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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá tématem finančního plánování podniku. Nejprve jsou 

vymezena teoretická východiska finančního plánování. Další část práce analyzuje 

současný stav společnosti. Následně je zpracován konkrétní finanční plán společnosti 

pro roky 2012-2014 a to ve variantě realistické, optimistické a pesimistické. Závěr práce 

tvoří vyhodnocení sestavených finančních plánů.   

Abstract 

This master’s thesis deals about topic of financial planning of the company. At first 

there are defined theoretical ways out of financial planning. The next part analyses 

contemporary state of the company. Subsequently there is worked out the financial plan 

for the years 2012-2014 in in realistic, optimistic and pessimistic variant. The end of the 

thesis forms evaluation of created financial plans. 
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ÚVOD 

Podnikový finanční plán je důležitou součástí finančního řízení podniku. Je zpracován 

na základě analýzy podniku a zobrazuje budoucí vývoj společnosti. V dnešní době je 

důležité nejen mít dostatek finančních prostředků, ale také efektivně s nimi nakládat a to 

takovým způsobem, který posune společnost dopředu. Budoucnost mnoha společností je 

nejistá a pomocí finančního plánu lze nahlédnout na možný budoucí stav společnosti. 

Při sestavení je nutné v první řadě vycházet z minulého vývoje společnosti, který podá 

informace o aktuálním stavu společnosti. Do finančního plánu je nutné zahrnout 

skutečnosti, které podnik ovlivňují a také budoucí strategii firmy. Ta závisí na tom, 

v jaké fázi vývoje se podnik nachází – zda se tedy například jedná o stabilní zdravou 

společnost, o společnost s již neperspektivními výrobky či službami či o mladou 

rozvíjející se společnost s určitou úrovní potenciálu rozvoje.  

 

Praktická část práce této diplomové práce je zaměřena na společnost Ki-Wi  

Digital s.r.o., která podniká v oboru digital signage. Společnost nabízí digitální, 

interaktivní a informační plochy se vzdálenou správou. I když se jedná o poměrně 

mladou společnost, řadí se k předním společnostem v oboru v České republice.  

Ki-Wi Digital je společnost s ambicemi na růst a mezinárodní působnost. Společnost se 

zúčastnila projektu CzechAccelerator, který spadá pod agenturu CzechInvest a vybírá 

nejlepší IT společnosti s nadějnými a novými produkty. Díky úspěchu v tomto projektu 

společnost nejen získala potvrzení, že jejich produkt je vhodný pro komerční úspěch, 

ale měla také možnost odcestovat do Silicon Valley v USA, a tam získat nové 

zkušenosti a informace z oboru.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Cílem diplomové práce je sestavení finančního plánu společnosti pro roky 2012-2014. 

Finanční plán bude zpracován ve variantě optimistické, realistické a pesimistické. 

Dílčím cílem práce je analýza společnosti, která zahrnuje především finanční analýzu  

a je nutná jako podklad pro odhad budoucího vývoje.  

 

První část práce se zabývá teoretickými východisky pro finanční plánování. Jedná se  

o principy a zásady finančního plánování, klasifikaci finančních plánů z hlediska času  

a postup a metody finančního plánování. Dále budou popsány jednotlivé plánované 

finanční výkazy v rámci dlouhodobých plánů. Závěr kapitoly pojednává o finanční 

kontrole.   

 

Druhá část práce obsahuje analýzu společnosti Ki-Wi Digital s.r.o. Společnost bude 

stručně představena z hlediska historie a nabízeného portfolia produktů. Dále bude 

analyzována pomocí Porterova modelu konkurenčních sil. Finanční analýza bude 

provedena za období 2007-2011. Společnost bude také porovnána pomocí Spider 

analýzy s třemi konkurenty na trhu. Z hlediska možného budoucího vývoje společnosti 

bude provedena analýza rizik. Na závěr analytické části bude sestavena SWOT analýza 

definující nejdůležitější silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby společnosti.  

 

Třetí část práce navazuje na analytickou část, která slouží jako podklad pro sestavení 

konkrétního finančního plánu společnosti pro roky 2012-2014. Finanční plán poskytne 

společnosti náhled do budoucnosti na její vývoj a výsledky. Plán bude sestaven ve třech 

variantách, které budou podrobeny finanční analýze a kontrole plnění stanovených cílů.  

 

Mezi metody použité v práci patří zejména analýza a syntéza, metoda pozorování, 

srovnávání, indukce a dedukce.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA FINANČNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ 

Tato kapitola se zabývá teoretickými poznatky z oblasti finančního plánování. Jedná se 

v první řadě o uvedení do problematiky samotného finančního plánování. Jsou taktéž 

definovány principy a zásady finančního plánování, metody a postup. Dále se kapitola 

věnuje jednotlivým plánovaným finančním výkazům a finanční kontrole.   

 

2.1 Finanční řízení 

Finanční řízení plní nezastupitelnou roli v rámci celkového řízení a rozhodování 

podniku. Je nedílnou součástí všech podnikových aktivit. Finance jsou jediným 

nástrojem, který všechny prvky podnikové strategie sjednocuje, neboť pomocí 

finančních prostředků lze převést na společného jmenovatele podnikové aktivity  

a činnosti, ohodnocovat je a porovnávat. Toto také umožňuje prostřednictvím financí 

řídit a rozhodovat o základních směrech vývoje podniku a rozdělování finančních 

zdrojů. Konkrétní postupy finančního řízení jsou závislé na fázi vývoje podniku, 

poněvadž každá fáze vykazuje specifické rysy projevující se v různé struktuře 

peněžních toků a potřebě kapitálu. S každou fází jsou spojeny i různé cíle, přičemž za 

základní dlouhodobý cíl lze považovat růst hodnoty podniku a zvyšování jeho finanční 

výkonnosti.
1
 

 

Finanční plánování patří společně s finanční analýzou, účetnictvím a kalkulací 

k základním nástrojům finančního řízení podniků. Obecně lze plánování definovat jako 

činnost, která zabezpečuje spojení mezi současnou situací a takovou situací, kterou 

bychom chtěli mít v budoucnu.
2
   

 

                                                 
1
 DLUHOŠOVÁ, D., Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 

flexibilita, 2006, s. 11-13. 
2
 SEDLÁČEK, J.; Účetní data v rukou manažera: finanční analýza v řízení firmy. 2001, s. 161.  
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2.2 Finanční plánování 

Finanční plánování si klade za úkol stanovit finanční cíle podniku a určit prostředky, jak 

těchto cílů dosáhnout. Finanční plánování by mělo také vytvářet předpoklad pro 

zajištění finančního zdraví a dlouhodobé finanční stability. Cílem finančního plánování 

je splnění obecného finančního cíle podniku tj. maximalizace jeho tržní hodnoty.
3
  

 

Finanční plánování je nedílnou součástí podnikového strategického plánování. Finanční 

plán je kvalitativní vyjádření všech podnikatelských aktivit zaměřených na provoz a růst 

podniku.
4
 Základem finančního plánu je plán výnosů a nákladů, resp. plánovaný výkaz 

zisků a ztrát, plánovaná rozvaha a plán peněžních toků.
5
 

 

Jádrem tvorby strategického finančního plánu jsou finanční a investiční rozhodnutí 

podniku. Finanční rozhodnutí se vztahují k výši a struktuře finančních zdrojů, které jsou 

nutné pro financování chodu a rozvoje podniku. Investiční rozhodnutí představují 

rozhodnutí o jednotlivých projektech, které hodlá podnik realizovat.
6
 Financováním 

investic podniku se obvykle rozumí financování pořízení, obnovy a rozšíření různých 

forem dlouhodobého majetku. Dlouhodobé financování se nespojuje jen s financováním 

do dlouhodobého fixního majetku, ale zahrnuje také i financování části oběžného 

majetku, která má trvalý charakter. Ve finančním řízení a rozhodování by se měla 

uplatňovat zásada, že dlouhodobý majetek je třeba financovat dlouhodobými zdroji, 

krátkodobý majetek může být financován i krátkodobými zdroji. Tato zásada se nazývá 

„zlatým bilančním pravidlem“. Pokud by podnik uplatňoval financování dlouhodobého 

majetku z krátkodobých zdrojů, musel by během životnosti majetku např. několikrát 

žádat o úvěr, protože transformace dlouhodobého majetku na peníze je delší než 

splatnost krátkodobých zdrojů. Tím by se podnik mohl dostat do potíží z hlediska 

zajištění splatnosti krátkodobých závazků. Na druhé straně financování krátkodobého 

majetku dlouhodobými zdroji je neefektivní. Je to způsobeno tím, že náklady 

dlouhodobého kapitálu jak cizího, tak vlastního, jsou pro podnik vyšší než náklady 

                                                 
3
 KISLINGEROVÁ, E., Manažerské finance, 2007, s. 117. 

4
 KORÁB, V.;PETERKA, J.;REŽŇÁKOVÁ, M., Podnikatelský plán, 2007, s. 141. 

5
 FOTR, J., Strategické finanční plánování, 1999, s. 9-12. 

6
 Tamtéž, s. 9. 
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krátkodobého kapitálu. Proto je tam, kde nehrozí finanční potíže, výhodnější používat 

krátkodobý kapitál. 
7
 

 

Určitým specifickým typem investic podniku jsou investice do výzkumu a vývoje. 

Jejich zvláštnost spočívá v tom, že: 

- jsou zpravidla vysoce nákladné,  

- výdaje a příjmy jsou často nepravidelné, 

- jde o investice velice riskantní, 

- jsou-li investice do výzkumu a vývoje úspěšné, jejich výnosnost je obvykle 

vysoce nadprůměrná a výrazně ovlivní rentabilitu podnikání.  

