlouhodobého bankovního úvěru, které jsem si pro jednotlivé 

měsíce určil výpočtem. Smluvně stanovená úroková míra je 5,6% p.a. Pro rok 2008 jsou 

tedy úroky z toho úvěru ve výši 504 tisíc Kč. 
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5.3 Kontrola plánu 

V následující tabulce je uvedeno srovnání, jak je plněn krátkodobý plán vzhledem ke 

skutečnosti prvního čtvrtletí roku 2008. 

Položky Plán  Skutečnost S - P 

PS kr. finančního majetku 607 607 0 

Tržby z prodeje výrobků 2 179 2 635 456 

Příjmy z prodaných výrobků 4 264 4 612 348 

Příjmy z prodeje majetku 326 290 -36 

Příjmy celkem 4 590 4 902 312 

Platby dodavatelům za materiál 739 665 -74 

Platby dodavatelům za služby 434 415 -19 

Platby leasingu 86 86 0 

Platby mezd, S a Z poj. 892 848 -44 

Platby S a Z poj. zaměstnavatele 273 260 -13 

Platby DPH 126 119 -7 

Platby daně z příjmů a ost. daní a 

poplatků 
278 278 0 

Platby jistiny dlouhodobého úvěru 150 150 0 

Platby úroků z dl. úvěru 131 131 0 

Platby bankovních poplatků 0 3 3 

Výdaje celkem 3 109 2 955 -154 

KS kr. finančního majetku 2 088 2 554 466 

Tab. č. 26: Kontrola plánu 

Tržby z prodeje výrobků: 

V prvním čtvrtletí roku 2008 se trţby vyvíjely lépe neţ se očekávalo v plánu. 

Skutečnost přesáhla stanovený plán na toto čtvrtletí o 20,93%. Plnění plánu 

v jednotlivých měsících je následující: v lednu společnost fakturovala v celkové 

hodnotě 565 tisíc Kč, coţ je o 87% více neţ očekává plán. V únoru byl rovněţ plán 

překročen o 65,75%. Společnost měla v tomto měsíci trţby v hodnotě 737 tisíc Kč. 

V březnu byly trţby pouze 1 333 tisíc Kč. Plán očekával trţby ve výši 1 432 tisíc Kč. 

To znamená, ţe plán byl splněn pouze na 93%.  

Příjmy z prodaných výrobků: 

Příjmy z prodaných výrobků za první čtvrtletí roku 2008 se vyvíjely podobně příznivě 

jako trţby. Za první tři měsíce společnost inkasovala o 348 173 Kč více neţ se 

předpokládalo v plánu. Za toto období společnost tedy zaznamenala růst příjmů o 

8,17%. Tento nárůst byl způsoben výrazně vyššími příjmy v únoru a březnu oproti 
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plánu. V lednu ovšem společnost zaznamenala pokles příjmů oproti plánu ve výši 

638 201 Kč, coţ byl pokles o 24%. V únoru společnost inkasovala 1 351 786 Kč, coţ 

bylo o 64,1% více neţ bylo plánováno. V březnu rovněţ firma inkasovala více peněz 

neţ předpokládal plán. Plán byl 783 806 Kč a ve skutečnosti firma přijala 1 242 135 Kč, 

coţ bylo o 58,47% více oproti plánu. 

Příjmy z prodeje majetku: 

Společnost prodala dva osobní automobily. Opel Astra prodala v únoru. Plánovaný 

prodej byl ve výši 226 100 Kč (190 000 Kč + DPH). Ve skutečnosti tento automobil 

firma prodala za 190 000 Kč včetně daně. Citroen Xsara byl prodán v březnu. 

Plánovaná cena byla 99 960 Kč (84 000 Kč + DPH). Za tento automobil společnost 

obdrţela 100 000 Kč včetně daně. Rozdíl tedy je 36 060 Kč. 

Platby dodavatelům za materiál: 

Platby za materiál byly ve sledované období niţší neţ se předpokládalo. Nákupy byly 

naplánovány ve výši 738 681 Kč a ve skutečnosti byly jenom 664 759 Kč. Společnost 

zaznamenala úsporu výdajů ve výši 10%, absolutně 73 922 Kč. Platby za materiál byly 

v jednotlivých měsících následující: v lednu 82 531 Kč, v únoru 196 324 Kč a v březnu 

385 904 Kč. 

