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Abstrakt 

 

Bakalářská práce se zabývá analýzou podniku nabízející internetový prodej. 

Obsahuje teoretické předpoklady, analýzu možných problémů vzniklých při 

provozování internetového obchodu, návrh jejich řešení a následných inovací. 

 

 

Abstract       

                 

The bachelor thesis deals with analysis of the company offering online sales. 

Includes theoretical considerations, an analysis of potential problems arising from the 

operation of internet business, design solutions and their subsequent innovation. 
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1 Úvod 

 

V poslední době se rozrůstají a získávají stále větší podíl na trhu firmy, 

nabízející internetový prodej. Zatímco ještě před deseti lety nikdo neznal pojem 

internetový obchod, dnes stále více lidí využívá tento trend. Objednání a doručení zboží 

nebo dokonce služeb přes internet se stává samozřejmostí. Objednává se textil, 

elektrotechnika a mnoho dalších věcí. 

 

V České republice je stále více firem nabízející tuto možnost. Já jsem si vybral 

firmu zabývající se internetovým prodejem notebooku, jelikož jsem tam sám notebook 

kupoval. 
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2 Cíl práce 

 

Cílem bakalářské práce je provést současnou analýzu podniku nabízejícího 

internetový obchod, identifikovat celkové nedostatky, nedostatky v elektronickém 

obchodování podniku a navrhnout taková opatření a inovace, které tyto 

nedostatky odstraní. 

 

Ve své práci se hodlám postupně zaměřit na seznámení s pojmem elektronický 

obchod, jak se tvoří jeho internetové stránky a jaké jsou formy elektronického 

obchodu. Dále seznámím s pojmem finanční analýza, co je finanční analýza, proč se 

provádí, z jakých dat a dokumentů ji získáváme. Zde definuji pojmy rozvaha, z čeho se 

skládá, výkaz zisků a ztrát a cash – flow. Jednotlivě rozeberu samostatné body 

finanční analýza jako je vertikální a horizontální analýza, podrobně proberu 

poměrové ukazatele, jako jsou ukazatel likvidity, rentability nebo zadluženosti. Dále 

popíši bankrotní modely, jako jsou Altmanův Index finančního zdraví a indexy IN 

01 a IN05. Následně vyberu konkrétní firmu zabývající se určitou formou 

elektronického obchodu, seznámím nás s touto firmou, zjistím současný situaci firmy 

a navrhnu takové opatření a inovace v oblasti internetové reklamy, možností 

internetové prodeje aby se situace firmy zlepšila. 
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3 Teoretická východiska 

 

3.1 Finanční analýza 

V závislosti na konkrétních potřebách lze finanční analýzu účetních výkazů 

provádět různým způsobem, v různé míře podrobnosti, pomocí různých forem a 

technik. Kromě kvantitativních metod testování se nejčastěji používají absolutní, 

rozdílové či poměrové ukazatele.  

• Kvantitativní metody testování 

• Absolutní ukazatele 

• Rozdílové ukazatele 

• Poměrové ukazatele 

Finanční analýza zkoumá finanční situaci podniku. Finanční výkazy podávají 

obraz o finanční situaci podniku v řeči finančního účetnictví, účetnictví je jazykem 

financí. Finanční situace se testuje kvantitativními metodami, zpracovávajícími údaje 

uvedené v účetních výkazech. Z účetních výkazů je třeba vypreparovat indikátory 

finanční situace podniku a jejího vývoje, a z pouček finančního řízení odvodit kritéria 

pro jejich hodnocení. Finanční situaci ovšem nelze zjistit pouhým výpočtem. Celkový 

obraz o finanční situaci se domýšlí úsudkem analytiků na základě zkušeností, podle 

indicií, naznačených relevantními testovanými kvantitativními vztahy.  

Před výkladem metod finanční analýzy je nutné předeslat, že systém finanční 

analýzy není kodifikovaný, není žádným způsobem legislativně upraven právními 

předpisy nebo všeobecně uznávanými jednotnými standardy jako například finanční 

účetnictví a daňová problematika, což komplikuje provádění finanční analýzy, 

způsobuje nejednotnost terminologie a postupů, nejednoznačnost výkladu, interpretace 

a srovnávání jejích výsledků. Buď se stejným pojmům přiřazuje různý obsah, nebo 

naopak různé pojmy jsou spojeny s představou stejného obsahu.  

Zdroj: BusinessInfo.cz (2010) 
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3.2 Kvantitativní metody testování 

 

3.2.1 Metoda absolutní 

Spočívá v používání údajů přímo zjištěných v účetních výkazech. Tyto údaje 

obsažené v účetních výkazech jsou považovány za tzv. absolutní ukazatele. Absolutní 

ukazatele vyjadřují určitý jev bez vztahu k jinému jevu. Jsou velmi citlivé na velikost 

podniku, což znemožňuje nebo komplikuje jejich použití při porovnávání výsledků 

různých podniků, můžeme je však dobře srovnávat v rámci jednoho podniku.  

Někdy se používá též pojem extenzivní ukazatele, které nesou informaci o 

rozsahu (objemu), představují kvantitu v jejich přirozených jednotkách (u položek 

účetních výkazů jsou to peněžní jednotky).  

V rámci absolutních ukazatelů lze vymezit členění ukazatelů na stavové a 

tokové. Stavové ukazatele uvádí údaje o stavu (vázanosti) k určitému časovému 

okamžiku. Takovými ukazateli jsou např. stav majetku a finančních zdrojů v rozvaze. 

Nejsou citlivé na délku období, na jehož konci je daný okamžik. Tokové ukazatele 

respektují závislost hodnot ukazatele na délce období, ke kterému se vztahují, 

vypovídají o vývoji ekonomické skutečnosti za určité období (časový interval), o změně 

extenzivních ukazatelů, k níž došlo za určitou dobu. Délka období, za které je 

sledujeme, výrazně ovlivňuje jejich výši. Příkladem těchto ukazatelů jsou např. výnosy 

a náklady, tvorba výsledku hospodaření. Výše výnosů a nákladů je závislá na délce 

období, za které je sledujeme.  

Zdroj: BusinessInfo.cz (2010) 

3.2.2 Metoda relativní 

Spočívá v poměřování údajů zjištěných v účetních výkazech. Relativní, resp. 

intenzivní ukazatele vypovídají o vztahu dvou různých jevů a jejich číselná hodnota 

vyjadřuje velikost jednoho jevu připadající na měrnou jednotku druhého jevu. Z toho 

vyplývá, že jejich citlivost na velikost podniků je výrazně nižší, až zanedbatelná (jejich 
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porovnatelnost mezi podniky však mohou komplikovat jiné skutečnosti, např. různý 

obor podnikání).  

Intenzivní ukazatele charakterizují míru, v jaké jsou extenzivní ukazatele 

podnikem využívány a jak silně či rychle se mění. Významnou úlohu hrají poměrové 

ukazatele, jsou základním metodickým nástrojem, jádrem metodiky finanční analýzy. 

Jsou formou číselného vztahu, do kterého jsou uváděny finančně-účetní informace, 

podílem dvou extenzivních, stavových nebo tokových ukazatelů. Poměrové finanční 

ukazatele (financial ratio) se běžně vypočítávají vydělením jedné položky (skupiny 

položek) jinou položkou (skupinou položek) uvedenou ve výkazech, mezi nimiž existují 

co do obsahu určité souvislosti. Existuje mnoho smysluplných závislostí, které lze 

vyjádřit poměrem dvou položek účetních výkazů. Konstrukce a výběr ukazatelů je 

podřízen hlavně tomu, co chceme změřit. Zaměření analýzy musí být relevantní 

zkoumanému problému či prováděnému rozhodnutí.  

Zdroj: BusinessInfo.cz (2010) 

3.3 Absolutní ukazatele 

 

3.3.1 Technika výpočtů horizontální a vertikální analýzy 

 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA (ANALÝZA VÝVOJOVÝCH TREND Ů) 

Zkoumá změny absolutních ukazatelů v čase, vyjadřuje změnu v určité 

položce v procentech nebo indexem (buď řetězovým, nebo bazickým). Porovnání 

jednotlivých položek výkazů v čase se provádí po řádcích, horizontálně, proto tedy 

hovoříme o horizontální analýze absolutních ukazatelů. Horizontální analýza si klade za 

cíl změřit pohyby jednotlivých veličin a to absolutně a relativně a změřit jejich 

intenzitu.  

Již v tomto stádiu analýzy se dají postřehnout momenty, kdy vývoj dvou 

korespondujících položek se dostává do kolize se známými finančními pravidly – např. 

že index vývoje dluhů není v náležitém souladu s indexem výsledku hospodaření.  
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Finanční účetní výkazy obsahují jak údaje týkající se běžného roku, tak údaje z 

předcházejících let nebo alespoň z minulého roku. Je nutné mít k dispozici údaje za 

minimálně dvě po sobě jdoucí období.  

Hledáme odpověď na dvě základní otázky:  

• O kolik jednotek se změnila příslušná položka v čase? – (absolutní změna) 

• O kolik % se změnila příslušná položka v čase? – (procentní změna) 

Technika rozboru je jednoduchá:  

1. vypočte se rozdíl hodnot z obou po sobě jdoucích let (absolutní výše změny) 

absolutní změna = hodnota t – hodnota t – 1 

2. vyjádří se procentem k hodnotě výchozího roku 

 

 

Obrázek 1 – Rozbor procentní změny 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Kromě procentní změny lze změnu vyjádřit indexem a to buď řetězovým, nebo 

bazickým. Bazické indexy porovnávají hodnoty určitého ukazatele v jednotlivých 

obdobích s hodnotou téhož ukazatele ve zvoleném stále stejném období (výchozí báze), 

které je vzato za základ pro srovnání. Řetězové indexy srovnávají hodnoty určitého 

ukazatele v jednotlivých obdobích s hodnotou téhož ukazatele v předcházejícím období.  

V rámci horizontální analýzy rozvahy se stanoví indexy meziročních změn 

agregovaných položek. Rozdílná tempa vývoje jednotlivých složek majetku a kapitálu si 

žádají vysvětlení, protože mohou mít vliv na vývoj finanční situace. 