Výzkumná a vývojová činnost se uskutečňuje v různých organizačních jednotkách, jako 

jsou podniky, vysoké školy, vládní sektor (akademie věd, výzkumné ústavy) a ostatní 

jednotky (neziskové soukromé právnické osoby). Finanční náročnost výzkumu a vývoje 

se některé podniky v posledním období snaží řešit sdružováním do tzv. klastrů, což je 

regionálně umístěný soubor navzájem propojených společností zabývající se výrobou, 

obchodem i službami, což pomáhá podnikům snížit náklady, zlepšit přístup k novým 

technologiím a zavádění inovací.
8
 

 

2.2.1 Principy a zásady finančního plánování 

Pokud má finanční plánování plnit svou úlohu při finančním řízení podniku, je nutné 

v procesu finančního plánování respektovat určité základní principy a zásady.  

 

Mezi principy patří: 

a) Princip preference peněžních toků 

Tento princip zdůrazňuje to, aby v krátkodobém i dlouhodobém časovém 

horizontu souhrnné peněžní příjmy převažovaly nad celkovými peněžními 

výdaji. Preference peněžních toků je v praxi důležitá při řízení likvidity  

a uplatňuje se také jako podstatný faktor při investičním rozhodování. 

  

                                                 
7
 VALACH, J., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, 2005, s. 259-260. 

8
 Tamtéž, s. 434-436. 
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b) Princip respektování faktoru času 

Podstatou je preference dřívějšího příjmu před pozdějším příjmem za podmínky, 

že je nominální hodnota porovnávaných příjmů stejná. Důvodem je to, že  

i v cenově konstantním prostředí lze dřívější příjmy použít k financování 

ziskových podnikových aktivit, nebo k finančnímu investování.  

c) Princip respektování a minimalizace rizika 

Podle tohoto principu má mít přednost příjem získaný s menším rizikem než 

příjem získaný za cenu většího rizika. Neznamená to však, že nejméně riziková 

alternativa je vždy i ta nejvýhodnější. Proto je nutno vždy rizika identifikovat  

a brát je při rozhodování v úvahu.  

d) Princip optimalizace kapitálové struktury 

Do strategických finančních cílů by se mělo promítat i optimální složení 

podnikového kapitálu. Podstatou optimalizace firemní kapitálové struktury je 

zabezpečení odpovídající finanční stability, snížení nákladů na kapitál  

a požadované hodnoty podniku.
9
 

 

Kromě principů je vhodné respektovat při finančním plánování i některé specifické 

zásady: 

a) Zásada dlouhodobosti finančního plánování – tzn., že dlouhodobé finanční 

cíle podniku by měly být nadřazeny krátkodobým finančním cílům v tom 

smyslu, že operační cíle by měly podporovat postupnou realizaci zamýšleného 

hlavního směru dlouhodobého rozvoje podniku. 

b) Zásada hierarchického uspořádání firemních finančních cílů – mezi 

dlouhodobými i krátkodobými finančními cíli by měl být pouze jeden v pozici 

hlavního cíle pro dané plánovací období.  

c) Zásada reálné dosažitelnosti podnikových finančních cílů – tato zásada 

předpokládá vycházet při finančním plánování ze základních poznatků 

získaných v analytické fázi finančního plánování, tedy zejména z analýzy 

vnějšího a vnitřního prostředí, finanční analýzy a analýzy SWOT.  

d) Zásada programové ziskové orientace podniku – kromě maximalizace tržní 

hodnoty podniku je nutno se orientovat i na zisk z důvodu častého používání 

                                                 
9
 LANDA, M., Finanční plánování a likvidita, 2007, s. 110-111. 
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tohoto ukazatele při externím hodnocení podniku a jeho výrazného ovlivnění na 

tržní hodnotu podniku.  

e) Zásada periodické aktualizace podnikových finančních plánů – ve vztahu 

k měnícímu se okolí je nutné postupně finanční plány aktualizovat.  

f) Zásada podstatné shody struktury a formy hlavních plánovacích podkladů 

se strukturou a formou podnikových účetních výkazů – dle této zásady je 

nutno aby struktura, forma a metody sestavení finančních plánů navazovaly na 

strukturu, formu a metody vnitropodnikového ekonomického reportingu.  

g) Zásada jednoduchosti a transparentnosti plánových výpočtů – jedná se  

o praktickou zásadu, která vede k rychlé orientaci manažerů, kteří někdy mohou 

mít nízký stupeň finančních a ekonomických znalostí.  

h) Zásada relativní autonomie finančního plánu – tedy na základě přijatých 

strategických cílů a koncepčně pojatých firemních finančních politik umožňuje 

aplikace této zásady čelit eventuálním pokusům o změnu vytyčených záměrů.
10

  

 

2.2.2 Klasifikace finančních plánů podle času 

Z časového hlediska rozlišujeme dlouhodobý a krátkodobý plán. Dlouhodobé 

plánování má většinou horizont 5 let, i když některé firmy se dívají dopředu na 10 let 

 i více. Slouží k realizaci podnikatelského záměru a úkolem je obstarat efektivně kapitál. 

Dlouhodobé financování má reagovat na fáze životního cyklu podniku a reflektovat 

specifika z něj plynoucí. Dlouhodobý finanční plán podniku obsahuje: 

- analýzu finanční situace, 

- plán tržeb, 

- plán cash flow, 

- plánovanou rozvahu, 

- investiční rozpočet, 

- rozpočet externího financování, 

- plán nákladů a výnosů.
11

 

 

                                                 
10

 LANDA, M., Finanční plánování a likvidita, 2007, s. 111-112. 
11

 KISLINGEROVÁ, E., Manažerské finance, 2007, s. 118-119. 
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U krátkodobého plánu je časovým horizontem zpravidla 12 měsíců. Je kladen důraz na 

solventnost podniku a smysluplné uspořádání přijatých i poskytnutých půjček. Úkolem 

krátkodobého plánování je především zabezpečení krátkodobých vnějších zdrojů. 

Krátkodobý finanční plán zahrnuje: 

- plánování výnosů, nákladů a zisku, tj. plánovaný výkaz zisku a ztráty, 

- roční plán cash flow, 

- plánování aktiv a pasiv, tj. roční plánovou rozvahu, 

- rozpočty peněžních příjmů a výdajů. 

„Sledování a pozorování odchylek skutečnosti od plánovaného stavu je náplní 

controllingu.“
12

 

 

2.3 Postup a metody finančního plánování
13

 

Tvorba finančního plánu je iterační proces, který předpokládá zpracování několika 

variant plánu a výběr právě té varianty, která bude směřovat k dosažení definovaných 

cílů společnosti. Postup práce finančního plánovače zahrnuje celou řadu činností. 

Můžeme ji však rozdělit do těchto postupných a základních bodů: 

1) stanovení metody plánování, plánovaného horizontu a velikost jednoho 

plánovaného období, 

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

prognóz a z ostatních zdrojů, 

3) provedení finanční analýzy, tedy procesu vyšetřování a vyvozování závěrů 

z výsledků finančního hospodaření podniku v předchozích letech a vypovídací 

schopnosti vypočtených hodnot ukazatelů, 

4) sestavení finančního plánu, 

5) kontrola plnění plánu.
14

 

Každá varianta plánu musí být posuzována metodami finanční analýzy, zejména 

ukazateli výnosnosti. 

 

                                                 
12

 KISLINGEROVÁ, E., Manažerské finance, 2007, s. 119, 121. 
13

 KORÁB, V.;PETERKA, J.;REŽŇÁKOVÁ, M., Podnikatelský plán, 2007, s. 149-153. 
14

 MAREK, P., Studijní průvodce financemi podniku; 2006, s. 497-498. 
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K vypracování dílčích částí finančního plánu je možné použít různé metodické postupy. 

Východiskem finančního plánu je prognóza tržeb, která by měla vycházet z prognózy 

vývoje celkové poptávky a tržního podílu podniku. Tržby lze také prognózovat na 

základě dosažených tržeb předešlého období pomocí extrapolace časové řady, 

vyrovnávání podle exponenciálních křivek, indexů meziročního růstu nebo klouzavých 

průměrů. Je nutné brát v úvahu to, že tyto propočty jsou orientační, jelikož vychází 

z minulosti. Výsledné hodnoty je potřeba korigovat podle očekávaných změn jako jsou 

například změny v poptávce, tržních cen, technologických postupů aj.  

 

Poměrně rozšířenou metodou plánování je metoda procentního podílu na tržbách, 

která vychází z předpokladu, že poměr některých položek aktiv, pasiv a nákladů 

k tržbám je konstantní. Tento předpoklad je ale omezený a nevztahuje se na všechny 

položky – např. na dlouhodobý majetek. V úvahu ale můžeme brát tuto metodu při 

plánování oběžných a krátkodobých zdrojů financování a variabilních nákladů. 

Plánované hodnoty se stanoví jako součin odpovídajících procentních poměrů  

a velikosti tržeb v plánovaném období.  

 

Další metodou je metoda ukazatele doby obratu. Je to metoda využívající vztahy mezi 

tržbami a položkami oběžného majetku, případně krátkodobých závazků. Její použití je 

stejné jako u metody procentního podílu na tržbách, pouze vychází z jiných 

poměrových ukazatelů.  

 

Při plánování hodnot dlouhodobého majetku je nutno brát v úvahu, že hodnota 

dlouhodobého majetku se meziročně snižuje o výši odpisů, případně hodnotu 

odprodaného dlouhodobého majetku, a zvyšuje o investice. Obdobně to platí pro 

nerozdělený výsledek hospodaření minulých let, který je součástí vlastního kapitálu. 

Vytvořený zisk se používá na příděly do fondů ze zisku, zejména zákonného rezervního 

fondu, dále se může použít na výplatu podílů společníků a zbytek zůstává v podniku pro 

financování další činnosti. O tuto zbytkovou hodnotu se v dalším období tedy navyšuje 

nerozdělený výsledek hospodaření minulých let. K dalším změnám vlastního kapitálu 

může dojít pouze získáním dalších zdrojů z okolí podniku tj. navýšením základního 

kapitálu, případně kapitálových fondů.  
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Metoda procentního podílu na tržbách a metoda ukazatelů obratu nejsou použitelné pro 

plánování peněžních toků (plán cash flow). Plán cash flow podrobněji zdůvodňuje 

potřebu externího financování a ukazuje na možnosti splácení dluhů. Plán cash flow 

zabezpečuje provázanost plánované rozvahy, plánu nákladů, výnosů a tvorby zisku 

s pohybem peněz.  