Platby dodavatelům za služby:  

Platby za sluţby měly podobný vývoj jako platby za materiál, v lednu společnost 

zaplatila více neţ bylo plánováno a v únoru a březnu potom méně. V konečném součtu 

to znamenalo úsporu více neţ 4%, absolutně 18 387 Kč. Plánované výdaje byly         

433 883 Kč a ve skutečnosti 415 496 Kč.  

Platby leasingu: 

U leasingových plateb nedošlo ve sledovaném období k ţádné odchylce od plánu, neboť 

jdou velmi dobře předpovídat díky uzavřeným leasingovým smlouvám. 
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Platby mezd, sociálního a zdravotního pojištění: 

Platby mezd, sociálního a zdravotního pojištění byly oproti plánu o 4,9% niţší, 

absolutně pak o 43 692 Kč.  

Platby sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele: 

Platby sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele také byly o 4,9% niţší neţ 

očekával plán. 

Platby daně z přidané hodnoty: 

Také v platbách DPH došlo ve skutečnosti k úspoře. Společnost zaplatila na DPH o 

4,9% méně, absolutně 6 145 Kč.  

Platby daně z příjmů a ostatních daní a poplatků: 

Poloţka nevykazuje ţádné odchylky od plánu. Jedná se o platbu silniční daně a 

dálničních známek. Daň z příjmů právnických osob byla zaplacena podle plánu 

v březnu a také v plánem očekávané výši.  

Platby jistiny dlouhodobého úvěru: 

Splátky dlouhodobého úvěru probíhaly podle plánu. Společnost splácí svůj úvěr 

konstantní splátkou 50 000 Kč měsíčně. 

Platby úroků: 

U plateb úroků nedošlo k ţádné odchylce od plánu. Úroky byly propočítány podle 

úvěrové smlouvy a ani v následujících měsících by se neměly lišit od plánu, bude-li 

dodrţován splátkový kalendář dlouhodobého úvěru.  

Platby bankovních poplatků: 

Krátkodobý plán neuvaţoval platbu bankovních poplatků Ve skutečnosti však došlo 

k platbě poplatků ve výši asi 3 tisíce Kč. 

Společnost měla ve sledovaném období více příjmů a méně výdajů neţ se 

předpokládalo. Některé odchylky od plánu byly relativně nevýznamné, některé ovšem 
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výrazně zasáhnou do dalšího vývoje a bude nutné kvůli nim plán aktualizovat. Patří 

mezi ně například příjmy z prodaných výrobků, platby dodavatelům za materiál apod. 

Z takto provedené kontroly je zřejmé, na některé poloţky plánu je nutné se zaměřit a 

které je nutné podrobněji plánovat. Důsledné zavedení a uplatňování systému 

finančního plánování by mělo eliminovat situaci, kdy dochází k neplánovaným 

půjčkám, které řeší nedostatek finančních prostředků. 

 

5.4 Doporučení v oblasti finančního plánování 

 

     Společnost se doposud neřídila ţádným plánem, proto je sestavení plánu prvním 

krokem k zavedení systému finančního plánování. V oblasti krátkodobého plánování 

bych navrhoval měsíční interval aktualizace. Kontrola je závislá na datech 

z informačního systému, které je potřeba mít včas a v ţádané podobě, proto by mohly 

pravidelné měsíční kontroly probíhat uprostřed měsíce, tak aby bylo dost času na 

zúčtování všech moţných souvisejících skutečností. S touto kontrolou by pak šlo ruku 

v ruce rozšíření plánu o další následující měsíc, tak aby byl udrţován roční interval 

sestavování krátkodobého plánu. Kaţdý měsíc by se také měly konat pravidelné porady, 

na kterých se budou projednávat výsledky kontrol plánu a navrţená opatření. Těchto 

porad by se mělo účastnit vedení společnosti. Budou tak moci aktivně reagovat a 

vznášet připomínky k plnění plánu a k plánu jako celku. Vedení společnosti potom bude 

informovat ostatní pracovníky podílející se na plánech o všech nových záměrech 

společnosti, aby byly tyto záměry zapracovány do plánů. 