V rámci horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty se stanoví indexy meziročních změn 

hlavních položek výnosů a nákladů. Rozdílná tempa vývoje výnosů a nákladových 

druhů si žádají vysvětlení, protože mohou mít pozitivní nebo negativní vliv na 

výkonnost.  
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VERTIKÁLNÍ ANALÝZA (TÉŽ PROCENTNÍ ROZBOR KOMPONENT NEBO 

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ) 

Spočívá v tom, že se na jednotlivé položky účetních výkazů pohlíží v relaci k 

nějaké veličině, zjišťuje procentní podíl jednotlivých položek výkazů na zvoleném 

základu. Při analýze rozvahy bývají položky výkazu vyjádřeny jako procento z 

celkových aktiv, resp. z celkových pasiv, tedy z bilanční sumy. Ve výkazu zisku a ztráty 

se jako základ pro procentní vyjádření určité položky bere obvykle velikost celkových 

výnosů nebo tržeb.  

Tato technika umožní zkoumat relativní strukturu aktiv a pasiv a roli 

jednotlivých činitelů na tvorbě zisku. Pracuje s účetními výkazy v jednotlivých letech 

odshora dolů, nikoli napříč jednotlivými lety, proto se označuje jako vertikální analýza. 

Máme-li navíc vedle sebe údaje za dva roky či za více let, můžeme identifikovat trendy 

nebo nejzávažnější časové změny komponent. Relativizovaný rozměr veličin [v %] 

(angl. common sized financial statements) činí vertikální analýzu velmi vhodným 

nástrojem pro meziroční a mezipodnikové srovnávání.  

HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY  

Absolutní hodnoty na jednotlivých řádcích se zpracovávají trojím způsobem:  

• stanoví se rozdíl mezi údaji za dva (pravidla po sobě následující) roky, obvykle 

se odečte od údaje za běžný rok údaj za rok minulý. Pozornost se věnuje 

největším kladným či záporným rozdílům, 

• vypočte se podíl (index) údaje za rok běžný a za rok minulý. Pozornost se 

věnuje relativně značně vysokým či nízkým indexům, zejména když jde o 

položky s absolutně největšími rozdíly, 

• každé položce se přiřadí její podíl (v procentech) na celkových aktivech či 

pasivech. Pozornost se věnuje nápadně vysokým změnám procentního podílu na 

rozvahovém součtu. 

Změny zjištěné v aktivech se srovnávají se změnami v pasivech, a zkoumají se 

jejich vzájemné návaznosti, a příčinné souvislosti s věcnými vnitřními a vnějšími vlivy.  
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HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ ANALÝZA VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY  

Analýza výkazu zisku a ztráty se odehrává v podobě relativních ukazatelů:  

• meziročních indexů, které odhalí nerovnoměrnosti v relativních změnách 

výnosových a nákladových položek (horizontální analýza), 

• procentních podílů jednotlivých položek na tržbách, kde změna podílu může 

signalizovat změnu sortimentu, cen, nehospodárnost aj. (vertikální analýza). 

Výkaz zisku a ztráty je citlivý na externí vlivy (ceny, úroky, daň z příjmů) i 

vlivy na úrovni podniku: vývoj objemu prodeje, cen, výrobně technologické změny, 

změny výrobního sortimentu. Vysvětlení je třeba hledat nejen ve výroční zprávě, ale i v 

obecných hospodářských informacích.  

Nevýhodou horizontální a vertikální analýzy je hlavně to, že změny pouze 

konstatuje, neukazuje však jejich příčiny, je výchozím krokem v orientaci v konkrétním 

podniku a může upozornit na problémové oblasti, které bude třeba podrobit hlubšímu 

rozboru. Je-li k dispozici kvalitní výroční zpráva, lze významné pohyby komentovat 

podle jejich finančních i nefinančních příčin.  

Zdroj: BusinessInfo.cz (2010) 

3.4 Rozdílové ukazatele 

 

3.4.1 Čistý pracovní kapitál (Net Working Capital) 

Také označovaný jako provozní nebo provozovací kapitál je nejčastěji 

užívaným rozdílovým ukazatelem vypočtený jako rozdíl mezi oběžnými aktivy (bez 

dlouhodobých pohledávek) a krátkodobými závazky, resp. dluhy, neboť k samotným 

krátkodobým závazkům musíme přidat i běžné bankovní úvěry a krátkodobé finanční 

výpomoci.  

Obsah kategorie pracovní kapitál představuje oběžná aktiva očištěná o ty 

závazky podniku, které bude nutno v nejbližší době (do jednoho roku) uhradit nebo jej 
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lze charakterizovat jako část oběžných aktiv, která je financována dlouhodobými zdroji 

(dlouhodobé závazky, dlouhodobé bankovní úvěry a vlastní kapitál podniku).  

ČPK = oběžná aktiva – krátkodobá pasiva (dluhy)  

Konstrukce čistého pracovního kapitálu je založena na rozlišení oběžného 

majetku s dobou obratu kratší než jeden rok a neoběžného (dlouhodobého) majetku. 

Souvisí s běžným krátkodobým financováním – tedy v podstatě s financováním 

oběžného majetku pokud jde o: 

• určení optimální výše každé položky oběžných aktiv a jejich struktury (zásoby, 

pohledávky, peněžní prostředky v hotovosti i na běžných účtech, krátkodobý 

finanční majetek a 

• stanovení jejich přiměřené celkové výše, výběr vhodného způsobu financování 

oběžných aktiv. 

Zdroj: BusinessInfo.cz (2010) 

3.4.2 Čisté pohotové prostředky (peněžní finanční fond)  

Jsou vypočítávány jako rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a 

okamžitě splatnými závazky, přičemž pohotovými peněžními prostředky se rozumí 

peníze v hotovosti a na běžných účtech, někdy se zahrnují i jejich ekvivalenty jako 

směnky, šeky, krátkodobé termínové vklady, krátkodobé cenné papíry, neboť v 

podmínkách fungujícího kapitálového trhu jsou rychle přeměnitelné na peníze. 

Výhodou ukazatele tohoto typu je jeho nízká souvislost s podnikovými oceňovacími 

technikami. Může však být nevědomky či záměrně ovlivněn časovým posunem plateb 

ve vztahu k okamžiku zjišťování likvidity zadržením nebo naopak dřívějším 

uskutečněním plateb. Publikované účetní závěrky neposkytují pro externí analytiky 

vstupní údaje pro výpočet tohoto ukazatele. 

ČPP = pohotové peněžní prostředky – okamžitě splatné závazky 

Zdroj: BusinessInfo.cz (2010) 
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3.4.3 Čistý peněžní majetek (peněžně pohledávkou finanční fond) 

Představuje určitý kompromis, střední cestu mezi oběma výše uvedenými 

ukazateli, je konstruovaný tak, že vedle pohotových prostředků a jejich ekvivalentů 

zahrnuje do oběžných aktiv ještě krátkodobé pohledávky (bez nevymahatelných). Proto 

se nazývá peněžně pohledávkový finanční fond. 

ČPM = oběžná aktiva – zásoby – nelikvidní pohledávky – krátkodobá pasiva 

Zdroj: BusinessInfo.cz (2010) 

3.5 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele jsou základním metodickým nástrojem, jádrem metodiky 

finanční analýzy. Jsou formou číselného vztahu, do kterého jsou uváděny finančně-

účetní informace. Poměrové finanční ukazatele (financial ratio) se běžně vypočítávají 

vydělením jedné položky (skupiny položek) jinou položkou (skupinou položek) 

uvedenou ve výkazech, mezi nimiž existují co do obsahu určité souvislosti. Existuje 

mnoho smysluplných závislostí, které lze vyjádřit poměrem dvou položek účetních 

výkazů. Konstrukce a výběr ukazatelů je podřízen hlavně tomu, co chceme změřit. 

Zaměření rozboru musí být relevantní zkoumanému problému či prováděnému 

rozhodnutí.  

Poměrových finančních ukazatelů se postupem času vyvinulo značné množství. 

V některých případech je navrženo i několik různých ukazatelů pro hodnocení stejné 

charakteristiky finanční situace. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že prosté 

nahromadění velkého množství různých ukazatelů, které jsou schopny vyprodukovat 

některé nabízené počítačové programy, nelze ještě považovat za kvalitně provedenou 

finanční analýzu. Neplatí „čím více poměrových ukazatelů, tím lépe“.  

Hlavní důraz z hlediska finančního manažera i ostatních uživatelů je kladen na 

vypovídací schopnost poměrových ukazatelů, vzájemné vazby a závislosti, způsob 

jejich interpretace a jaký význam je jim přisuzován pro posouzení ekonomické situace 

podniku. Je tedy třeba rozumně vybírat poměrové ukazatele testující nejzávažnější 
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souvislosti. Mohou analytiky upozornit na problém, který vyžaduje další pátrání po 

jevech, jež se za problémem skrývají.  

Zdroj: BusinessInfo.cz (2010) 

3.5.1 Vrcholové ukazatele 

Finanční situace se testuje vrcholovými poměrovými ukazateli podle hledisek 

výkonnosti (účetní a tržní ziskové výnosnosti) a finanční pozice (likvidity, finanční 

stability, solventnosti). Tyto ukazatele mají tzv. jistící faktor  (zisk, položku z aktiv) v 

čitateli a tzv. rizikový faktor (vlastní kapitál, dluhy, zásoby, úroky) ve jmenovateli.  

V čitateli se objevují faktory (tzv. jistící), které rizika omezují, tedy:  

• výnosy z majetku: výkony, tržby, 

• zisk: zisk před odpisy, úroky a zdaněním, zisk před úroky a zdaněním, zisk před 

zdaněním, zisk po zdanění, 

• likvidní majetek, zejména oběžný: zásoby, krátkodobé pohledávky, krátkodobý 

finanční majetek. 

Do jmenovatele patří faktory vyvolávající rizika, tedy:  

• zdroje financování (pasíva), zejména: vlastní kapitál, cizí zdroje, dluhy, úročené 

dluhy, dlouhodobý kapitál, krátkodobé závazky, 

• majetek (aktiva), který váže kapitál, zejména: dlouhodobý majetek, zásoby, 

krátkodobé pohledávky, krátkodobý finanční majetek, pracovní kapitál. 

Jak je vidět, některé položky se mohou vyskytnout ve jmenovateli i v čitateli, 

ovšem v jiné roli.  

Při souběhu stavových a tokových veličin v jednom poměrovém ukazateli 

vyžaduje finanční analýza, aby stavová veličina byla vyjádřena jako aritmetický průměr 

počátečního a konečného stavu v období, za které došlo k uvedenému toku.  