 

2.4 Plánovaný výkaz zisku a ztráty 

2.4.1 Plánování výnosů 

Plánování tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb
15

 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb tvoří, u většiny podniků výrobního 

charakteru a podniků poskytující služby, rozhodující složku výnosů. Ke stanovení 

budoucí předpokládané velikosti tržeb lze přistupovat buď agregovaně, nebo ve větší 

míře podrobnosti. Agregované přístupy určují budoucí výše tržeb jakožto časovou řadu 

jedné agregované položky představující velikost tržeb v jednotlivých letech plánovacího 

období. U tohoto přístupu lze využít: 

- odhady založené na využití zkušeností a znalostí marketingových pracovníků, 

- trendové křivky, jejichž podstatou je extrapolace budoucích tržeb na základě 

historických údajů o velikosti tržeb z několika minulých let, 

- regresní a korelační analýzu, která stanovuje budoucí vývoj tržeb pomocí 

regresního modelu.  

Značnou nevýhodou těchto agregovaných metod je především to, že nerespektují jednak 

zásadní změny externích faktorů, jako je například velikost poptávky či dopady změn 

konkurenčního prostředí, tak vlastní strategii podniku v oblasti tržního zaměření, změny 

výrobkového programu aj.  Vzhledem k tomu bude ve většině případů plánování tržeb 

vhodnější zvolit detailnější, desagregovaný přístup založený na rozčlenění výrobního 

programu do určitého počtu komodit. Tyto komodity pak mohou představovat 

jednotlivé klíčové produkty resp. služby, které se podílejí rozhodujícím podílem na 

celkových tržbách. Desagregovaný přístup k plánování tržeb je založen na stanovení 

časových řad: 

- prodejů jednotlivých komodit v plánovacím období, 

                                                 
15

 FOTR, J., Strategické finanční plánování, 1999, s. 40-42. 
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- dosahovaných prodejních cen na domácím trhu, resp. na jednotlivých 

zahraničních trzích v měnách těchto trhů, 

- devizových kurzů zahraničních měn. 

Plánované prodeje budou záviset především na vyhodnocení informací marketingového 

charakteru, posouzení ekonomické výhodnosti jednotlivých komodit a na zásadních 

rozhodnutích firmy z hlediska strategických cílů a strategií jejich dosažení. Při 

plánování tržeb je třeba respektovat cyklický vývoj na určitých trzích, v odvětvích či 

oborech aj., který bude ovlivňovat jak dosahované prodeje, tak především prodejní 

ceny. Výši tržeb ovlivňuje velký počet především externích faktorů, na které může 

podnik jen málo působit a které představují rizikové faktory. Patří sem velikost prodejů, 

dosahované prodejní ceny, devizové kurzy. K dalším odchylkám od tržeb plánovaných 

a skutečných může také dojít v souvislosti s neúspěšností v průniku na určité trhy, či 

menší úspěšností některých produktů. Z těchto důvodů se doporučuje plánovat tržby 

značně obezřetně a je užitečné pracovat s variantními předpoklady. 

Ostatní výnosy 

Kromě tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb je třeba plánovat budoucí výši 

některých dalších výnosových položek, které budou mít určitou váhu. Změnu stavu 

zásob vlastní výroby lze zanedbat v případě, že se firma intenzivně nerozvíjí nebo 

nemění zásadně svoji prodejní strategii. Aktivace je třeba respektovat v případě jejich 

významnější váhy při aktivaci dlouhodobého majetku, materiálu a služeb. Z dalších 

výnosů v provozní oblasti mohou mít větší význam především tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku, které nastanou většinou u podniku procházející restrukturalizací  

a odprodávají určité složky majetku, nebo zúčtování rezerv do provozních výnosů při 

jejich rozpuštění.
16

  

Finanční výnosy 

Pokud podnik nevlastní rozsáhlejší finanční investice, nejsou finanční výnosy 

významné a postačí hrubý odhad výnosových úroků, tedy především úroky z běžných 

účtů a z poskytnutých půjček. U podniků s významným podílem finančních investic, 

např. mateřská akciová společnost, budou hrát výnosy z finančních investic výraznější 

roli, a proto je třeba jim věnovat podstatně větší pozornost a to včetně tržeb z prodeje 
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 FOTR, J., Strategické finanční plánování, 1999, s. 43. 
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cenných papírů a vkladů. Východiskem tohoto plánování je plán finančních investic  

a očekávané výnosnosti jednotlivých složek.
17

  

 

2.4.2 Plánování nákladů 

Příkladem agregovaného přístupu ke stanovení jednotlivých skupin nákladů je relace 

jednotlivých nákladových druhů k tržbám, tedy metoda procentního podílu na tržbách. 

Tato metoda je hrubým odhadem založeném na extrapolaci minulých trendů, nebere 

v úvahu faktory, jako jsou: 

- současný stupeň využití výrobní kapacity a její budoucí využití, 

- struktura nákladů podniku, pokud jde o podíl přímých variabilních nákladů  

a nepřímých fixních nákladů, 

- vývoj nákupních cen výrobních vstupů, energií, služeb a velikost průměrných 

mezd, které se můžou odchylovat od vývoje prodejních cen produktů 

zobrazených v růstu tržeb, 

- další složky finančního plánu, respektive podnikatelské strategie.
18

  

Potřeba materiálu a energie 

Je potřeba rozlišovat potřebu přímého a nepřímého (režijního) materiálu. Přímý 

materiál je přímo úměrný objemu produkce. Výše potřeby přímého materiálu je závislá 

na normách spotřeby a nákupních cenách. Potřebu tedy stanovíme jako součin normy 

spotřeby materiálu a plánované produkce. Plánovanou výši ostatních materiálů převážně 

režijního charakteru lze stanovit pomocí odborných odhadů, založených na 

vyhodnocení vývoje minulé spotřeby, na posouzení cenového vývoje a na zvážení vlivu 

změn určitých faktorů v plánovacím období. Očekávanou spotřebu energie stanovíme 

obdobným způsobem jako potřebu materiálu, tedy u přímé energie pomocí norem 

spotřeby, objemu produkce a nákupních cen, u režijní spotřeby použijeme odhad.
19

  

Služby 

Nejvýznamnější nákladové položky patřící do služeb tvoří opravy a udržování, 

přepravné, cestovné, náklady na reprezentaci, pronájem kanceláří, pojistné, leasingové 
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 FOTR, J., Strategické finanční plánování, 1999, s. 43. 
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 Tamtéž, s. 44-46. 
19

 Tamtéž, s. 46-47. 
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nájemné aj. Velikost jednotlivých položek lze založit na posouzení vývoje těchto 

nákladů v minulosti, na odhadu vývoje cen, na rozsahu aktivit podniku atd. Pokud ve 

společnosti dochází k outsorcingu, tak může dojít k výraznému nárůstu nákladů na 

služby, přičemž dojde k úspoře jiných nákladových druhů.
20

 

Osobní náklady 

Osobní náklady tvoří mzdy, náklady na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, 

odměny orgánů společnosti a ostatní osobní náklady. Stanovení mezd je odlišné podle 

toho, zda jde o přímé či nepřímé mzdy. U přímých mezd postupujeme analogicky jako  

u přímého materiálu a energie, tedy provedeme součin objemu produkce jednotlivých 

komodit, pracnosti a průměrné hodinové mzdy. Velikost režijních mezd určíme jako 

součin předpokládaného počtu režijních pracovníků (rozčleněných podle jednotlivých 

kategorií) a podle průměrné velikosti jejich roční mzdy. Odměny orgánů společnosti je 

třeba odhadnout a stejně tomu bude u ostatních osobních nákladů. Náklady na zdravotní 

a sociální zabezpečení stanovíme dle zákona jako pevný procentní podíl z celkových 

mezd. Vývoj mzdových nákladů ovlivní změny těchto sazeb, změny organizačního 

uspořádání, mzdová politika firmy či outsorcing.
21

  

Odpisy 

Odpisy hrají v nákladové struktuře některých podniků významnou roli. Jejich budoucí 

výše bude záviset především na: 

- vyřazování či odprodeji existujícího investičního majetku (pokles odpisů), 

- investičním programu podniku (růst odpisů), 

- způsobu financování investičního programu.  

U odpisů rozlišujeme účetní a daňové odpisy. Do nákladů ve výkazu zisku a ztráty 

zahrnujeme účetní odpisy, které jsou stanoveny podle odpisových plánů podniků  

a respektují předpokládanou intenzitu využívání jednotlivých složek investičního 

majetku a tím také jejich očekávanou dobu životnosti. Účetní odpisy však nejsou 

daňově uznatelným nákladem (i když si podnik může zvolit, že účetní odpis je roven 

daňovému odpisu). Daňové odpisy jsou dány zákonem č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů. Podle tohoto zákona se dlouhodobý nehmotný majetek odepisuje podle druhu 
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23 

 

majetku přesně stanovenou dobu, dlouhodobý hmotný majetek je rozdělen do 

odpisových skupin a podnik si může zvolit rovnoměrné nebo zrychlené odpisování. 