     Dlouhodobý plán by se potom mohl aktualizovat na konci prvního pololetí. Jestliţe 

se ovšem vyskytnou v krátkodobém plánu nějaké významné odchylky, bylo by vhodné 

tento plán aktualizovat i dříve. Ve třetím čtvrtletí by pak byl dlouhodobý plán rozšířen o 

další rok, aby byla zachována zásada klouzavého plánování. Plán by případně mohl být 

rozšířen na plánování aţ na pět let, ale vzhledem k velikosti společnosti si nemyslím, ţe 

je nutné. Společnost totiţ má jen omezené moţnosti odhadu svého budoucího vývoje, 

neboť společnost neustále rozšiřuje svůj sortiment výrobků a svoje aktivity.  Bohuţel 
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ani dobře sestavený plán nestačí k dobrému plánování je třeba do něj zapojit vedení 

společnosti a všechny zaměstnance. V současnosti porady společnosti probíhají tak, ţe 

jsou zde probírána spíše aktuální témata a výhledu do budoucnosti není vyhrazen příliš 

velký prostor. To by se mělo změnit. Na začátku porad by měl být nejprve řešen plán a 

jeho plnění a následně teprve problémy kaţdodenního rázu. 
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Závěr 

 

     Finanční pánování představuje nástroj, jak modelovat různé varianty budoucího 

vývoje podniku. Tento vývoj je ovšem skoro nemoţné přesně předpovědět. Dlouhodobý 

finanční plán se o to pokouší a zobrazuje, jak by mohl budoucí vývoj vypadat. Cílem 

bylo sestavit dlouhodobý finanční plán. Tento plán je sestaven ve třech variantách a 

ukazuje, ţe by společnost mohla celosvětovou finanční krizi přeţít celkem s dobrými 

finančními výsledky. Měl by být zachován pozitivní hospodářský výsledek, kladná 

rentabilita a také by společnost neměla mít problémy se splácením svého úvěru. 

Náklady společnosti se v budoucnu sníţí po skončení leasingových smluv, které budou 

v následujících několika letech ještě zatěţovat náklady společnosti.  

     V porovnání krátkodobého plánu se skutečností se vyskytly určité odchylky, proto 

tento plán bude muset být aktualizován, ovšem nijak výrazně. Krátkodobý finanční plán 

ukazuje, ţe společnost je schopna zajistit svojí kaţdodenní solventnost a tvořit další 

hodnoty pro vlastníky. 
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Příloha č. 1: 

Leasing v letech 2008 - 2010 

 

 
Leasing Citroen Jumper (starší) 2008 

  Bez DPH DPH Pojištění Celkem 

1 16 548,44 3 144,20 1 944,36 21 637,00 

2 16 548,44 3 144,20 1 944,36 21 637,00 

3 16 548,44 3 144,20 1 944,36 21 637,00 

4 16 548,44 3 144,20 1 944,36 21 637,00 

5 16 548,44 3 144,20 1 944,36 21 637,00 

6 16 548,44 3 144,20 1 944,36 21 637,00 

7 16 548,44 3 144,20 1 944,36 21 637,00 

8 16 548,44 3 144,20 1 944,36 21 637,00 

9 16 548,44 3 144,20 1 944,36 21 637,00 

10 16 548,44 3 144,20 1 944,36 21 637,00 

11 16 548,44 3 144,20 1 944,36 21 637,00 

12 16 548,44 3 144,20 1 944,36 21 637,00 

∑ 198 581,28 37 730,40 23 332,32 259 644,00 

 

 
Leasing Citroen Jumper (starší) 2009 

  Bez DPH DPH Pojištění Celkem 

1 16 548,44 3 144,20 1 944,36 21 637,00 

2 16 548,44 3 144,20 1 944,36 21 637,00 

3 16 548,44 3 144,20 1 944,36 21 637,00 

4 16 548,44 3 144,20 1 944,36 21 637,00 

5 16 548,44 3 144,20 1 944,36 21 637,00 

6 16 548,44 3 144,20 1 944,36 21 637,00 

7 16 548,44 3 144,20 1 944,36 21 637,00 

8 16 548,44 3 144,20 1 944,36 21 637,00 

9 16 548,44 3 144,20 1 944,36 21 637,00 

10 16 548,44 3 144,20 1 944,36 21 637,00 

11 16 548,44 3 144,20 1 944,36 21 637,00 

12 16 548,44 3 144,20 1 944,36 21 637,00 

∑ 198 581,28 37 730,40 23 332,32 259 644,00 
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Leasing Citroen Jumper (starší) 2010 

  Bez DPH DPH Pojištění Celkem 

1 16 548,44 3 144,20 1 944,36 21 637,00 

2 16 548,44 3 144,20 1 944,36 21 637,00 

ZC       1 190,00 

∑ 33 096,88 6 288,40 3 888,72 44 464,00 

 