Zdroj: BusinessInfo.cz (2010) 
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3.5.2 Univerzální ukazatele 

Některé poměrové ukazatele lze aplikovat na všechny podniky bez ohledu na 

obor činnosti. Jsou to tzv. univerzální ukazatele, podle jejichž hodnoty lze spolehlivě 

srovnávat finanční situaci v různých podnicích. Vrcholové ukazatele jsou vždy 

univerzální.  

V čitateli i ve jmenovateli mají veličinu nehmotné povahy:  

• všechny položky pasiv, 

• dlouhodobý finanční majetek, 

• nehmotná oběžná aktiva, tj. dlouhodobé a krátkodobé pohledávky, krátkodobý 

finanční majetek, a aktivní časové rozlišení, 

• výnosy a náklady, všechny typy zisku, 

• peněžní toky, tj. příjmy a výdaje peněžních prostředků. 

Univerzální ukazatele mají stejnou vypovídací schopnost o finančním zdraví u 

všech podniků, bez ohledu na odvětví, protože v čitateli i ve jmenovateli mají čistě 

finanční veličiny, které mají všude stejný význam pro finanční situaci. Jejich uplatnění 

při analýze finančního zdraví je univerzální.  

Univerzálními nemohou být ukazatele, které v čitateli nebo ve jmenovateli 

obsahují veličiny věcné povahy, které se jen zobrazují v peněžním ocenění, jako je 

dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý majetek, 

zásoby, oběžná aktiva, výkony, tržby, výrobní spotřeba. Mezi univerzální ukazatele 

patří i poměrové ukazatele, které vyjadřují některou zásadu finančního řízení, jako je 

zlaté pravidlo financování. Pro některé univerzální ukazatele je možné stanovit rozpětí 

hodnot, které jsou z hlediska finančního zdraví podniku považovány za uspokojivé 

(postačující).  

Zdroj: BusinessInfo.cz (2010) 
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3.5.3 Syntetické ukazatele 

Samostatnou skupinu ukazatelů používaných k finančnímu hodnocení podniku 

tvoří ukazatele konstruované jako kombinace primárních ukazatelů. Často je jejich 

konstrukce motivována snahou získat charakteristiku, jež by hodnotila finanční situaci 

podniku synteticky, tzn., dokázala by spojit poměrové ukazatele různých vypovídacích 

vlastností (ukazatele rentability, zadluženosti, likvidity, příp. další), nebo charakteristiku 

hodnotící specifický důsledek určité finanční situace (např. pravděpodobnost konkursu, 

bankrotu). Tyto ukazatele vznikají s využitím metod víceaspektního hodnocení, kdy 

jednotlivým poměrovým ukazatelům do nich vstupujících jsou přiřazovány různé váhy.  

Finanční situaci lze tedy vyjádřit jako syntézu dílčích hledisek v podobě 

váženého průměru nebo váženého součtu (skóre) univerzálních poměrových ukazatelů, 

kterými byla testována jednotlivá hlediska. Váhy se přisuzují poměrovým ukazatelům 

na základě empirie (zkušenosti) nebo matematicko-statistickými metodami 

(diskriminační analýzou). Scoringová stupnice je založena na zásadě, že čím je vyšší 

skóre, tím je lepší finanční situace. Na tomto principu jsou založeny predikční 

scoringové modely. Typickým příkladem je např. Altmanův model pro 

charakterizování nebezpečí úpadku podniku v brzké budoucnosti, který se v mnoha 

modifikacích používá v různých západních zemích a také u nás.  

Zdroj: BusinessInfo.cz (2010) 

3.5.4 Faktorová analýza 

Univerzální ukazatele lze rozkládat na dílčí tzv. faktorové poměrové ukazatele, 

podle jejichž vývoje se usuzuje na úlohu činností (provozní nebo finanční), stojících za 

vývojem ziskovosti (rentabilita celkového kapitálu, cash rentabilita vlastního kapitálu, 

rentabilita tržeb, provozní ziskové rozpětí), za vývojem aktivity (obrat aktiv, obrat 

položek oběžných aktiv, obrat krátkodobých závazků) a za vývojem zadluženosti 

(finanční páka, zadluženost, průměrná úroková míra).  

Zdroj: BusinessInfo.cz (2010) 
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3.5.5 Srovnávání poměrových ukazatelů 

U všech ukazatelů – univerzálních i příčinných – lze vyslovit, zda jeho zvýšení 

je pro vývoj finanční situace přínosné či nikoli. Proto je účelné srovnávat:  

• změny poměrových ukazatelů podniku v čase, 

• poměrové ukazatele různých podniků navzájem, 

• postavení podniků na žebříčku podniků sestaveného podle velikosti jednotlivých 

poměrových ukazatelů, 

• poměrové ukazatele podniku s poměrovými ukazateli vedoucího podniku v 

odvětví (benchmarking), 

• poměrové ukazatele podniku s odvětvovými kvantily (mediánem, kvartily), 

např. pomocí pavučinového (spider) diagramu.  

Zdroj: BusinessInfo.cz (2010) 

3.5.6 Syntéza a predikční modely 

Modely se snaží popsat současnou finanční situaci (často s pomocí 

matematického aparátu) jako vážený průměr či součet několika poměrových ukazatelů, 

nebo jako součet bodů přiřazených k hodnotám poměrových ukazatelů. Získaný číselný 

údaj se pak ohodnotí z hlediska přisuzovaného sklonu financí podniku k finanční tísni 

nebo bankrotu, anebo se podle něj zařadí podnik do některého z několika stupňů bonity 

(finančního zdraví).  

Zdroj: BusinessInfo.cz (2010) 

3.6 Rozdílové ukazatele 

Kromě horizontálního a vertikálního rozboru za absolutní ukazatele lze 

považovat i tzv. rozdílové ukazatele, které získáme jako rozdíl dvou absolutních 

ukazatelů. Někdy se označují jako finanční fondy nebo fondy finančních prostředků. (5) 
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Pojem „fond“ se ve finanční analýze používá v jiném smyslu než jak jej 

vymezuje účetnictví, tj. jako zdroj krytí aktiv (např. kapitálové fondy, rezervní fond aj.), 

ve finanční analýze se fond chápe jako:  

1. agregace určitých stavových položek vyjadřujících aktiva nebo pasiva, 

2. rozdíl mezi určitými položkami aktiv na jedné straně a určitými položkami pasiv 

na straně druhé. Takový rozdíl se obvykle označuje jako čistý fond (net fund). 

Fondy finančních prostředků zde nejsou účetním termínem, ale pojmem 

finančního řízení. 

Mezi nejčastěji používané fondy ve finanční analýze patří:  

• čistý pracovní kapitál 

• čisté pohotové prostředky 

• čisté peněžně pohledávkové finanční fondy 

Zdroj: BusinessInfo.cz (2010) 

3.7 Elektronický obchod 

Pod pojmem elektronický obchod se obecně rozumí podnikání 

prostřednictvím elektronických prostředků. To zahrnuje nejen obchodování se 

zbožím (hmotným i nehmotným) a službami, ale i všechny související kroky od 

reklamy, přes uzavření smlouvy, její plnění, a to včetně poprodejní podpory a služeb.  

Z právního hlediska jde zásadně o projevy vůle – právní úkony, směřující k 

uzavírání smluv, které jsou realizovány pomocí počítačových sítí.  

Podle definice používané OECD zahrnuje elektronický obchod jakékoli 

obchodní transakce, které provádějí osoby fyzické i právnické, přičemž tyto transakce 

jsou založeny na elektronickém zpracování a přenosu dat.  

 



24 
 

Podobně WTO  pod elektronický obchod zahrnuje jak výrobky, které jsou 

prodávány a placeny přes internet, ale doručovány ve hmotné podobě, tak produkty, 

které jsou přes internet doručovány v podobě digitální.  

Zdroj: BusinessInfo.cz (2010) 

3.7.1 Česká právní úprava e-obchodu 

Na e-obchod reaguje právo třemi možnými způsoby:  

• V některých případech lze stávající právní úpravu bez dalšího aplikovat na e-

obchod (např. ochrana autorského práva). 

• Jiné stávající právní normy dostaly aplikací na právní vztahy vznikající v rámci 

e-obchodu zcela nový rozměr (např. určení rozhodného práva). 

• V neposlední řadě si e-obchod vynutil přijetí i zcela nových právních norem 

(např. právní úprava elektronického podpisu). 

Z předpisů českého právního řádu, které nově reagují na e-obchod lze uvést: 

• zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti 

• zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu 

• Občanský zákoník (úpravou spotřebitelských smluv prostřednictvím 

elektronických prostředků) 

• Občanský soudní řád (úpravou elektronického podání, doručování a 

elektronického platebního rozkazu) 

• zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů, který upravuje elektronické úkony státních orgánů, orgánů 

územních samosprávných celků, Pozemkového fondu České republiky a jiných 

státních fondů, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu, České televize, 

samosprávných komor zřízených zákonem, notářů a soudních exekutorů (orgán 

veřejné moci) vůči fyzickým osobám a právnickým osobám, elektronické úkony 

fyzických osob a právnických osob vůči orgánům veřejné moci a elektronické 

úkony mezi orgány veřejné moci navzájem prostřednictvím datových schránek. 

Tento zákon nabývá účinnosti 1. 7. 2009.  
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Zdroj: BusinessInfo.cz (2010) 

3.7.2 Členění elektronického obchodu 

B2A (zkratka z anglického Business to Administration) se stejně jako B2G 

týká obchodních a komunikačních vztahů s veřejnými institucemi. Obvykle oba tyto 

pojmy splývají, B2A je méně používanou alternativou. V některých případech se však 

pojmem B2A myslí spíše vztahy na nižší úrovni státní správy (např. místní 

samospráva), kdežto B2G je vnímáno především na úrovni státu jako celku.  

B2B je nejstarší složkou elektronického podnikání (e-business). Zkratka B2B 

pochází z anglického termínu Business to Business (obchodník → obchodník), koncept 

B2B se tedy týká obchodních vztahů a vzájemné komunikace mezi dvěma 

společnostmi.  

B2C je patrně nejrozšířenějším modelem internetového podnikání (e-business). 

Zkratka B2C pochází z anglického termínu Business to Customer (obchodník → 

zákazník). Segment B2C tedy zahrnuje především přímý prodej koncovým zákazníkům 

či alespoň jeho podporu. Obvykle se rozlišují tři úrovně B2C modelu. Základem 

služeb B2C je snaha informovat o produktech, webová stránka zde vlastně plní funkci 

jakéhosi letáku či elektronického katalogu. Vyšší úroveň B2C služeb přidává 

interaktivní formuláře, např. možnost zpětné vazby. Nejvyšší úrovní B2C je potom 

samozřejmě samotný internetový obchod, nejlépe s možností rovnou zaplatit objednané 

zboží online.  