Obecně lze konstatovat, že v případě, pokud není podnik ztrátový, je z daňového 

hlediska výhodnější zrychlené odepisování, protože: 

- dřívější daňové úspory jsou vzhledem k časové hodnotě peněz cennější než 

stejné úspory v časově vzdálenějších obdobích, 

- období uvádění investičního majetku do provozu může být spojeno v případě 

užití cizího kapitálu, který je potřeba splácet, s nedostatkem pohotových 

prostředků, daňová úspora tedy může při zrychleném odepisování zlepšit 

peněžní toky podniku,  

- pokud dojde v průběhu odpisování ke snížení sazby daně z příjmů, vede to 

k absolutní úspoře na dani z příjmů za dobu odpisování.
22

  

Další provozní náklady 

Mezi další významné položky při plánování může patřit: 

- zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku, 

- tvorba zákonných a ostatních rezerv, 

- tvorba opravných položek např. pohledávky po lhůtě splatnosti, 

- daně a poplatky, 

- ostatní provozní náklady např. dary.
23

  

Finanční náklady 

Finanční náklady budou záviset především na způsobu financování investičního 

programu. Při užití cizího kapitálu formou dlouhodobých bankovních úvěrů bude 

významné především úrokové zatížení. Tyto nákladové úroky lze stanovit podle 

splátkového kalendáře úvěru. Úroky z běžných bankovních úvěrů resp. finančních 

výpomocí lze založit na odhadu jejich průměrné velikosti v jednotlivých letech  

a odhadu očekávaných úrokových sazeb.
24
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2.4.3 Plánování hospodářského výsledku 

Rozdíl plánovaných výnosů a nákladů tvoří hospodářský výsledek před zdaněním za 

dané období. Pro stanovení hospodářského výsledku po zdanění je třeba stanovit daň 

z příjmů v jednotlivých letech plánovacího období. Velikost daně z příjmů závisí na 

výši daňového základu a velikosti sazby daně. Ke stanovení základu daně z příjmů lze 

dospět korekcí zisku před zdaněním o položky zvyšující hospodářský výsledek  

(tzv. připočitatelné položky), o položky snižující hospodářský výsledek (tzv. odčitatelné 

položky) a o odečty. Mezi nejvýznamnější připočitatelné položky mohou patřit některé 

daňově neuznatelné náklady jako např.: 

- náklady na reprezentaci,  

- odměny členům orgánů společnosti, 

- odpis pohledávek nad rámec zákona, 

- tvorba rezerv a opravných položek daňově neuznatelných aj. 

Mezi příklady odčitatelných položek lze uvést: 

- příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, 

- příjmy zdaněné zvláštní sazbou u zdroje, 

- zúčtování těch rezerv a opravných položek do výnosů, jejichž tvorba nebyla 

daňově uznatelným nákladem.  

Pokud je takto upravený základ daně z příjmu vyšší než nula, může se dále korigovat  

o odečty, které se vztahují jednak ke ztrátě minulých let, jednak k pořízení investičního 

majetku při podmínkách stanovených zákonem. Dále je potřeba odhadnout vývoj sazby 

daně z příjmů právnických osob a vypočítat výsledek hospodaření po zdanění.
25

 

 

2.5 Plánovaná rozvaha 

Při plánované rozvaze postupně plánujeme položky aktiv a pasiv. Aktiva se skládají 

z pohledávek za upsaný základní kapitál, z dlouhodobého majetku, oběžných aktiv  

a časového rozlišení aktiv. Strana pasiv je složena z vlastního kapitálu, z cizích zdrojů  

a z časového rozlišení pasiv.
 26
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2.5.1 Aktiva
27

 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 

Tato položka představuje u většiny společností nulovou položku, která se mění 

v závislosti na plánu emise kmenových a prioritních akcií.  

Dlouhodobý majetek 

Plán dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku se opírá o údaje 

získané z investičního a odpisového plánu. Investiční plán by měl obsahovat všechny 

potřebné informace o veškerém pořizovaném, zařazovaném do užívání a vyřazovaném 

dlouhodobém majetku.  

Oběžná aktiva 

Plán oběžných aktiv je nutné rozdělit na plán zásob, plán dlouhodobých a krátkodobých 

pohledávek a plán krátkodobého finančního majetku. Položky zásob stanovíme jako 

součin hodnoty doby obratu ve dnech a plánované průměrné denní výše spotřeby 

jednotlivých druhů zásob odvozené z plánového výkazu zisku a ztráty. Poskytnuté 

zálohy na zásoby se plánují ve vztahu ke konkrétním případům. Plán dlouhodobých 

pohledávek vychází zpravidla z jednotlivých konkrétních obchodních případů. Plán 

krátkodobých pohledávek lze stanovit obdobně jako u plánu zásob pomocí ukazatelů 

obratovosti, tedy jako součin doby splatnosti krátkodobých pohledávek a průměrné výše 

příslušných tržeb. Výše stavu krátkodobého finančního majetku se přejímá 

z plánovaného přehledu o peněžních tocích.  

Časové rozlišení aktiv 

Časové rozlišení aktiv představuje buď hodnotově zanedbatelnou, nebo někdy spíše 

naopak velmi obtížně plánovanou položku.  

 

2.5.2 Pasiva
28

 

Vlastní kapitál 

Plánovaný zůstatek vlastního kapitálu ke konci plánovaného období závisí na: 

- výsledku hospodaření z plánového výkazu zisku a ztráty, 
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-  plánu rozdělení výsledku hospodaření, 

- plánu dlouhodobých finančních zdrojů, resp. emise akcií, čerpání dotací  

a přijímání darů. 

Cizí zdroje 

Plán cizích zdrojů se skládá z plánu rezerv, plánu dlouhodobých a krátkodobých 

závazků a z plánu dlouhodobých a krátkodobých bankovních úvěrů. Plánované rezervy 

vychází z plánu tvorby a zúčtování rezerv v plánovém výkazu zisku a ztráty. 

Dlouhodobé závazky představují u většiny podniků buď zanedbatelnou, nebo nulovou 

položku, což platí i o položkách týkající se emise dluhopisů. Proto se tyto položky 

plánují obvykle dle konkrétních případů. U krátkodobých závazků je nejvhodnější 

použít ukazatele obratovosti, tedy vypočítat součin požadované hodnoty doby splatnosti 

a průměrné výše denních tržeb nebo nákladů. Položky bankovních úvěrů lze odvodit 

z dosud uzavřených nebo teprve v budoucnu očekávaných úvěrových smluv.  

Časové rozlišení pasiv 

Časové rozlišení pasiv představuje, stejně jako u časového rozlišení aktiv, buď položky 

hodnotově zanedbatelné, nebo obtížně plánované.  

 

2.6 Plánované cash flow
29

 

Plánové peněžní toky (cash flow) tvoří třetí složku finančního plánu. Peněžní toky 

zobrazují příjmy, zvyšující peněžní fondy podniku, a na druhé straně výdaje, které tyto 

peněžní fondy odčerpávají. Příjmy a výdaje, které tvoří náplň peněžních toků, se liší 

svojí povahou. Tomuto rozlišení odpovídá rovněž členění peněžních toků na provozní, 

investiční a finanční. Souhrn peněžních toků tvoří čisté zvýšení či snížení peněžních 

prostředků podniku. Toto čisté zvýšení či snížení se označuje jako čistý peněžní tok.  

 

K sestavení cash flow lze dospět přímou nebo nepřímou metodou. Přímá metoda je 

založena na stanovení jednotlivých položek příjmů a výdajů dle činnosti podniku. Její 

uplatnění je vhodnější pro kratší období např. plánování ročních peněžních toků po 

měsících, u kvartálních toků týdenní členění. Nepřímá metoda vychází z hospodářského 
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výsledku převzatého z výkazu zisků a ztráty. Je nutno transformovat výnosy a náklady 

na příjmy a výdaje a zahrnout operace, které mají charakter příjmů či výdajů a nejsou ve 

výkazu zisků a ztrát začleněny. Následující tabulka 1 zobrazuje plán cash flow a zdroje 

potřebných veličin.  

 

Tabulka 1: Plán cash flow (Zdroj: Zpracováno dle FOTR, J., Strategické finanční plánování, 1999,  

s. 115.) 

Položka Zdroj 

1. Stav peněžních prostředků na počátku roku 
Rozvaha (finanční majetek na konci 

předchozího roku) 

Peněžní toky z provozní činnosti 

2. Výsledek hospodaření Výkaz zisku a ztráty  

3. Úpravy o nepeněžní operace ř. 4 + ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 

4. Odpisy dlouhodobého majetku a pohledávek Výkaz zisku a ztráty 

5. Změna zůstatků rezerv Rozvaha (přírůstek +, úbytek -) 

6. Změna zůstatků časového rozlišení  

    a dohadných účtů 

Rozvaha (časové rozlišení a dohadné účty 

aktivní a pasivní) 

7. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku Doplňkové informace (zisk -, ztráta +) 

8. Změna potřeby pracovního kapitálu ř. 9 + ř. 10 + ř. 11 

9. Změna stavu zásob 
Rozvaha (přírůstek -, úbytek +) 

10. Změna stavu pohledávek 

11. Změna stavu krátkodobých závazků Rozvaha (přírůstek +, úbytek -) 

12. Peněžní tok z provozní činnosti ř. 2 + ř. 3 + ř. 8 

Peněžní toky z investiční činnosti 

13. Výdaje na pořízení dlouhodobého 

       majetku 
Rozpočet investičních výdajů resp. 

rozvaha a výkaz zisku a ztráty 
14. Výdaje na pořízení finančních investic 

15. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 
Výkaz zisku a ztráty 

16. Příjmy z prodeje finančních investic 

17. Peněžní tok z investiční činnosti ř. 13 + ř. 14 + ř. 15 + ř. 16 

Peněžní toky z finanční činnosti 

18. Změna stavu dlouhodobých,        

      krátkodobých závazků 
ř. 19 + ř. 20 + ř. 21 

19. Změna stavu dlouhodobých závazků 

Rozpočet externích zdrojů financování, 

resp. rozvaha 

20. Změna stavu dlouhodobých úvěrů 

21. Změna stavu běžných úvěrů  

      a finančních výpomocí 

22. Dopady změn vlastního kapitálu na  

      peněžní prostředky 
ř. 23 + ř. 24 + ř. 25 

23. Zvýšení peněžních prostředků z titulu  

      zvýšení základního kapitálu 
Rozpočet externích zdrojů financování, 

resp. rozvaha 
24. Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu 

25. Vyplacené dividendy a podíly na zisku Plán rozdělení zisku, resp. rozvaha 

26. Peněžní tok z finanční činnosti ř. 18 + ř. 22 

27. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních  

      prostředků (čistý peněžní tok) 
ř. 12 + ř. 17 + ř. 26 

28. Stav peněžních prostředků na konci roku ř. 1 + ř. 27 
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2.7 Finanční kontrola
30

 

Na finanční plánování navazuje finanční kontrola. Při finanční kontrole se finanční plán 

porovnává s účetními výkazy a zjišťují se rozdíly i jejich příčiny. Finanční kontrola 

poskytuje informace, na jejichž základě se navrhují nápravná opatření k zajištění 

plánových cílů nebo se podnikový plán upravuje.  