 
Leasing Citroen Jumper (nový) 2008 

  Bez DPH DPH Pojištění Celkem 

1 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

2 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

3 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

4 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

5 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

6 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

7 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

8 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

9 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

10 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

11 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

12 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

∑ 180 414,00 34 278,00 20 532,00 235 224,00 

 
Leasing Citroen Jumper (nový) 2009 

  Bez DPH DPH Pojištění Celkem 

1 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

2 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

3 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

4 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

5 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

6 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

7 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

8 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

9 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

10 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

11 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

12 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

∑ 180 414,00 34 278,00 20 532,00 235 224,00 
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Leasing Citroen Jumper (nový) 2010 

  Bez DPH DPH Pojištění Celkem 

1 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

2 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

3 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

4 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

5 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

6 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

7 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

8 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

9 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

10 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

11 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

12 15 034,50 2 856,50 1 711,00 19 602,00 

∑ 180 414,00 34 278,00 20 532,00 235 224,00 
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Příloha č. 2: 

Optimistická varianta 

Plánovaná rozvaha: 

 

Plánovaná rozvaha 2008 2009 2010 

Aktiva celkem 17657 17761 18917 

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0 

Dlouhodobý majetek 9865 9113 8419 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 9865 9113 8419 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 

Oběžná aktiva 7403 8648 10497 

Zásoby 820 779 818 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 5189 4929 5176 

Krátkodobý finanční majetek 1395 2940 4504 

Časové rozlišení 389 0 0 

 

 

2008 2009 2010 

Pasiva celkem 17657 17761 18917 

Vlastní kapitál 5677 6549 8050 

Základní kapitál 200 200 200 

Kapitálové fondy 0 0 0 

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 30 35 40 

Hospodářský výsledek minulých let 4653 5442 6309 

Hospodářský výsledek běžného úč. období 794 872 1501 

Cizí zdroje 11980 11212 10867 

Rezervy 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 

Krátkodobé závazky 3530 3362 3617 

Bankovní úvěry a výpomoci 8450 7850 7250 

Časové rozlišení 0 0 0 
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Plánovaný výkaz zisků a ztrát: 

Plánovaný výkaz zisků a ztrát 2008 2009 2010 

II. Tržby 19358 18390 19310 

B. Výkonová spotřeba 13154 12496 13007 

 + Přidaná hodnota 6204 5894 6303 

C. Osobní náklady 3704 3410 3139 

D. Daně a poplatky 12 12 12 

E. Odpisy dl. hmotného a nehmotného majetku 813 751 694 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 274 0 0 

F. Zůstatková cena prodaného dl. maj. a 

materiálu 
2 0 0 

G. Změna stavu rezerv a opr. položek 121 115 121 

IV. Ostatní provozní výnosy 262 249 261 

H. Ostatní provozní náklady 173 164 172 

* Provozní hospodářský výsledek 1914 1690 2426 

X. Výnosové úroky 0 0 0 

N. Nákladové úroky 504 473 440 

XI. Ostatní finanční výnosy 59 56 59 

O. Ostatní finanční náklady 192 182 192 

* Finanční hospodářský výsledek -637 -600 -573 

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 211 218 352 

** Hospodářský výsledek za běžnou činnost 794 872 1501 

* Mimořádný hospodářský výsledek 0 0 0 

T. Převod podílů na HV společníkům 0 0 0 

*** Hospodářský výsledek za účetní období 794 872 1501 

**** Hospodářský výsledek před zdaněním 1005 1090 1853 
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Plánované cash flow: 

Plánované cash flow 2008 2009 2010 

P   Finanční majetek na počátku roku 607 1 395 2 940 

Z   Hospodářský výsledek 794 872 1 501 

odpisy 813 751 694 

změna rezerv 0 0 0 

změna ostatních aktiv 162 389 0 

změna ostatních pasiv -219 0 0 

změna zásob -137 41 -39 

změna krátkodobých pohledávek -865 259 -247 

změna krátkodobých závazků 573 -168 255 

změna krátkodobých úvěrů 0 0 0 

A   CF z provozní činnosti 1 124 2 145 2 164 

změna pohledávek za uspaný VK 0 0 0 

změna dlouhodobého majetku -952 0 0 

změna finančních investic 0 0 0 

B    CF z investiční činnosti -952 0 0 

změna základního kapitálu 0 0 0 

změna kapitálových fondů 0 0 0 

změna fondů ze zisku 5 5 5 

změna HV minulých období -5 -5 -5 

změna dlouhodobých závazků 0 0 0 

změna dlouhodobých bankovních úvěrů 616 -600 -600 

změna dlouhodobých pohledávek 0 0 0 

C      CF z finanční činnosti 616 -600 -600 

F   CF celkem 788 1 545 1 564 

R    Finanční majetek na konci roku 1 395 2 940 4 504 
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Příloha č. 3: 