B2E je odvozena z anglického Business to Employee (obchodník → 

zaměstnanec). B2E je tedy součástí e-commerce založenou zejména na komunikaci 

obchodníka s jeho zaměstnanci a zaměstnanci mezi sebou. Cílem B2E nástrojů je 

především zlepšování informovanosti a znalostí zaměstnanců, zvyšování jejich 

motivovanosti a celkové produktivity práce zaměstnanců.  

B2G je zkratkou odvozenou z anglického Business to Government (obchodník 

→ správa). Pojem B2G se používá především v oblasti e-commerce k označení 

obchodního vztahu a komunikace s úřady a orgány státní správy.  
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B2R je zkratkou z anglického Business to Reseller a týká se především 

elektronického podnikání (e-business). Segment B2R tedy zahrnuje obchodní vztahy 

a komunikaci mezi podnikem a jeho obchodními zástupci. Protože v B2R jde většinou 

především o vzájemnou výměnu strukturovaných dat, používají se zejména různé formy 

extranetu.  

C2C (zkratka z anglického Consumer to Consumer) se používá k popisu 

vztahu a vzájemné komunikace mezi dvěma zákazníky (nepodnikateli). C2C vztahy se 

však obvykle odehrávají bez přímé účasti obchodníka, proto koncept C2C nebývá 

zahrnován mezi služby elektronického podnikání (e-business).  

C2G (zkratka pocházející z anglického Citizen to Government, občan → 

správa) je podmnožinou e-governmentu, konceptu „elektronické vlády“ využívajícího 

potenciálu informačních technologií v moderní státní správě.  

G2B vznikla z anglického výrazu Government to Business (správa → 

obchodník) a týká se obchodních vztahů a komunikace mezi těmito dvěma subjekty. Do 

konceptu G2B, jenž je součástí (podmnožinou) e-governmentu, tedy spadá např. 

zadávání veřejných zakázek, informace o grantech, dotacích apod.  

G2C (Government to Citizen) se označují vztahy a komunikace mezi státní 

správou a běžnými občany. Příkladem konceptu G2C, který se stále teprve rozvíjí, může 

být třeba státem financovaný portál poskytující pomoc veřejnosti při řešení životních 

situací.  

Zdroj: Adaptic.cz (2010) 
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4 Praktická část – finanční analýza firmy Gigacomputer.cz 

 

Firma GIGACOMPUTER.CZ působí v oblasti informačních technologií. 

Zabývá se zejména prodejem nových a repasovaných notebooků. Jejich nabídka 

produktů tím samozřejmě nekončí, ale obsahuje celou škálu dalších.  

 

Firma GIGACOMPUTER.CZ vznikla sloučením dvou silných partnerů a 

přímých dovozců výpočetní techniky do ČR zabývající se převážně 

velkoobchodním prodejem. V současné době již firma zastřešuje 20 poboček v České 

a 3 pobočky ve Slovenské republice. Počátkem roku 2009 firma investovala do 

nákupu nemovitosti a vybudovala silnou centrálu v Brně s dostačujícím zázemím 

skladových, technických a obchodních prostor.  

 

Zdroj: Gigacomputer.cz (2010) 

I přes neustále rostoucí konkurenci je předním dodavatelem repasované a 

krátkodobě použité výpočetní techniky do všech regionů České republiky, při 

zvětšujícím se obratu a zisku celé firmy. Tyto produkty jsou prodávány za velmi nízké 

ceny. Je to způsobeno dovozem zboží z různých částí světa. Patří sem například Asie, 

USA nebo Evropská unie.    
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4.1 Elektronický obchod www.gigacomputer.cz 

V souvislosti s členěním elektronického obchodu zobrazené v kapitole (4.1) 

spadá elektronický obchod GIGACOMPUTER.CZ do kategorie B2C. Zjednodušeně jde 

o obchod, který prodává zboží, v našem případě, koncovému uživateli. 

Obrázek 2 – www.gigacomputer.cz 

Zdroj: Gigacomputer.cz (2010) 

 

Na obrázku č. 1 je vidět struktura elektronického obchodu 

GIGACCOMPUTER.CZ. V záložkách jsou jednotlivé odkazy důležité pro správné 

pochopení a použití e-shopu. První záložka nám udává informace v podobě aktuálních 

slev a podobných jiných rychle se měnících akcí. Následují informace o společnosti, její 

historie a princip, na kterém funguje do současnosti. V další záložce je odkaz podpora. 

Tam spadají všechny možné informace důležité k uskutečnění koupě. Jsou to obchodní 

podmínky, reklamační řád apod. Poté je zde záložka se speciálními akcemi pro školy a 

velkoobchody. Kontakt je uveden v poslední části záložkové lišty a jsou v něm uvedeny 

všechny údaje pro kontakt společnosti. 
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4.1.1 Postup při nákupu 

 

Při nákupu postupuje zákazník následovně: Nejdříve si vybere produkt, o který 

má zájem. Poté se dostane do nákupního košíku, kde si zvolí ostatní náležitosti potřebné 

k uzavření koupě. Musí také zadat své kontaktní údaje. Jedná se o výběr z možností 

odběru zboží, způsobu platby a způsobu dopravy. 

Zboží si může zákazník vyzvednout na jakékoliv pobočce, to je dáno lokací 

poblíže jeho bydliště. Uvedeno v kontaktních údajích. S tím souvisí i volba typu 

dopravy zboží. Nabízí se možnosti doručení Českou poštou nebo službou PPL. 

Způsoby platby jsou zde tři. První je v podobě platby na dobírku při předání 

zboží a druhý bankovním převodem. Nabízená třetí možnost je zaplacení při odběru na 

pobočce. 
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Obrázek 3 – nákupní košík firmy 

Zdroj: Gigacomputer.cz (2010) 

 

4.1.2 Produkt firmy 

 

Prodejní sortiment firmy je obsáhlý. Základním pilířem jsou notebooky jak 

nové tak repasované. Firma dále nabízí prodej PC sestav, monitorů, tiskáren 

jednotlivých dílčích komponentů k těmto základním produktům. Jakýkoli nabízený 

produkt je dostupný v několika variantách, ať jde o výrobní značku nebo rozměrové 

parametry. 
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4.2 Vlastní finanční analýza 

 

V praktické části mé práce se věnujeme výpočtům finanční analýzy, uvedených 

ukazatelů, pro GIGACOMPUTER s.r.o. a na základě těchto výpočtů zhodnotíme 

situaci ve firmě za období 2006 – 2008 a navrhneme opatření a varování do dalších 

let. Datový soubor pro finanční analýzu není bohužel moc velký, ale firma vznikla 

v roce 2006, tudíž není možnost datový soubor rozšířit. 

 

4.2.1 Analýza stavových veličin 

 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA  

 

Horizontální analýza se zakládá na meziročním srovnání jednotlivých položek 

rozvahy, takže počítá procentuální změny každé položky výkazu oproti předcházejícímu 

období.  

Horizontální analýza Relativní změna 

Rozvaha ve zkráceném rozsahu 2007/2006 2008/2007 

  AKTIVA CELKEM 174,40% 419,85% 

B. Stálá aktiva 1331,49% 1470,34% 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 1331,49% 1470,34% 

C. Oběžná aktiva 147,55% 304,28% 

C.I. Zásoby 126,03% 245,69% 

C.III. Krátkodobé pohledávky 207,96% 518,86% 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 227,16% 285,94% 

D.I. Časové rozlišení 50100,00% 142,32% 

Tabulka 1 – Horizontální analýza aktiv 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celková aktiva meziročně vzrostla asi o 174% v prvním sledovaném období a o 

bezmála 420% v druhém období. Tento nárůst je zapříčiněný především díky 

obrovskému zvýšení dlouhodobého majetku. Dalším významným navýšením je 

navýšení oběžných aktiv v období 2008/2007, které vzrostly o 304%. Navýšily se 
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pohledávky o 519%. Podle vypočtených charakteristiky lze usuzovat, že z pohledu 

horizontální analýzy aktiv firma velmi prosperuje. 

 

  Horizontální analýza Relativní změna 
  Rozvaha ve zkráceném rozsahu  2007/2006 2008/2007 
  PASIVA CELKEM  174,40% 419,85% 

A.  Vlastní kapitál  2529,98% 858,41% 

A.I.  Základní kapitál  100,00% 2000,00% 

A.III.  
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy  0,00% 1000,00% 

A.IV.  Výsledek hospodaření minulých let  17400,00% -255,17% 

A.V.  
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období  -360,61% 184,71% 

B.  Cizí zdroje  161,92% 273,33% 

B.III.  Krátkodobé závazky  161,92% 273,33% 

D.  Časové rozlišení  0,00% 870200,00% 

Tabulka 2 – Horizontální analýza pasiv 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

U horizontální analýzy pasiv je situace obdobná jako u horizontální analýzy 

aktiv. Firma velmi navýšila celková pasiva. V období 2008/2007 dokonce o 4 násobek. 

Na této charakteristice má velký podíl nárůst základního kapitálu, který vzrostl o 20 

násobek. Tedy ze 200 tis. Kč na 4mil.Kč. Také se dá pozorovat meziroční růst v oblasti 

cizích zdrojů. Za období 2008/2007 byl nárůst o 273%. Tyto charakteristiky značí, že 

firma dobře prosperuje. To se dá také vyčíst ze stoupajícího výsledku hospodaření 

běžného účetního období, který byl v předchozím období záporný, ovšem v posledním 

měřeném období byl nárůst o 184%. Firma v roce 2008 1 160tis Kč a to při velikosti 

základního kapitálu 4mil.Kč rozhodně není špatný výsledek. 

 

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA  

 

Vertikální analýza se zakládá na sledování průběhu daných finančních ukazatelů 

za určité období a jejich podíl na celkových aktivech nebo pasivech. Z vyjádřených 
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charakteristik lze usoudit, jakým způsobem a kolika procenty firma financuje např. stálá 

aktiva nebo cizí zdroje. 