 

Svoji úlohu hraje také controlling, který bývá definován jako systém informací na 

podporu řízení.  Finanční plánování, rozpočetnictví i finanční a rozpočtová kontrola 

jsou součástí právě controllingu. Controlling v sobě integruje plánování s účetnictvím. 

Controlling není totéž co kontrola, jeho úloha totiž spočívá spíše v poradenství, 

poskytování informací, v koordinaci rozhodovacích procesů, v komunikaci a participaci 

řídících pracovníků při sestavování podnikového plánu, dále pak v monitoringu 

přijatých rozhodnutí a doporučení pro další postup. Controlling nabízí nástroje pro 

ekonomické řízení podniku, pro prognózování, pro plánování, pro analýzu výsledků, 

pro navrhování opatření k odstranění příčin nedostatků. Prosazování controllingu vede 

k důslednějšímu uplatňování finančního plánování a finanční kontroly v řízení podniku.  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE A VÝHLED DO 

BUDOUCNA 

Tato kapitola nejprve obsahuje základní informace o vybrané společnosti a popis jejích 

produktů. Dále je provedena analýza konkurenčního prostředí, finanční analýza  

a porovnání společnosti se 3 vybranými konkurenty. Následuje analýza možných 

budoucích rizik a SWOT analýza, která identifikuje silné a slabé stránky, příležitosti  

a hrozby společnosti. V závěru kapitoly je shrnuta analytická část práce.  

 

3.1 Informace o společnosti 

Obchodní firma: Ki-Wi Digital s.r.o.  

Vznik: 26. října 2007 

Sídlo:  Praha 10 – Vršovice, Kubánské náměstí 1391/11, 101 00 

Jednatelé: Petr Adamík, Ing. Tomáš Posker 

Společníci:  Petr Adamík, obchodní podíl: 26% 

  Ing. Tomáš Posker, obchodní podíl: 26% 

  Miroslav Pekárek, obchodní podíl: 48% 

Základní kapitál: 200 000 Kč
31

 

 

Společnost Ki-Wi Digital s.r.o. vznikla v roce 2007. Sídlo společnosti se nachází 

v Praze, avšak vývojové oddělení sídlí v Brně na ulici Lidická. ICT (Information and 

Communication Technology) společnost Ki-Wi Digital s.r.o. působí v oblasti digital 

signage (DS). Zabývá se tedy výrobou a prodejem DS displejů a kiosků, jakožto 

i  rozvojem DS on-line řídící aplikace pro správu mediálního obsahu a vzdálené řízení 

digitálních displejů. Misí společnosti je nabídnout svým zákazníkům širokou škálu 

moderních  reklamních a informačních, statických a interaktivních digitálních 

zobrazovacích panelů s důrazem na okamžitou, jednoduchou a z libovolného místa 
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Obchodní rejstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky. MINISTERSTVO 

SPRAVEDLNOSTI.Justice.cz [online]. [cit. 2013-01-02]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-
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dostupnou správou digitálního obsahu. Motto společnosti zní: Content. Anytime, 

anywhere. V roce 2011 měla společnost 9 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr.
32

 

 

3.1.1 Organizační struktura 

Organizační struktura společnosti je vcelku jednoduchá. Prakticky ji lze rozdělit na 

management a tým. Do managementu se řadí oba dva jednatelé, tedy Petr Adamík  

a Tomáš Posker. Dále je zde obchodní manažer, manažer marketingu a produktový 

manažer. Obchodní manažer je přímým nadřízeným 3 obchodním konzultantům  

(dva v Praze a jeden na Slovenku). Dále tým zahrnuje softwarového integrátora, 

systémového integrátora a vývojáře. V neposlední řadě se mezi tým řadí projektový 

vedoucí. Organizační strukturu zobrazuje následující obrázek 1.  

 

 

 

 

                                                 
32 O Ki-Wi Digital - Content. Anytime, anywhere. Digital signage solution, Bezdrátové digitální LCD 

obrazovky, DOOH [online]. 2007 - 2012 [cit. 2012-12-02]. Dostupné z: http://www.ki-wi.cz/o-nas. 

Obrázek 1 - Organizační struktura společnosti Ki-Wi Digital  

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti. 
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3.2 Výrobní program 

Ki-Wi Digital s.r.o. nabízí software (SW), hardware (HW) a i komplexní řešení 

segmentovaná podle typu zákazníků.  

 

3.2.1 Software 

Společnost nabízí několik typů softwarové podpory interaktivních panelů. Mezi ně 

patří:  

 Ki-Wi Server 

Ki-Wi Server je víceuživatelská internetová služba, která umožňuje vzdáleně 

ovládat digitální panely. Digitální panely se po spuštění připojí ke Ki-Wi 

Serveru a uživatelé mohou jednoduše přes internetové rozhraní z libovolného 

místa zasílat obsah zobrazovaný v určitém pořadí na panelu.  

 Ki-Wi Kiosk 

Ki-Wi Kiosk je aplikace pro digitální reklamní kiosky, jejíž hlavní funkcí je 

zpřístupnění informací, většinou pomocí speciální interaktivní aplikace či 

internetového prohlížeče. Pokud kiosek v určitou chvíli nikdo aktivně 

nevyužívá, přepne se na obrazovku reklamy, popřípadě jiné informace, které je 

možno vzdáleně řídit a monitorovat pomocí služby Ki-Wi Server.  

 Ki-Wi Player 

Ki-Wi Player je aplikace běžící na speciálně upraveném operačním systému, 

který je instalován v digitálním panelu. Po jeho spuštění se automaticky připojí 

ke Ki-Wi Serveru, stáhne si naposledy nastavený obsah a přehraje dané 

informační a reklamní smyčky.  

 Ki-Wi Interactive 

Ki-Wi Interactive nabízí 3 základní funkce, mezi které patří digitální prezenční 

plocha, digitální informační terminál a digitální prodejní asistent. Reklamní 

obsah lze ovládat pomocí online služby. Při využití informačních služeb panelu 

dojde k přerušení přehrávání reklamního obsahu. Zákazníkovi se po dotyku, 

přiložení identifikačního kódu, aktivaci senzorů apod. zobrazí informace jako 

základní parametry, video, fotografie, cena aj. Následně je možný také výběr  

a prohlížení ostatních produktů ze sortimentu, či jejich paralelní porovnání.
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 Ki-Wi ActiveCatalog 

Ki-Wi Active Catalog nabízí řešení pro digitalizaci nabídky sortimentu 

společnosti. Díky standardním konfiguracím se nabízí možnosti prezentace 

produktů či služeb z 5 variant.
33

  

 

3.2.2 Hardware 

V oblasti HW společnost nabízí širokou škálu indoorových i outdoorových panelů 

různého designu, velikostí, barev a technických specifikací. Rozlišuje zde produktové 

řady: 

 Ki-Wi Mini Screen, 

 Ki-Wi Practic, 

 Ki-Wi Classic, 

 Ki-Wi Photokiosk, 

 Ki-Wi Table, 

 Ki-Wi Classic Outdoor, 

 Ki-Wi Wall Space Outdoor,  

 Ki-Wi Wall Space, 

 Ki-Wi NaviSystem.
34

 

 

3.2.3 Řešení 

V této oblasti si společnost připravila komplexní řešení pro jednotlivé segmenty 

zákazníků. Patří zde: 

 Ki-Wi Retail 

Ki-Wi Retail je zaměřen do oblasti maloobchodu, obchodních řetězců, 

cestovních kanceláří, zdravotních zařízení, hotelů a dalších zařízení. Usnadní 

zákazníkům přístup k aktuálním informacím např. o nabízeném zboží, 

možnostech výhodného nákupu, slevách a novinkách.  
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 Ki-Wi City 

Ki-Wi City je řešením především pro města a obce, ale lze je využít také i pro 

státní správu, školy, knihovny atd. Slouží jako informační servis pro občany  

a turisty v lokalitách jako jsou informační centra, náměstí, kulturní domy nebo 

radnice. Kromě základního informačního účelu lze kiosek využít jako 

elektronickou úřední desku, multimediální zařízení pro propagaci města a jeho 

aktivit nebo místních podnikatelských subjektů.  

 Ki-Wi Interactive 

Ki-Wi Interactive je řešením vhodným zejména do maloobchodu, kde zákazník 

srovnává jednotlivé výrobky mezi sebou a potřebuje podrobné produktové 

informace. Realizací vzniká digitální prodejní asistent poskytující informace  

o zboží, ceně a dostupnosti. Dále je možný přístup k online informacím  

z e-shopu či přenesení produktového portfolia do mobilního telefonu.  

 Ki-Wi Commercial 

Ki-Wi Commercial je DS řešení nejen pro reklamní agentury, ale  

i obchodní řetězce, nemocniční zařízení, státní správu i soukromé subjekty. 