Pesimistická varianta 

Plánovaná rozvaha: 

Plánovaná rozvaha 2008 2009 2010 

Aktiva celkem 16526 15299 15671 

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0 

Dlouhodobý majetek 9865 9113 8419 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 9865 9113 8419 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 

Oběžná aktiva 6272 6186 7252 

Zásoby 717 610 671 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 4540 3859 4245 

Krátkodobý finanční majetek 1015 1717 2336 

Časové rozlišení 389 0 0 

 

 

2008 2009 2010 

Pasiva celkem 16527 15299 15671 

Vlastní kapitál 5081 4926 5550 

Základní kapitál 200 200 200 

Kapitálové fondy 0 0 0 

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 30 35 40 

Hospodářský výsledek minulých let 4653 4846 4686 

Hospodářský výsledek běžného úč. období 198 -155 624 

Cizí zdroje 11446 10373 10121 

Rezervy 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 

Krátkodobé závazky 2996 2523 2871 

Bankovní úvěry a výpomoci 8450 7850 7250 

Časové rozlišení 0 0 0 
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Plánovaný výkaz zisků a ztrát: 

Plánovaný výkaz zisků a ztrát 2008 2009 2010 

II. Tržby 16939 14398 15838 

B. Výkonová spotřeba 11510 9784 10647 

 + Přidaná hodnota 5429 4614 5191 

C. Osobní náklady 3704 3410 3139 

D. Daně a poplatky 12 12 12 

E. Odpisy dl. hmotného a nehmotného majetku 813 751 694 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 274 0 0 

F. Zůstatková cena prodaného dl. maj. a 

materiálu 
2 0 0 

G. Změna stavu rezerv a opr. položek 106 90 99 

IV. Ostatní provozní výnosy 229 195 214 

H. Ostatní provozní náklady 151 129 141 

* Provozní hospodářský výsledek 1143 417 1319 

X. Výnosové úroky 0 0 0 

N. Nákladové úroky 504 473 440 

XI. Ostatní finanční výnosy 51 44 48 

O. Ostatní finanční náklady 168 143 157 

* Finanční hospodářský výsledek -621 -572 -549 

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 53 0 146 

** Hospodářský výsledek za běžnou činnost 198 -155 624 

* Mimořádný hospodářský výsledek 0 0 0 

T. Převod podílů na HV společníkům 0 0 0 

*** Hospodářský výsledek za účetní období 198 -155 624 

**** Hospodářský výsledek před zdaněním 250 -155 770 
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Plánované cash flow: 

Plánované cash flow 2008 2009 2010 

P   Finanční majetek na počátku roku 607 1015 1717 

Z   Hospodářský výsledek 198 -155 624 

odpisy 813 751 694 

změna rezerv 0 0 0 

změna ostatních aktiv 162 389 0 

změna ostatních pasiv -219 0 0 

změna zásob -34 108 -61 

změna krátkodobých pohledávek -216 681 -386 

změna krátkodobých závazků 39 -472 348 

změna krátkodobých úvěrů 0 0 0 

A   CF z provozní činnosti 744 1302 1219 

změna pohledávek za uspaný VK 0 0 0 

změna dlouhodobého majetku -952 0 0 

změna finančních investic 0 0 0 

B    CF z investiční činnosti -952 0 0 

změna základního kapitálu 0 0 0 

změna kapitálových fondů 0 0 0 

změna fondů ze zisku 5 5 5 

změna HV minulých období -5 -5 -5 

změna dlouhodobých závazků 0 0 0 

změna dlouhodobých bankovních úvěrů 616 -600 -600 

změna dlouhodobých pohledávek 0 0 0 

C      CF z finanční činnosti 616 -600 -600 

F   CF celkem 408 702 619 

R    Finanční majetek na konci roku 1015 1717 2336 
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Příloha č. 4: 

Krátkodobý finanční plán 
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