 

  Vertikální analýza aktiv 2006 2007 2008 
  AKTIVA CELKEM  100,00% 100,00% 100,00% 

B.  Stálá aktiva  1,40% 10,73% 37,56% 

B.II.  
Dlouhodobý hmotný 
majetek  1,40% 10,73% 37,56% 

C.  Oběžná aktiva  98,60% 83,42% 60,45% 

C.I.  Zásoby  75,07% 54,25% 31,74% 

C.III.  Krátkodobé pohledávky  13,37% 15,94% 19,70% 

C.IV.  
Krátkodobý finanční 
majetek  10,16% 13,23% 10,16% 

D.I.  Časové rozlišení  0,00% 5,85% 1,99% 

Tabulka 3 – Vertikální analýza aktiv 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V roce 2006 se na celkových aktivech velmi minimálně podílejí stálá aktiva 

podniku, které jsou na úrovni 1,4%. Dominantním ukazatelem jsou v oběžných aktivech 

zásoby, které se podílí asi 75% celkových aktiv. Tato nezvyklá charakteristika je pro 

vznikající firmu přijatelná, protože v prvním roce podnikání jsou zásoby důležitým 

artiklem. Obzvlášť pokud se firma specializuje na prodej pomocí internetu. V dalších 

letech firma zvýšila svůj hmotný majetek až na úroveň 37% celkových aktiv. 

Krátkodobý finanční majetek se pohybuje mezi 10 – 13 %, což není mnoho i v případě 

uvážení, že se jedná o e-shop, jelikož firma v dalších letech rozšiřovala i kamenné 

pobočky a situace těchto hodnot by mohla být tím pádem příznivější. 
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Vertikální analýza pasiv  2006 2007 2008 

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

A.  Vlastní kapitál  0,53% 7,65% 15,64% 

A.I.  Základní kapitál  4,08% 2,34% 11,14% 

A.III.  Rezervní fondy, nedělit. f. a ost. f.  0,00% 0,00% 0,03% 

A.IV.  Výsledek hospodaření minulých let  -3,55% 7,35% 3,23% 

A.V.  Výsledek hospodaření běž. úč. obd.  -3,55% 7,35% 3,23% 

B.  Cizí zdroje  99,47% 92,35% 60,12% 

B.III.  Krátkodobé závazky  99,47% 92,35% 60,12% 

C.  
Ostatní pasiva -přechodné účty 
pasiv  

0,00% 0,00% 24,24% 

C.I.  Časové rozlišení  0,00% 0,00% 24,24% 

Tabulka 4 – Vertikální analýza pasiv 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vlastní kapitál podniku je na velmi nízké úrovní po celý měřený časový úsek. 

Měl by se pohybovat něco okolo 50% celkových pasiv. V roce 2006 je to ovšem 0,53% 

celkových pasiv a to je velmi málo. Možná proto firma také navýšila svůj základní 

kapitál v roce 2008 o 3,8mil.Kč.  

Cizí zdroje, které jsou tvořeny krátkodobými závazky, se podílejí v prvních 

dvou letech podnikání na velmi vysoké úrovni. V roce 2006 to bylo 99% a v roce 2007 

92%. Tyto hodnoty jsou velmi vysoké a firma tím velmi riskovala, protože kdyby 

nenašla kupce pro nabízené zboží, tak by se věřitelé určitě nerozpakovali a vyhlásili by 

na podnik insolvenční řízení. Postupem času se ovšem krátkodobé závazky snižují a 

hodnota cizích zdrojů je v roce 2008 na úrovní 60%, což je sice nadprůměrné, ale 

v porovnání s ostatními roky lze sledovat velmi dobrou tendenci. 
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4.2.2 Analýza rozdílových veličin 

 

ANALÝZA ČPK 

 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) = OA – krátkodobé závazky 

 

 2006 2007 2008 

ČPK -43030 -764000 119000 

Tabulka 5 – Analýza ČPK 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vzhledem k vysokým krátkodobým závazkům byl v prvních dvou letech čistý 

pracovní kapitál záporný, ale po vyrovnání krátkodobých závazků si ho firma v roce 

2008 drží na velmi přijatelné úrovni.  

 

ANALÝZA ČPM 

 

Čistý peněžní majetek (ČPM) = (Oběžná aktiva – zásoby) – krátkodobé 

závazky 

  2006 2007 2008 

ČPM -3723240 -5402000 -11276000 

Tabulka 6 – Analýza ČPM 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z vypočtených charakteristik lze vyčíst, že firma nedisponuje žádným peněžním 

majetkem. U začínající firmy, která se specializuje na elektronické obchodování, je tato 

charakteristika přijatelná a neodráží schopnost nebo neschopnost firmy.  
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4.2.3 Ukazatele likvidity 

 

Ukazatele likvidity charakterizují platební schopnost podniku a zda - li dokáže 

dostát svých závazků. Byly vypočteny tři základní typy likvidit, kterými jsou běžná 

likvidita, pohotová likvidita a okamžitá likvidita.  

 

Ukazatele likvidity 2006 2007 2008 

Běžná likvidita  0,99 0,9 1,01 

Pohotová likvidita 0,24 0,32 0,48 

Okamžitá likvidita  0,10 0,14 0,15 

Tabulka 7 – Analýza likvidity 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.2.4 Ukazatele zadluženosti 

 

Ukazatele zadluženosti charakterizují jakým způsobem je podnik financován 

cizími zdroji resp. vlastními zdroji. Vypočítávají se dva základní ukazatele a to celková 

zadluženost a koeficient samofinancování.  

 

UKAZATEL CELKOVÉ ZADLUŽENOSTI  

 

Ukazatel zadluženosti 2006 2007 2008 

Celková zadluženost 99,47% 92,35% 60,12% 

Tabulka 8 – Ukazatel celkové zadluženosti 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celková zadluženost za dané období je velmi vysoká. Ve finančně zdravém 

podniku by zadluženost měla být mezi 30% až 60%. Je vidět, že podnik tuto 

zadluženost dodržel pouze v roce 2008. V ostatních letech je podnik velmi zadlužen a to 
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především krátkodobými závazky, které se podílejí na celkové hodnotě aktiv bezmála 

95% za první dva roky existence podniku. Vzhledem ke klesající tendenci se 

v budoucnosti pravděpodobně celková zadluženost sníží na přijatelnou úroveň. 

 

UKAZATEL KOEFICIENTU SAMOFINANCOVÁNÍ  

 

Ukazatel zadluženosti 2006 2007 2008 

Koeficient samofinancování 0,53% 7,65% 15,64% 

Tabulka 9 – Ukazatel koeficientu samofinancování 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ukazatel koeficientu samofinancování udává kolika procenty je podnik 

financován vlastním kapitálem. V prvním roce podnikání je to půl procenta a tento 

výsledek je rozhodně nepřijatelný, protože podnik je financován cizími zdroji. V dalších 

období se postupně situace vylepšuje, ale stále je na velmi nízké úrovni. 

 

DOBA SPLATNOSTI DLUH Ů 

 

Tento ukazatel určuje, za kolik let je podnik schopen při stávajícím 

výkonu splatit své dluhy. 

 

 

 

 

Tabulka 10 – Ukazatel doby splatnosti dluhů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

Ukazatel aktivity 2006 2007 2008 

Doba splatnosti dluhů 8,79 10,69 8,72 
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4.2.5 Ukazatel aktivity 

 

OBRAT CELKOVÝCH AKTIV  

 

Udává, kolikrát se aktiva obrátí za daný časový interval, tzn., udává využití 

celého majetku firmy. Čím je ukazatel vyšší, tím lépe. S počtem let se tento ukazatel 

zlepšuje a to díky odpisům. 

 

Ukazatel aktivity 2006 2007 2008 

Obrat celkových aktiv 0,86 6,58 3,47 

Tabulka 11 – Ukazatel obratu celkových aktiv 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Podnik měl v prvním roce podnikání velký problém s obratem celkových aktiv, 

ale už v příštím roce dosáhl velmi dobrých výsledků, ovšem v roce 2008 opět 

zaznamenávám pokles. 

DOBA OBRATU ZÁSOB  

 

Ukazatel zde odhaduje počet dnů, po které jsou zásoby vázány v podnikání, tzn., 

ukazatel určuje průměrný časový interval, který „stráví“ v podniku do doby jejich 

spotřeby. Výsledek je vyjádřen ve dnech a měl by být co nejnižší. 

 

Ukazatel aktivity 2006 2007 2008 

Doba obratu zásob (dny) 318,26 30,09 33,67 

Tabulka 12 – Ukazatel doby obratu zásob 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Doba obratu zásob v roce 2006 je 318 dní a to poukazuje na to, že podnik neměl 

příliš velký odbyt na internetovém trhu. Firma pravděpodobně málo investovala do 
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reklamy na internetu a bylo pro potenciální velmi těžké najít tuto firmu, a proto byla 

doba obratu zásob tak vysoká.  

V ostatních letech došlo k výrazné změně a podnik je v tomto ohledu na velmi 

dobré úrovni. 

DOBA OBRATU POHLEDÁVEK  

 

Tímto ukazatelem se zjišťuje počet dnů, které uběhnou, než podnik obdrží od 

odběratelů peníze. Po tuto dobu musí firma čekat na inkaso plateb za prodeje a 

poskytnuté služby. Je nezbytně nutné porovnávat zjištěné výsledky s hodnotami 

ukazatele doby obratu závazků. V situaci, kdy je hodnota doby obratu pohledávek 

nižší než hodnota doby obratu závazku, podnik inkasuje od svých odběratelů dříve, než 

platí své závazky. Je – li stav opačný, společnost musí uvažovat o urychlení inkasa 

svých pohledávek, aby se vyvarovala hrozící platební neschopnosti. 

 

Ukazatel aktivity 2006 2007 2008 

Doba obratu pohledávek 

(dny) 
55,90 8,72 20,61 

Tabulka 13 – Ukazatel doby obratu pohledávek 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

DOBA OBRATU ZÁVAZK Ů 

 

Ukazatel vypovídá o tom, jak rychle jsou spláceny závazky firmy. Aby nebyla 

narušena rovnováha firmy. 

 

Tabulka 14 – Ukazatel doby obratu závazků 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ukazatel aktivity 2006 2007 2008 

Doba obratu závazků (dny) 415,94 50,93 62,89 
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Z výše uvedených hodnot doby obratu závazků a pohledávek vyplývá, že doba 

splacení pohledávek je výrazně nižší než doba splacení závazků dodavatelům. Tento 

stav reflektuje velkou míru využívání cizích zdrojů firmou a málo prodaného zboží. 