Řešení spočívá v komunikaci se zákazníkem pomocí digitálních reklamních 

panelů.
35

  

 

3.3 Porterův model konkurenčních sil
36

 

Porterův model konkurenčních sil slouží k analýze oborového prostředí, ve kterém se 

společnost vyskytuje. Model obsahuje tyto faktory: 

 vyjednávací síla zákazníků, 

 vyjednávací síla dodavatelů, 

 hrozba vstupu nových konkurentů, 

 hrozba substitutů, 

 rivalita společností působících na daném trhu.  
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Vyjednávací síla zákazníků 

Společnost Ki-Wi Digital nabízí své produkty širokému spektru zákazníků. Zákazníci 

společnosti jsou v první řadě z oblasti maloobchodu a poskytování služeb např. Česká 

pojišťovna a.s. či Tescoma s.r.o. Mezi zákazníky se rovněž řadí města, obce a státní 

správa. Společnost volí aktivní přístup k zákazníkům. Pod vedením obchodního 

manažera pracují 3 obchodní zástupci, přičemž jeden z nich oblastně působí na 

Slovensku. Cena jednotlivých produktů se vyvíjí dle požadavků zákazníka a cen 

stanovených společností. Z hlediska samotné vyjednávací síly zákazníků lze 

konstatovat, že větší sílu vyjednávání mají zákazníci ze státní sféry, u kterých nejsou 

v průběhu zakázky vyžadovány zálohy, tak jako je tomu u zákazníků ze soukromé sféry.  

Vyjednávací síla dodavatelů 

Společnost Ki-Wi Digital spolupracuje v současnosti s dodavateli spíše z České 

republiky. Společnost je zcela závislá na dodávkách HW, tedy na dodávkách 

informačních kiosků dle jejich konkrétních přání. Hlavními dodavateli v této oblasti 

jsou společnosti Infos Art s.r.o. a Moris Design s.r.o.  Důležitá je úzká spolupráce  

a dobré odběratelsko-dodavatelské vztahy, aby společnost mohla pružně reagovat na 

požadavky svých zákazníků.  V oblasti SW je dodavatelem společnost AVNET Europe 

COMM.VA z Německa, která dodává licence Microsoft. Vzhledem k závislosti 

společnosti na dodávkách především HW a délce existence společnosti, lze konstatovat, 

že vyjednávací síla dodavatelů je silná. 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Obor DS je v České republice víceméně stále se rozvíjejícím oborem, což způsobuje 

neustálý vstup nových konkurenčních společností na trhu. Zvýhodněny jsou především 

ty společnosti, které jsou dceřinou společností již existující a dobře fungující 

společnosti na zahraničním trhu či jsou výhradním zástupcem takové společnosti. Mají 

tu výhodu, že můžou těžit ze zavedeného know-how společnosti. Příkladem je 

společnost GM-systemms CZ s.r.o., která získala zastoupení společnosti Scala.
37

 Právě 

z důvodu rozvíjejícího se trhu v tomto oboru jsou noví konkurenti skutečně reálnou 

hrozbou.  

                                                 
37

 Livingmedia získala zastoupení společnosti Scala. GM-SYSTEMMS CZ. Home 

www.livingmedia.cz [online]. 2009 [cit. 2013-03-05]. Dostupné z: 

http://www.livingmedia.cz/novinka/livingmedia-ziskala-zastoupeni-spolecnosti-scala.html. 
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Hrozba substitutů 

Obor DS reprezentují statické i interaktivní obrazovky. Za substituty lze považovat 

billboardy, plakáty, informační cedule a podobně. Obor DS ale nabízí mnohem více než 

jen pouhé zobrazení informačního sdělení a proto se jeho vývoj soustředí především do 

interaktivních obrazovek a dochází k rozšiřování možností využití. Pro interaktivní 

obrazovky se mohou tedy objevit jako substituty jiné technologické novinky v oblasti 

prodeje a marketingu.  

Rivalita společností působících na daném trhu 

Rivalita společností na trhu DS je poměrně vysoká. V současnosti lze na trhu najít nově 

vznikající společnosti zaměřující se na DS, či společnosti rozšiřující své služby právě  

o tuto oblast. Je důležité mít neustále zmapovanou konkurenci, aby bylo možno 

předcházet nepříznivým událostem, které mohou činnost společnosti ovlivnit. Mezi 

významné konkurenty v České republice patří PROJEKTMEDIA s r.o., GM-systemms 

CZ s.r.o., UGO! Media, s.r.o., Infos Art s.r.o., friendlyway s.r.o., KINETIK s.r.o.  

a další. Společnost má v plánu působit nejen na tuzemském trhu, ale na trzích 

v zahraničí, proto je nutné monitorovat i konkurenci tam. Mezi špičky v oboru DS ve 

světě patří společnosti Scala, Omnivex, friendlyway. 

 

3.4 Finanční analýza 

Finanční analýza společnosti se zabývá analýzou rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

jednotlivých let existence společnosti. Nejprve je provedena horizontální a vertikální 

analýza, poté jsou vypočteny rozdílové ukazatele, poměrové ukazatele, tedy ukazatele 

rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity a ukazatele produktivity práce. Posledními 

ukazateli, kterými se finanční analýza zabývá, jsou souhrnné ukazatele. Jedná se  

o Altmanův index a index IN05.  

 

3.4.1 Horizontální analýza rozvahy 

Níže uvedená tabulka 2 a tabulka 3 obsahuje informace o změnách vybraných položek 

rozvahy v jednotlivých letech. Rozdíl je zobrazen jak v absolutním, tak procentuálním 

vyjádření. Absolutní vyjádření je uvedeno v celých tisících Kč.  
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Tabulka 2: Horizontální analýza vybraných položek aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 

výkazů společnosti Ki-Wi Digital s.r.o.) 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Změna v tis. % v tis. % v tis. % v tis. % 

AKTIVA 

CELKEM 
1083 611,86% 591 46,90% -395 -21,34% 3466 238,05% 

Dlouhodobý 

majetek 
- - - - 945 - 1733 183,39% 

Dlouhodobý 

nehmotný majetek 
- - - - 945 - 1266 133,97% 

Dlouhodobý 

hmotný majetek 
- - - - - - 467 - 

Oběžná aktiva 1083 611,86% 591 46,90% -1345 -72,66% 1519 300,20% 

Zásoby 562 - 733 130,43% -1287 -99,38% -8 -100% 

Krátkodobé 

pohledávky 
27 - 39 144,44% 9 13,64% 851 1134,67% 

Krátkodobý 

finanční majetek 
494 279,10% -181 -26,97% -67 -13,67% 676 159,81% 

Časové rozlišení - - - - 5 - 214 4280% 

 

Aktiva, respektive pasiva společnosti mají rostoucí tendenci, s výjimkou roku 2010, kdy 

se snížila o 395 tis. Kč oproti roku předchozímu. V roce 2011 oproti roku 2010 byl 

nárůst nejvyšší a to o 3 466 tis. Kč, tedy 238%. Vývoj aktiv, konkrétně dlouhodobého 

majetku, oběžných aktiv a časového rozlišení, zobrazuje graf 1. Pohledávky za upsaný 

základní kapitál jsou ve všech letech nulové a nejsou dále analyzovány.  
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Graf 1: Vývoj aktiv společnosti (v tis. Kč) (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 

výkazů společnosti Ki-Wi Digital s.r.o.) 
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Až do roku 2010 společnost neměla žádný dlouhodobý majetek. V tomto roce 

společnost zařadila do dlouhodobého nehmotného majetku SW v hodnotě  

1 341 tis. Kč. Odpis tohoto majetku činil 396 tis. Kč, netto částka za rok 2010 je tedy 

945 tis. Kč. V roce 2011 oproti roku předchozímu dlouhodobý majetek opět vzrost, 

tentokrát o 1 733 tis. Kč. Růst způsobila aktivace SW a nákup dlouhodobého hmotného 

majetku, konkrétně se jednalo o automobil. Je tedy patrné, že společnost investuje do 

dlouhodobého majetku, především do toho nehmotného, který potřebuje ke své činnosti. 

Společnost nemá žádný dlouhodobý finanční majetek.  

 

Oběžná aktiva tvoří zásoby, krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek. 

V letech 2007- 2010 oběžná aktiva rostou, poté se v roce 2011 snižují a v roce 2011 je 

opět zaznamenáván růst. Za poklesem oběžných aktiv v roce 2010 je výrazné snížení 

zásob, kdy jsou zásoby pouze ve výši 8 tis. Kč, kdežto v roce 2009 byly ve výši  

1 295 tis. Kč. V roce 2011 nejsou zásoby již žádné. Krátkodobé pohledávky měly 

v letech 2007-2010 rostoucí tendenci v rámci desítek tisíc, avšak nejvyššího přírůstku 

bylo dosaženo v roce 2011, kdy se krátkodobé pohledávky zvýšily o 851 tis. Kč.   

 

Tabulka 3: Horizontální analýza vybraných položek pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 

výkazů společnosti Ki-Wi Digital s.r.o.) 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Změna v tis. % v tis. % v tis. % v tis. % 

PASIVA 

CELKEM 
1083 611,86% 591 46,90% -395 -21,34% 3466 238,05% 

Vlastní kapitál -57 -32,20% 35 29,17% -975 -629,03% 342 (-41,71%) 

Základní kapitál 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Rezervní fondy, 

nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze 

zisku 

- - - - 10 - 0 0% 

VH minulých let -23 - -57 (247,83%) 25 (-31,25%) -975 (1772,73%) 

VH běžného 

účetního období 
-34 (147,83%) 92 161,40% -1010 -2885,71% 1317 135,08% 

Cizí zdroje 1136 - 470 41,37% 551 34,31% 3161 146,55% 

Dlouhodobé 

závazky 
1018 - 486 47,74% 496 32,98% 2050 102,5% 

Krátkodobé 

závazky 
118 - -16 -13,56% 55 53,92% 1111 707,64% 

Časové rozlišení 4 - 86 2150% 29 32,22% -37 -31,09% 
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Vývoj pasiv v členění na vlastní kapitál, cizí zdroje a časové rozlišení ve 

skutečných hodnotách dle rozvah jednotlivých let zobrazuje následující graf 2. 

 

 

Vlastní kapitál má kolísavou tendenci. V roce 2008 oproti předchozímu roku poklesl  

o 57 tis. Kč, v roce 2009 naopak oproti výši v roce 2008 vzrostl o 35 tis. Kč.  V roce 

2010 je vlastní kapitál v červených číslech, konkrétně se jedná o hodnotu – 820 tis. Kč  

a rozdíl oproti předchozímu roku činní pokles o 975 tis. Kč. V roce 2011 je vlastní 

kapitál také v záporných hodnotách, ale tentokrát nižších, než tomu bylo v předchozím 

roce. Základní kapitál je ve všech letech ve výši 200 tis. Kč. Rezervní fondy a ostatní 

fondy ze zisku obsahují zákonný rezervní fond, v částce 10 tis. Kč. Podle obchodního 

zákoníku je společnost povinna vytvořit zákonný rezervní fond ve výši min. 10% 

základního kapitálu. Pokud není rezervní fond vytvořen při vzniku společnosti, musí jej 

společnost vytvořit z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž 

poprvé čistý zisk vytvoří a to ve výši nejméně 10% z čistého zisku, ale ne více než 5% 

základního kapitálu. Dále se tento fond ročně doplňuje nejméně o 5% z čistého zisku. 

Minimální konečná výše zákonného rezervního fondu společnosti by měla být  

20 tis. Kč. Výši vlastního kapitálu výrazně ovlivňují výsledky hospodaření minulých let  

a výsledky hospodaření běžného účetního období, jelikož společnost byla prozatím 

většinou ve ztrátě.  

 

Graf 2: Vývoj pasiv společnosti (v tis. Kč) (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 

výkazů společnosti Ki-Wi Digital s.r.o.) 
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Cizí zdroje jsou tvořeny dlouhodobými i krátkodobými závazky. Dlouhodobý závazek 

je závazek vůči jednomu ze společníků a není úročen. Jak zobrazuje tabulka 3, cizí 

zdroje ve sledovaných letech rostou. Největší, téměř 150% nárůst byl v roce 2011, kdy 

výrazně vzrostly jak dlouhodobé, tak krátkodobé závazky.  

 

Časové rozlišení aktiv i pasiv se objevuje v jednotlivých letech a má nepravidelnou  

a vcelku nejednoznačnou tendenci.   

 

3.4.2 Vertikální analýza rozvahy 

Níže zobrazená tabulka 4 obsahuje vertikální analýzu rozvahy, přičemž jednotlivé 

položky výkazu jsou vztaženy v relaci k celkovým aktivům respektive pasivům.  

 

Tabulka 4: Vertikální analýza vybraných položek rozvahy (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 

výkazů společnosti Ki-Wi Digital s.r.o.) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

CELKEM AKTIVA 100% 100% 100% 100% 100% 

Dlouhodobý majetek - - - 64,90% 54,41% 

Dlouhodobý nehmotný majetek - - - 64,90% 44,92% 

Dlouhodobý hmotný majetek - - - - 9,49% 

Oběžná aktiva 100% 100% 100% 34,75% 41,14% 

Zásoby  - 44,60% 69,96% 0,55% - 

Krátkodobé pohledávky - 2,14% 3,57% 5,15% 18,81% 

Krátkodobý finanční majetek 100% 53,26% 26,47% 29,05% 22,33% 

Časové rozlišení - - - 0,35% 4,45% 

 2007 2008 2009 2010 2011 

CELKEM PASIVA 100% 100% 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál 100% 9,52% 8,37% -56,32% -9,71% 

Základní kapitál 112,99% 15,87% 10,80% 13,74% 4,06% 

Rezervní fondy, nedělitelný fond \ 

a ostatní fondy ze zisku 
- - - 0,69% 0,20% 

VH minulých let - -1,83% -4,32% -3,78% -20,92% 

VH běžného účetního období -12,99% -4,52% 1,89% -66,97% 6,95% 

Cizí zdroje - 90,16% 86,76% 148,15% 108,05% 

Dlouhodobé závazky - 80,79% 81,25% 137,37% 82,28% 

Krátkodobé závazky - 9,37% 5,51% 10,78% 25,77% 

Časové rozlišení - 0,32% 4,87% 8,17% 1,66% 
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Jak již bylo zmíněno v horizontální analýze, společnost neevidovala žádný dlouhodobý 

majetek až do roku 2010. Proto oběžná aktiva v letech 2007-2009 tvoří 100% aktiv. Ve 

zbylých letech mírně převládá výše dlouhodobého majetku nad oběžným majetkem. 

V letech 2010 a 2011 se také objevuje v aktivech časové rozlišení, ovšem hodnota 

vzhledem k celkovým aktivům je celkem nízká.  

 

Z dlouhodobého majetku je významně zastoupen dlouhodobý nehmotný majetek, 

konkrétně SW, který tvoří v posledních dvou letech 64,90% a 44,92% na celkových 

aktivech. V relaci k dlouhodobému majetku tvoří v roce 2011 SW 82,56%, na rozdíl od 

samostatných movitých věcí, které jsou v poměru k dlouhodobému majetku zastoupeny 

17,44%.  

 

Oběžná aktiva jsou tvořena zásobami, krátkodobými pohledávkami a krátkodobým 

finančním majetkem. V letech 2008 a 2009 tvoří většinu oběžných aktiv zásoby. Podíl 

zásob na oběžných aktivech v roce 2008 je 44,60%, v roce 2009 je to dokonce 69,96%. 

Další poměrně významný podíl na celkových aktivech má ve všech letech krátkodobý 

finanční majetek, podíl je v jednotlivých letech 100%, 53,25%, 37,84%, 83,60%, 

54,27%. Značí to, že společnost má dostatek likvidních prostředků. 

 

Strana pasiv ukazuje, z jakých zdrojů jsou aktiva financována. Z tabulky je patrné, že 

společnost je financována převážně z cizích zdrojů. Nejvýznamnějším podílem na 

celkových zdrojích financování jsou dlouhodobé závazky, které nejsou úročeny. 

Podílejí se více jak 80% na celkových pasivech a to ve všech sledovaných letech. Jejich 

podíl více narůstá vlivem dosahované ztráty jako výsledku hospodaření společnosti.  

 

Největší vliv na změny vlastního kapitálu zobrazené v horizontální analýze mají 

výsledky hospodaření běžného účetního období a výsledky hospodaření minulých let, 

jelikož kromě těchto položek zde je pouze základní kapitál ve výši 200 tis. Kč  

a zákonný rezervní fond objevující se v letech 2010 a 2011 ve výši 10 tis. Kč. Také 

krátkodobé závazky se ve všech letech postupně zvyšují, což odpovídá tomu, že 

společnost postupně zvyšuje svoji obchodní činnost.  
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Poměr časového rozlišení pasiv k celkovým pasivům je s výjimkou roku 2010 nízký.  

 

3.4.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Následující tabulka analyzuje výkazy zisku a ztráty společnosti během jednotlivých let. 

Porovnávány jsou vždy dva po sobě jdoucí roky. Diference v celých tis. Kč  

i procentuální vyjádření změny lze vidět v tabulce 5.  

 

Tabulka 5: Horizontální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztráty (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle účetních výkazů společnosti Ki-Wi Digital s.r.o.) 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Změna v tis. % v tis. % v tis. % v tis. % 

Tržby za prodej 

zboží 
- - - - - - - - 

Náklady 

vynaložené na 

prodané zboží 

111 - -173 -155,86% 62 100% - - 

Obchodní marže 111 - 173 155,86% -62 -100% - - 

Výkony 562 - 22 3,91% 1506 257,88% 7013 335,55% 

Výkonová 

spotřeba 
155 673,91% 23 12,92% 1985 987,56% 4028 184,26% 

Přidaná hodnota 296 1286,96% 172 63,00% -541 -121,57% 2985 3109,38% 

Osobní náklady 327 - 75 22,94% 57 14,18% 1477 321,79% 

Daně a poplatky 1 - 0 0% 0 0% 2 200% 

Odpisy dl. hm. a 

nehm. majetku   
- - - - 396 - 174 43,94% 

Ostatní provozní 

výnosy 
- - - - 7 - -5 -71,43% 

Ostatní provozní 

náklady 
- - - - 16 - -3 -18,75% 

Provozní VH -32 (139,13%) 97 176,36% -1003 -2388,10% 1330 138,40% 

Ostatní finanční 

výnosy 
- - - - 3 - -1 -33,33% 

Ostatní finanční 

náklady 
2 - 5 250% 10 142,86% 12 70,59% 

Finanční VH -2 - -5 (250%) -7 (100%) -13 (92,86%) 

VH za účetní 

období 
-34 (147,83%) 92 161,40% -1010 -2885,71% 1317 135,08% 

VH před 

zdaněním 
-34 (147,83%) 92 161,40% -1010 -2885,71% 1317 135,08% 

 

Společnost nemá ani v jednom ze sledovaných let tržby za prodej zboží. Náklady 

vynaložené na prodané zboží se objevují v roce 2008 a to 111 tis. Kč a v roce 2009, 
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tentokrát -62 tis. Kč. S tím souvisí také obchodní marže, která má v roce 2008 hodnotu 

– 111 tis. Kč a v roce 2009 hodnotu 62 tis. Kč.  

 

Výkony společnosti každoročně narůstají, což je jev příznivý. Největších nárůstů oproti 

předchozímu roku dosahuje společnost v letech 2010 a 2011. Konkrétně se jedná  

o nárůst ve výši 1 506 tis. Kč a 7 013 tis. Kč. Výkonová spotřeba ve sledovaných 

letech taktéž rostla. Lze předpokládat, že za tímto nárůstem je jistě samotný růst výkonů 

a činnosti společnosti. Tak jako u výkonů, je opět největší nárůst v letech 2010 a 2011.  

 

Přidaná hodnota je částí provozního výsledku hospodaření a jedná se o jednu 

z nejdůležitějších částí výkazu zisku a ztráty. Důvodem je to, že zobrazuje, kolik byla 

společnost schopna „vydělat“ v tom nejužším slova smyslu – tedy pouze ve vztahu 

tržby a nejúžeji související náklady bez vlivu nákladových položek jako jsou osobní 

náklady, daně a poplatky, odpisy aj.
38

 Přidaná hodnota by měla mít rostoucí tendenci. 