Výsledek doby obratu závazků z roku 2006, kdy se hodnota vyšplhala k závratnému 

počtu dnů 415,94 je z důvodu velkého množství zásob prvního roku působení na trhu e-

shopu. Takovéto situace v praxi nastávají, ale nesou sebou negativní jevy jako penále a 

úroky z prodlení, proto by se jim firma měla vyvarovat. V dalších letech zaznamenávám 

vylepšení situace s plněním závazků. Ovšem doba obratu pohledávek se v roce 2008 

zvyšuje, což může být ovlivněno probíhající světovou finanční krizí v tomto období, 

kdy se prohloubila neschopnost kupujících splácet úvěry. 

 

4.2.6 Ukazatel rentability 

 

ANALÝZA ROE 

 

Ukazatel Rentability 2006 2007 2008 

Analýza ROE -6,74 0,96 0,21 

Tabulka 15 – Ukazatel rentability vlastního kapitálu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE)  poměřuje zisk s vlastním 

kapitálem. Vyjma roku 2006, kdy došlo ke snížení zisku vzhledem k absenci 

jakéhokoliv zisku. V roce 2007 byl nastolen enormní růst a to 96% vlastního kapitálu se 

podílelo na zisku a v roce 2008 21%. Tyto hodnoty jsou velmi příznivé a podnik je 

z tohoto pohledu velmi rentabilní. 
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ANALÝZA ROA 

 

Ukazatel Rentability 2006 2007 2008 

Analýza ROA -0,04 0,07 0,03 

Tabulka 16 – Ukazatel rentability celkových aktiv 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ukazatel rentability celkových aktiv (ROA)  poměřuje zisk s celkovými aktivy 

investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována. 

Hodnoty jsou zpočátku záporné a to kvůli zápornému zisku ovšem v dalším roce je 

zaznamenán enormní růst. A vhledem k tomu, že aktiva vzrostla meziročně o 

dvojnásobek, tak rentabilita celkových aktiv v roce 2007 smazala ztrátu v roce 2006 a 

podnik je i z tohoto hlediska velmi rentabilní. 

 

ANALÝZA ROS 

 

Ukazatel Rentability 2006 2007 2008 

Analýza ROS -0,05 0,02 0,02 

Tabulka 17 – Ukazatel rentability tržeb 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ukazatel rentability tržeb (ROS) – ukazují podíl mezi ziskem a tržbami. Stejná 

situace jako u ROE v roce 2006. V dalších letech je rentabilita tržeb na téměř stejné 

úrovni a také přijatelná. 

 

ANALÝZA NÁKLADOVOSTI  

 

Tomuto ukazateli se také říká haléřový a vyjadřuje, kolik haléřů nákladů podnik 

vynaložil na Kč 1,- tržeb. A snahou podniku je dosahovat no nejnižší hodnoty tohoto 

ukazatele. 
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Ukazatel Rentability 2006 2007 2008 

Analýza nákladovosti 1,008 0,9289 0,8226 

Tabulka 18 – Ukazatel nákladovosti 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Je vidět, že podnik v prvním roce podnikání měl větší náklady než tržby a tudíž 

díky tomu se dostal do ztráty. V prvním roce byla nákladovost 1,008, tedy na každou 

korunu tržeb byla 1,008 koruny na náklady. Tento trend naštěstí firma nezopakovala 

v dalších letech a nákladovost se neustále snižovala až na úroveň 0,82, která značí jistou 

ziskovost ze stanovených tržeb. 

 

4.3 Analýza soustav ukazatelů, bankrotní modely 

 

ANALÝZA ALTMANOVA INDEXU FINAN ČNÍHO ZDRAVÍ IN 

 

Altmanův index finančního zdraví nebo-li Z - skóre je jeden z nejzákladnějších 

finančních ukazatelů a pomocí výpočtů můžeme zjistit, s jakou pravděpodobností 

směřuje k bankrotu nebo k zisku.  

Mezní hodnoty pro tento index jsou následující: Z <<<< 1,2 – podnik spěje 

k bankrotu, 1,2 <<<< Z <<<< 2,9 – určité finanční potíže, nejasný další vývoj, Z >>>> 2,9 – 

finančně silný podnik 

 

Soustavy ukazatelů 2006 2007 2008 

Analýza Z - skóre 0,7219 6,9555 3,7616 

Tabulka 19 – Ukazatel Altmanova indexu finančního zdraví 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V prvním roce podnikání podnik nedosáhl moc dobrých výsledků a ocitl se na 

hranici bankrotu. V dalším roce zaznamenal velký úspěch a tento trend si zachoval i pro 
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další rok a tento podnik je podle Altmanova indexu finančního zdraví finančně silný 

podnik. 

 

ANALÝZA PODNIKU POMOCÍ BANKROTNÍHO MODELU IN05 

 

Pro srovnání výsledků Altmanova indexu finančního zdraví vypočítáme index 

IN05, který je lepší pro české podniky, protože lépe vyjadřuje jejich finanční situaci.  

Vysvětlení hodnot:  

IN05 < 0,90   -   podnik spěje k bankrotu (pravděpodobnost je 97%), a 76% 

nebude tvořit hodnotu 

0,90 < IN05 < 1,6    -  šedá zóna, 50% pravděpodobnost bankrotu a 70% bude 

tvořit  hodnotu 

IN05 > 1,6    - podnik tvoří hodnotu s 95% pravděpodobností a z 92%   

podnik nezbankrotuje 

 

 

 

 

Tabulka 20 – Ukazatel indexu IN05 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na rozdíl od Z – skóre si podnik i v prvním roce podnikání udržel udržitelnou 

bilanci v šedé zóně. V dalších letech již začal tvořit hodnotu a výsledek v roce 2008 je 

zárukou, že podnik by podle indexu IN05 neměl za žádných okolností zbankrotovat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankrotní model 2006 2007 2008 

Analýza INO5 0,9454 2,1616 4,5912 
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4.4 Výsledné hodnocení finanční analýzy a hledání problémů 

 

Díky finanční analýze elektronického obchodu GIGACOMPUTER.CZ pro 

období 2006 – 2008 jsem odhalil mnohé nedostatky, jež pramení již z období vzniku 

firmy, jejíž založení nebylo podloženo dostatečně velkým vlastním kapitálem a 

většinu svých startovacích aktivit a rozvoje společnost financovala z cizích zdrojů. 

To nepovažuji za příliš šťastné řešení, neboť následky tohoto kroku se odrážejí 

negativně ve výsledcích firmy i do sledovaných let. 

Horizontální analýzou jsem zjistil, že ve dvou sledovaných obdobích 

2007/2006 a 2008/2007 docházelo k vysokému meziročnímu nárůstu celkových 

aktiv . To koresponduje přesně s kroky firmy, která v těchto obdobích intenzivně 

zvyšovala svůj dlouhodobý majetek, a to především rozšiřováním sítě svých poboček po 

celé České republice i na Slovensku a budováním skladovacích prostor. Tak velikou 

expanzi firmy nepovažuji v její situaci, kdy využívá především cizí zdroje, za příliš 

vhodnou a přikláněl bych se spíše k pozvolnějšímu rozvoji už z důvodu globální recese, 

která sice zasáhla sledovaný trh přímo jen slabě, ale koupěschopnost obyvatelstva, na 

němž prosperita společnosti závisí, byla značně narušena zvyšující se nezaměstnaností a 

nejistotami. Firma také drží po celé období značný objem zásob. U e – shopu se dá 

tento jev tolerovat, ale je potom problematická kontrola reálnosti ocenění těchto zásob a 

dynamická odpověď na trendy a požadavky nakupujících. V období 2008/2007 

vzrostly pohledávky o 519 % a oběžná aktiva o 304 %, což do jisté míry značí 

výraznou prosperitu, tento pozitivní pohled však narušují mnohé další ukazatele. 

Jak už jsem poznamenal v úvodu mého hodnocení, vlastní kapitál podniku je 

na velmi nízké úrovni. Začínal na úrovni 0,53 % v roce 2006 a v roce 2008 vyšplhal 

na 15,64 %, ani jeden z výsledků není chvályhodný, jelikož ve zdravé firmě by se 

podíl vlastního kapitálu měl pohybovat kolem 50 %. Tudíž považuji snahy o 

navýšení za slabé a nedostačující a do budoucna tento problém je třeba efektivně řešit. 

Využitím cizích zdrojů na úrovni větší jak 90% totiž společnost velmi riskuje 

v okamžiku, když by došlo k výraznému poklesu zájmu o nabízený sortiment. Věřitelé 

si kondici firmy hlídají a v případě problému jsou určitě ochotni vyhlásit na podnik 

v krajním případě i insolvenční řízení. Vysoká úroveň využívaných cizích zdrojů 

jednoduše nevrhá na společnost dobré světlo a je zapotřebí tento problém řešit. 
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V posledním sledovaném roce sice klesla úroveň cizího kapitálu na 60 % a tendence je 

klesající, ale stále nemohu tuto hodnotu chápat jako zcela uspokojivou. 

Analýzou rozdílových veličin jsem prověřil objem čistého pracovního kapitálu 

(analýza ČPK), který v prvních dvou letech vykazoval záporné hodnoty díky vysokým 

krátkodobým závazkům. K obratu došlo až v roce 2008, kde již drží firma v této oblasti 

velmi přijatelnou úroveň. U analýzy ČPM jsem došel k výsledku, že firma 

nedisponuje žádným peněžním majetkem. U e – shopu je taková situace běžná, ale 

v tomto případě se zde odráží také vysoké procento využití poskytování splátkového 

prodeje a špatnou platební morálku nakupujících. Tato moje úvaha je podpořena 

výsledky ukazatelů likvidity. 

Běžná likvidita firmy  leží po celý sledovaný časový horizont kolem hodnoty 

1,0. Vyhovující hodnota by však měla být vyšší jak 1,5. Nízká hodnota značí neplacení 

pohledávek v termínu či nedobyté pohledávky. Tyto patologické jevy jsou 

zapříčiněny velmi snadno dostupnými spotřebitelskými úvěry na nákup zboží pro 

zákazníky. Zde snahy o nalákání klientely na komfortní a jednoduché vyřízení úvěru je 

poněkud kontraproduktivní. V podmínkách splátkového prodeje nastavené splátkovou 

společností ESSOX s.r.o. jsou hraniční částky pro možnost uzavření úvěru bez nutnosti 

doložení příjmů oproti jiným splátkovým podmínkám jiných firem velmi vysoko 

nastaveny a s tím je pak spojeno množství nezaplaceným a těžko vymahatelných 

pohledávek.  

Nevyhovující hodnota ukazatele běžné likvidity může odrážet i problémy ve 

struktu ře zásob a jejich ocenění, které jsem zmínil již na počátku hodnocení. Se 

zásobami a jejich vysokou váhou v rozvaze je spojena pohotová likvidita. Opět 

vychází nevyhovující hodnota, i když vezmu v potaz fakt, že je to hodnota zjištěná pro e 

– shop. Ve sledovaném období má vzrůstající tendenci, ale v roce 2008 dosahuje 

maxima číslem 0,48. Pohotové likvidity s hodnotou menší než 1,0 však značí potíže.  

Ani okamžitá likvidita firmy neleží v uspokojivém intervalu. Měla by být 

minimálně v hodnotě 0,2. Hodnoty firmy jsou od 0,10 až do 0,15. Trend je tedy 

stoupající a do budoucna tak může značit vylepšování schopnosti splácení svých 

závazků. Výsledky současné analýzy však podporují zmíněné problémy s platební 

morálkou u zákazníků. 
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Koeficient zadluženosti a samofinancování a jejich vypočítané hodnoty pro 

GIGACOMPUTER.CZ jen stvrzují potíže s velkým objemem cizích zdrojů a 

podkapitalizováním. Doba, za kterou by společnost splatila při výkonu daného roku 

všechny své dluhy, byla nejvyšší v roce 2007, kdy dosáhla hodnoty 10,69 let. 

Zadlužování firmy má mírně klesající trend, ale je potřeba situaci vylepšovat a snižovat 

tak riziko platební neschopnosti. 

Ve své finanční analýze jsem také neopomněl ukazatele aktivity podniku. U 

obratu celkových aktiv jsem v prvním roce zaznamenal výrazný problém, jelikož 

hodnota byla pouze 0,86. To bylo způsobeno špatnou strukturou aktiv a příliš velkými 

zásobami. Firma na počátku své činnosti jednoduše neodhadla svoji startovní 

prosperitu. V roce 2007 už ale obrat celkových aktiv byl 6,58, což je číslo nadmíru 

příznivé a i 3,47 roku 2008 je výsledek nadprůměrný. 

Problém zásob mi reflektuje i do dalšího ukazatele obratu zásob, kdy v roce 

2006 vykazuje hodnotu 318,26. V dalších letech se drží na úrovni kolem 30,0. Oborový 

průměr 17,0 – 24,0 však nabádá ke snahám o zlepšení výsledku. 

Když jsem srovnal dobu obratu pohledávek a dobu obratu závazků, došel 

jsem k závěru, že společnost by měla pohodlně své závazky plnit. Vzhledem k vysokým 

stavům zásob a náklady spojenými s rozšiřováním firmy se tak ale neděje. Doba obratu 

závazků za rok 2006 činila 415,94 dní. V reálné praxi jsou takové výsledky, jak jsem 

si ověřil u odborníků, zcela běžné. Nesou sebou však problém zvýšených úroků a 

penálu za prodlení, což nikdy není ku prospěchu firmy.  

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) vyšel pro firmu velmi příznivě 

a z tohoto pohledu je velmi rentabilní. Analýza ROA přinesla v roce 2006 zápornou 

hodnotu vyvolanou záporným ziskem, v následujícím roce však aktiva meziročně 

dvojnásobně vzrostla a tak byl neúspěch smazán a podnik je i okem analýzy ROA 

velmi rentabilní. Ukazatel rentability tržeb (ROS) mi přinesl též relativně příznivé 

výsledky. 

Analýza nákladovosti odhalila problém se ziskovostí ve startovním roce 

2006, kdy na každou korunu tržeb bylo nutno vynaložit 1,008 koruny. V dalších letech 

už se tento negativní výkon neopakoval a i do budoucna má podnik možnost být 

ziskový. 
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Ani analýza Altmanova indexu finančního zdraví a analýza pomocí 

bankrotního modelu IN05 nenasvědčují tomu, že by měl podnik zbankrotovat či že by 

bylo výrazně narušeno jeho zdraví. Představuje tak do budoucna velký potenciál. 

Pokud se vyřeší výše uvedené jeho problémy a nedostatky, může být velmi 

prosperující a ziskovou firmou v oboru. 

 

4.4.1 Souhrn hlavních nalezených problémů k řešení 

• nedostatečná výše vlastního kapitálu již od založení firmy 

• nadprůměrné využívání cizích zdrojů 

• nadbytečné rozšiřování společnosti  

• problémy objemu a struktury zásob 

• nevčasná splatnost závazků 

• dlouhá doba obratu pohledávek 

• nedostatek pohotového finančního majetku 

• problémy s platební morálkou zákazníků 

• špatné zajištění splátkového prodeje 

 

4.5 Návrh řešení nalezených problémů 

 

V této části práce hledám pro výše definované problémy, které jsem zjistil 

finanční analýzou a které firmu podle mého názoru ohrožují v prosperitě, vhodná 

efektivní opatření na zlepšení, inovace a doporučení pro 

WWW.GIGACOMPUTER.CZ. 

 

4.5.1 Nedostatečná výše vlastního kapitálu 

 

Navýšení vlastního kapitálu by mělo být hlavním zájmem firmy v nejbližších 

letech. Stávající jeho úroveň je pro firmu, jak už jsem několikrát poznamenal, velmi 

riskantní. Nabízí se několik možností, které by mohly být efektivní i ve vzájemné 
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součinnosti. Nejméně radikálním krokem by bylo opatrné navýšení cen prodávaného 

zboží. To ale samotné není dostačující. Musí být také dostatečná poptávka, aby zvýšená 

cena přinesla efekt.  

Poptávku lze přilákat zvýšením propagace společnosti prostřednictvím médií a 

informovat o nabídce. To, čím se e – shop prezentuje především, jsou jeho internetové 

stránky. Nepraktičnost, vzhled nelahodící oku zákazníka, nepřehlednost, velké množství 

pohyblivé reklamy – to vše může mít negativní vliv na potenciálního zákazníka a podle 

mého názoru bohužel mnoho ze jmenovaných vlastností nesou právě internetové 

stránky WWW.GIGACOMPUTER.CZ.  Na internetu nakupuji poměrně často a musím 

poukázat na to, že jsem se setkal s mnoha lepšími řešeními e – shopu, než jaký nabízí 

sledovaná společnost. Nelíbí se mi právě barevné řešení a značná nepřehlednost, která 

mnoho lidí odradí. Proto bych do budoucna navrhoval stránky v poněkud čistším 

designu a s vyšší přehledností. 

Co mne u společnosti zaujalo, je nabídka repasovaných notebooků a PC. Je 

škoda, že se společnost tímto produktem více neprezentuje, pro mnoho lidí by tato 

varianta mohla být příjemnou cestou jak získat za dobrou cenu téměř nový a výkonný 

počítač a tento zájem by společnosti přinesl značné zisky, které by se mohly také odrazit 

na zvýšení vlastních zdrojů. 

Radikálnějším způsobem, jak zajistit potřebné zvýšení vlastního kapitálu, by byl 

vstup dalšího společníka, což se nevylučuje, ale přikláněl bych se více ke snahám 

navýšit poptávku po vlastním sortimentu a případné zvýšení cen. 

 

4.5.2 Nadprůměrné využívání cizích zdrojů 

 

Tento problém jde ruku v ruce s předchozím řešením potíží s nízkou úrovní 

vlastního kapitálu. Společnost udělala odvážné a neuvážené kroky již při zahájení své 

činnosti, když začala s mohutným rozšiřováním své působnosti ihned po startu. Na 

takové velkolepé projekty neměla vlastní prostředky a výrazně se zadlužila mnoha 

úvěry. Podnik nejspíše očekával velké zisky hned v prvním roce působení, které se však 

nedostavily a vysoká míra zadlužení teď bude firmu obtěžovat při současném trendu 

růstu přece jen ještě několik let. Řešením je již výše uvedené zajištění objemné 

klientely, snaha upoutat zákazníka zajímavými nápady a jedinečnostmi společnosti, 
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úpravou internetových stránek a prezentací firmy v médiích. Dále doporučují zastavit 

dalšího zadlužování a neuzavírat další úvěrové smlouvy, pozastavit rozšiřování firmy, 

jelikož síť poboček je již nyní značně předimenzovaná. Tomuto problému se budu 

věnovat samostatně dále, protože jeho efektivní řešení může firmě přinést úspory a tím 

nižší potřebu zadlužení. 

 

4.5.3 Nadbytečné rozšiřování společnosti 

 

Vzhledem k problému se zadlužením bylo nasnadě, abych prozkoumal, zda 

opravdu bylo nezbytně nutné, aby se firma natolik rozšířila a navíc v situaci, kdy na 

takový rozvoj neměla vlastní prostředky. Již po prvním prozkoumání počtu a rozmístění 

poboček jsem byl zaskočen až podle mého názoru nesmyslnou lokací některých z nich 

či jejich počtem v krajích a městech. Tři pobočky v Praze jsou pochopitelné díky statusu 

hlavního a největšího města ČR. Zastoupení v Kladně chápu jako zbytečné, když je 

město v přijatelné vzdálenosti od Prahy. Avšak stejný počet poboček v Brně jako v 

Praze mi přijde již poněkud nadsazený a myslím si, že by bylo vhodné raději udělat pro 

Brno jednu sloučenou větší pobočku a firmě by to jistě přineslo mnohé úspory. Naopak 

mne zarazila absence zastoupení v Královéhradeckém kraji. Doporučoval bych tedy 

firmě v rámci úspor a oddlužení přehodnotit strukturu své distribuční sítě a nutnost 

existence jednotlivých zastoupení, případně provést sloučení některých pracovišť. 

 

4.5.4 Problém objemu a struktury zásob 

 

Zásoby jsou problémovým faktorem, který ovlivňuje prosperitu firmy ve více 

směrech. Společnost především v prvním roce nadhodnotila výrazně očekávaný zájem 

zákazníků a své potřeby a utvořila si až nezdravě velký objem zásob. Vzhledem 

k rychlému technickému pokroku v oblasti výpočetní techniky nevidím jako vhodné 

řešení vytvářet veliké zásoby zboží na skladě. Vzniká zde pak problém ve struktuře 

zásob a nezájem zákazníků o netrendovou a zastaralou techniku pak žene firmu do 

problémů při snaze o vyskladnění. Musí potom prodávat techniku značně pod cenou, 

což není žádoucí. Bylo by vhodné raději vyjednat dynamičtější spolupráci s dodavateli a 
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usměrnit objednávaná množství podle nabytých zkušeností a skutečných potřeb 

klientely.  

V první řadě ale navrhuji zkontrolovat současnou strukturu zásob, realizovat 

akce pro zákazníky, jež pomohou redukovat zásoby a nutné bude také ověřit způsob a 

racionálnost ocenění zásob.  

Nabízím také možnost vytvoření speciální nabídky pro školní zařízení, která sice 

existuje, ale pro účely úpravy situace zásob by se mohla osvěžit a nalákat školy na 

komplexní řešení počítačových učeben, kdy takováto zakázka by zredukovala skladové 

zásoby značně rychleji, než jednotliví kupující.  

Po restrukturalizaci a redukci zásob by měla následovat analýza potřeb 

zákazníků a nové zásoby by se měly orientovat výrazně podle reálných potřeb 

poptávky. 

 

4.5.5 Nevčasná splatnost závazků 

 

S tímto jevem se společnost potýkala především v roce 2006 na začátku činnosti. 

Především to bylo způsobeno již zmíněnými velkými zásobami a nedostatečným 

objemem prodejů. Od té doby se situace vylepšuje, ale stále může firma svoji schopnost 

splácet závazky vylepšovat. Problémy se závazky v tomto konkrétním případě nesouvisí 

s problémy vlastních možností firmy, ale spíše s velkým objemem uzavřených 

splátkových prodejů, mezi nimiž jsou i ty, které byly uzavřeny s málo bonitními 

zákazníky či vyloženými podvodníky a takové pohledávky se vymáhají dlouhodobě a 

těžce. Řešení těchto jevů nabídnu v dalším textu, jelikož se jim hodlám podrobně 

věnovat.  

Jako nepřímé řešení splatnosti závazků nabízím možnost dohody s dodavateli o 

prodloužení splatnosti závazků, čímž by se firma mohla vyhnout placení penále a 

dalších sankcí vyplývajících s neplnění platebních podmínek. Rizikem takového kroku 

může být ztráta důvěry dodavatelů a možnosti získat zboží za přijatelnou cenu, Je tedy 

vždy nutno zvážit všechna pro a proti a individuálně jednat s každým dodavatelem. 

 

 



51 
 

4.5.6 Dlouhá doba obratu pohledávek 

 

Tuto problematiku jsem nastínil již v části výše při řešení splatnosti závazků, 

kdy souvisí s patologickými jevy, kterými se budu zabývat samostatně. Řešení, jež 

mohu prezentovat v této části je realizace prodejů přímo na pobočkách kreditní kartou či 

hotově nebo prostřednictvím zásilek PPL. Jedná se o krok, který jako jediný zajistí 

okamžité splacení pohledávky. Doporučuji jej tedy podpořit zvýhodněními, slevami, 

bonusy nebo drobnými dárky v případě, že se zákazník rozhodne pro platbu na prodejně 

či formou dopravní zásilkové služby. Platby přes internet jsou neosobní a nahrávají tak 

možnosti podvodu stejně tak jako splátkový prodej prostřednictví elektronických 

formulářů. 

 

4.5.7 Nedostatek pohotového finančního majetku 

 

Nedostatek pohotového finančního majetku může být do jisté míry akceptován 

vzhledem k povaze činnosti firmy jakožto e – shopu, ale myslím si, že jistým objemem 

peněžních prostředků by měl disponovat každý podnik. Řešení problému je naprosto 

souhlasné s řešením pro splácení pohledávek v části, kdy navrhuji zvýhodnění přímých 

plateb na pobočkách. Jedině tak lze peněžní prostředky zajistit v povaze firmy jako e – 

shopu. 

 

4.5.8 Problémy s platební morálkou zákazníků 

 

Tyto potíže byly v práci zmíněny již na mnoha místech. Bohužel e – shop již 

z povahy sobě vlastní k takovým problémům inklinuje. Navrhuji výrazné zpřísnění 

platebních podmínek a podmínek získávání úvěrů. Myslím si, že vhodnou možností by 

bylo také zřízení databáze zákazníků, kde by se evidovala jejich platební spolehlivost, 

případně by mohli být spolehliví zákazníci zvýhodněni při opakovaných nákupech 

nějakými procentními slevami, či bodovým odměnovým systémem. Společnost by se 

také mohla zaměřit svojí marketingovou strategií na zákazníky, jejich dobrá platební 

morálka je předem jasná z podstaty jejich činnosti a původu. Jedná se o zákazníky ze 

státního sektoru (školy, úřady) nebo velké silné podniky (komplexní řešení kanceláří), 
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jelikož firma má možnosti, jak takové zákazníky oslovit a má jim co nabídnout. Tito 

zákazníci přinesou firmě velké zakázky s jistotou zaplacení. 

 

4.5.9 Špatné zajištění splátkového prodeje 

 

Volba splátkové společnosti podle mého názoru zcela jistě ovlivňuje platební 

morálku zákazníků a velikost prodejů. Společnost ESSOX s.r.o. nevnímám jako zcela 

šťastné řešení z důvodu obecné neoblibě u zákazníků, kteří mnohdy popisují nepříjemné 

jednání a zkušenosti s tímto poskytovatelem splátek. Určité množství potenciální 

klientely tak odradí při návštěvě internetových stránek e – shopu tato skutečnost a firma 

tak přichází o zisky. Nastavení splátkových podmínek je také velmi nezodpovědné, ale 

za tento fakt může i sama firma Gigacomputer s.r.o., která musela takovéto podmínky 

spolu s ESSOX s.r.o. vyjednat a odsouhlasit. Doporučuji tedy firmě zhodnotit další 

spolupráci s ESSOX s.r.o. a poohlédnout se po jiném zprostředkovateli splátkových 

prodejů. Zároveň navrhuji výrazné zpřísnění získání úvěru a to především snížením 

limitu částky, od níž jsou požadovány doklady o příjmech a další doložky o bonitě 

zákazníka. Na jedné straně se tak jistě podaří eliminovat problémy se splatností 

pohledávek a na straně druhé výměna splátkové společnosti přiměje nové zákazníky 

objednat si na e – shopu vybrané zboží. 

 

4.6 Ekonomické zhodnocení návrhu řešení problémů 

 

Věřím, že každý dílčí návrh řešení by v případě realizace mohl být přínosem a 

cestou k dobré dlouhodobé prosperitě firmy při minimálním zvýšení nákladů a rizik. 

Náklady firmy při řešení problémů zjištěných mojí finanční analýzou by byly spojeny 

především se zlepšením úrovně propagace, internetových stránek a odměňováním 

zákazníků za jejich platební morálku a udržováním zákaznické databáze. Myslím si 

však, že tyto výdaje při efektivním a poctivém zrealizování mých návrhů mají šanci na 

rychlou návratnost či spíše, že následné zisky zavedením navržených opatření 

přesáhnou vynaložené investice. 

Jasnou úsporou by pro firmu bylo zredukování distribuční sítě. To by znamenalo 

pokles dlouhodobého hmotného majetku a získané prostředky z jeho prodeje se mohou 
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vložit právě například do propagace a odměňování zákazníků, ale především do 

navýšení základního kapitálu, což je současná bolestná stránka podniku. 

Možné menší ztráty může přinést restrukturalizace zásob, kdy bude potřeba 

některé výrobky nejspíše prodat tzv. pod cenou. Ovšem výprodejová akce s tím spojená 

přitáhne firmě nové zákazníky, z nichž někteří mohou zachovat přízeň obchodu i u 

příštích svých nákupů. 

Jasné pozitivum pro ekonomickou situaci společnosti by byla výměna splátkové 

společnosti a přehodnocení nastavených podmínek. S tímto řešením je samozřejmě 

spjaté riziko nového neznámého zprostředkovatele splátek, s nímž nemá firma 

zkušenosti a vybudované vztahy a také budou potřebné jisté náklady na zavedení 

nového software pro splátkový prodej a úpravy technického a grafického řešení 

internetových stránek. Pokud, ale firma vybere opravdu kvalitní zajištění 

spotřebitelských úvěrů, může očekávat vylepšení doby obratu pohledávek a více 

zákazníků, které naláká seriózní a oblíbená splátková společnost. 

Velmi podstatnou úlohou k vylepšení ekonomické situace firmy bude postupné 

oddlužení a především, aby již firma pokud možno neuzavírala množství úvěrů a snažila 

se pracovat na navýšení svých vlastních zdrojů. 

Také by podnik měl činit kroky s cílem okamžitého placení závazků bez 

prodlení a nezatěžovat se náklady z prodlení, k čemuž by měly přispět mnohá 

z nabízených řešení. 

Z provedené analýzy je jasné, že se jedná o firmu s velkými možnostmi, 

dostatečně zdravou a bez hrozby bankrotu a pokud zapracuje na vyřešení zjištěných 

problémů prostřednictvím navržených řešení, má šanci velmi dobře prosperovat na trhu 

ve svém oboru při vysokých ziscích a široké spokojené klientele. 
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5 Závěr 

 

Ve své práci jsem vysvětlil princip fungování elektronického obchodu teoreticky 

i prakticky a popsal jsem jeho možné jednotlivé formy. Dále jsem vysvětlil metodiku 

provádění finanční analýzy podniku se všemi jejími ukazateli a jejich hodnoty, kde jsem 

zjišťoval, jak vypovídají o situaci ve firmě.  

 

V praktické části jsem na konkrétním případě elektronického obchodu 

WWW.GIGACOMPUTER.CZ prezentoval reálné fungování e – shopu se všemi 

specifiky. Nastínil jsem situaci firmy v období, pro které jsem provedl finanční analýzu 

společnosti. Díky této analýze jsem mohl zkoumat nedostatky elektronického obchodu 

obecně jako formy činnosti, protože provozování e – shopu sebou nese specifické 

přístupy a chování ukazatelů analýzy, které je při posuzování nutno akceptovat. 

Finanční analýzou jsem také odhalil problémy konkrétního e – shopu 

WWW.GIGACOMPUTER.CZ, které jsem přesně definoval a následně navrhl řešení 

s důrazem na co nejmenší navýšení rizikovosti a nákladů a co nejvyšší efektivitu, 

ziskovost a prosperitu. 

 

Moje práce by tak mohla být přínosem nejen pro společnost samotnou, ale i pro 

ostatní e – shopy potýkající se s podobnými problémy, u nichž ještě nenalezly vhodné 

řešení, nebo pro ty, kteří chtějí e – shop založit. Práce je také doporučením pro firmy, 

aby prováděly v pravidelných časových intervalech finanční analýzy, protože mnohdy 

jen tak lze odhalit skryté problémy firem, jež jim přinášejí majetkové komplikace a 

řešení přitom někdy nemusí být příliš složité a nákladné. 
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