Z výkazů vidíme, že přidaná hodnota společnosti je s výjimkou let 2007 a 2010 kladná  

a s postupem času se zvyšuje. V roce 2010 výkonová spotřeba svojí výší převýšila 

výkony společnosti a přidaná hodnota nabyla částky -96 tis. Kč. V tomtéž roce 

společnost dosáhla svojí nejvyšší ztráty a to konkrétně 975 tis. Kč. Následující graf 3 

zobrazuje vývoj výkonů, výkonové spotřeby a přidané hodnoty během sledovaných let.  
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Graf 3: Výkony, výkonová spotřeba, přidaná hodnota (v tis. Kč) (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

účetních výkazů společnosti Ki-Wi Digital s.r.o.) 
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Výsledek hospodaření za účetní období 

Osobní náklady ve sledovaných letech každoročně rostly. Položka daně a poplatky je 

na velmi nízké úrovni – v letech 2008 – 2010 jsou jen 1 tis. Kč, v roce 2011 3 tis. Kč.  

Odpisy dlouhodobého majetku se objevují v letech 2010 a 2011 a rostou.  

 

Ostatní provozní výnosy a ostatní provozní náklady se objevují v posledních dvou 

letech, přičemž v obou jsou náklady vyšší jak výnosy.  

 

Provozní výsledek hospodaření společnosti je poněkud kolísavý. Po většinu své 

existence se společnost nachází ve ztrátě. Finanční výsledek hospodaření je ve všech 

letech záporný z důvodu převyšujících ostatních finančních nákladů nad ostatními 

finančními výnosy. Výsledek hospodaření za běžnou činnost je ve všech letech stejný 

jako výsledek hospodaření před zdaněním i výsledek hospodaření za účetní období. 

Společnosti doposud nevznikla daňová povinnost, proto je daň z příjmu i v letech zisku 

nulová. Následující graf 4 zobrazuje vývoj výsledku hospodaření za účetní období 

jednotlivých let. V prvních dvou letech byla společnost ve ztrátě, poté následoval mírný 

zisk a v roce 2010 se společnost dostala zpět do červených čísel, konkrétně do ztráty 

975 tis. Kč. V roce 2011 byla společnost zpět v černých číslech, když výsledek 

hospodaření za účetní období vzrostl o přibližně 135% a dosáhl výše 342 tis. Kč.  

 

 

Graf 4: Výsledek hospodaření za účetní období (v tis. Kč) (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle účetních výkazů společnosti Ki-Wi Digital s.r.o.) 
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3.4.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

U vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty není jednoznačná vztažná veličina, jako je 

tomu u rozvahy.
39

 Proto je analýza zaměřena jen na některé položky. V první řadě je 

porovnán vztah vzhledem k výkonům a poté detailněji výkony a výkonová spotřeba.  

 

Tabulka 6: Vertikální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztráty (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle účetních výkazů společnosti Ki-Wi Digital s.r.o.) 

Položka 2008 2009 2010 2011 

Výkony  100% 100% 100% 100% 

Výkonová spotřeba  31,67% 34,42% 104,59% 68,26% 

Přidaná hodnota 48,58% 76,20% -4,59% 31,74% 

Osobní náklady 58,19% 68,84% 21,96% 21,27% 

Odpisy  - - 18,95% 6,26% 

VH za účetní období -10,14% 5,99% -46,65% 3,76% 

 

Ve výše zobrazené tabulce 6 lze vidět, že vztahovanou veličinou jsou výkony. 

Vynechán je rok 2007, kdy byly výkony společnosti nulové. Výkonová spotřeba tvoří 

v letech 2008 a 2009 přes 30% výkonů. V roce 2010, tedy roce kdy podnik dosáhl 

vysoké ztráty, tvoří výkonová spotřeba přes 100% výkonů, tedy náklady přesáhly 

výkony. V roce 2011 je výkonová spotřeba na úrovni 68,26% výkonů.  Poměr přidané 

hodnoty k výkonům má značné výkyvy, nelze tedy jednoznačně určit jeho tendenci. 

Podíl osobních nákladů na výkonech se v průběhu let s výjimkou roku 2009 snižuje a to  

i přesto, že se položka osobní náklady zvyšovala. Poměr odpisů k výkonům se v roce 

2011 oproti roku 2010 taktéž snížil. Výsledek hospodaření za účetní období tvoří v roce 

2009 celkem 5,99% výkonů a v roce 2011 je to 3,76%.  

 

Následující tabulka 7 podrobněji analyzuje výkony a výkonovou spotřebu. Analýza je 

zaměřena jen na roky 2009, 2010 a 2011. Od roku 2009 dosahuje společnost tržeb  

a v letech 2010 a 2011 došlo k nejvyšším nárůstům výkonů. 
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Tabulka 7: Vertikální analýza výkonů a výkonové spotřeby (v tis. Kč) (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle účetních výkazů společnosti Ki-Wi Digital s.r.o.) 

Položka 2009 2010 2011 

Výkony 584 100% 2090 100% 9103 100% 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 
26 4,45% 2082 99,62% 7391 81,20% 

Změna stavu zásob vlastní 

činnosti 
-737 -126,20% 8 0,38% -8 -0,10% 

Aktivace 1 295 221,75% - - 1720 18,90% 

Výkonová spotřeba 201 100% 2186 100% 6214 100% 

Spotřeba materiálu a energie 10 4,98% 1209 55,31% 4028 64,82% 

Služby 191 95,02% 977 44,69% 2186 35,18% 

 

Výkony, jak již bylo zmíněno, v roce 2010 a 2011 výrazně vzrostly. V roce 2009 jsou 

výkony pouze na úrovni 584 tis. Kč a tvoří je tržby, změna stavu zásob vlastní činnosti 

a také aktivace. V roce 2010 tvoří téměř celé výkony tržby za vlastní výrobky a služby. 

V roce 2011 výkony tvoří opět tržby, změna stavu zásob vlastní činnosti i aktivace. 

Celkově lze vidět, že tržby společnosti v roce 2009 dosáhly velmi nízké úrovně a to  

26 tis. Kč. V roce 2010 se výrazně zvýšily na 2 082 tis. Kč a v roce 2011 dokonce na 

7 391 tis. Kč.  V roce 2009 tedy tržby tvoří jen necelých 5% výkonů, v roce 2010 je to 

téměř 100% a v roce 2011 podíl tržeb na výkonech klesl na 81%. Aktivace, která se 

objevuje v letech 2009 a 2011 dopomohla k výkonům společnosti v roce 2009 více než 

200% a v roce 2011 téměř 20%. Dále tabulka zobrazuje výkonovou spotřebu. Na její 

výši se podílí spotřeba materiálu a energie a služby. V roce 2009 je výkonová spotřeba 

výrazně nižší než v dalších letech. Spotřeba materiálu tvoří v tomto roce necelých 5% 

výkonů a převládají služby s přibližně 95% podílem na výkonové spotřebě. Dále 

vidíme, že v roce 2011 oproti roku 2010 se poměr spotřeby materiálu  

a energie zvýšil a poměr služeb se snížil. V roce 2010 i 2011 zastává spotřeba materiálu 

a energie větší část výkonové spotřeby. 

 

3.4.5 Analýza rozdílových ukazatelů 

K analýze a řízení finanční situace společnosti slouží rozdílové ukazatele, které jsou 

rozdílem mezi souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv a určitých položek 

krátkodobých pasiv. Následující tabulka 8 zobrazuje rozdílové ukazatele společnosti. 
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Tabulka 8: Rozdílové ukazatele (v tis. Kč) (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů  

společnosti Ki-Wi Digital s.r.o.) 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Čistý pracovní kapitál 1 142 1 749 349 757 

Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond 580 454 341 757 

Čisté pohotové prostředky 553 388 266 -169 

 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) představuje určitý finanční polštář, který má společnost. 

Z tabulky vidíme, že nejvyšší hodnoty dosáhla ČPK v roce 2009, ve kterém společnost 

měla nejvyšší stav zásob. V roce 2010 výrazně poklesl stav zásob a tím i hodnota ČPK 

na nejnižší hodnotu za sledované roky tj. 349 tis. Kč. V roce 2011 ČPK opět vzrostl na 

hodnotu 757 tis. Kč, což bylo způsobeno nárůstem krátkodobého finančního majetku  

i krátkodobých pohledávek.  

 

Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond je rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých 

závazků, přičemž jsou z oběžných aktiv vyloučeny zásoby. Dle výše tohoto ukazatele 

lze vidět, že zásoby činily v letech 2008 a 2009 značnou část oběžných aktiv, jelikož 

fond je oproti ČPK výrazně nižší. V roce 2010 je hodnota přibližně stejná a v roce 2011 

je totožná. Hodnoty jsou ve všech letech kladné, což vypovídá o solventnosti 

společnosti.  

 

Čisté pohotové prostředky udávají rozdíl mezi krátkodobým finančním majetkem  

a krátkodobými závazky. V letech 2008-2010 má společnost kladné hodnoty ČPP, 

avšak v roce 2011 se hodnota nachází v mínusu 169 tis. Kč. V tomto roce krátkodobý 

finanční majetek výrazně vzrostl oproti přechozímu roku o přibližně 1,6x, avšak 

výrazněji vzrostly také krátkodobé závazky a to přibližně 7x. V tomto případě pokud by 

měl podnik uhradit v daném momentu všechny své krátkodobé závazky, neměl by na to 

dostatečné finanční prostředky. Vývoj rozdílových ukazatelů zobrazuje následující  

graf 5. 
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3.4.6 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability poměřují zisk s výší zdrojů, jichž bylo užito k jeho dosažení. 

Následující tabulka 9 zobrazuje několik typů ukazatelů rentability. V letech 2007, 2008  

a 2010 byla společnost ve ztrátě, tudíž nebyla rentabilní. 

 

Tabulka 9: Ukazatele rentability (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

společnosti Ki-Wi Digital s.r.o.) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

ROI -12,99% -4,52% 1,89% -66,96% 6,95% 

ROA -12,99% -4,52% 1,89% -66,96% 6,95% 

ROE -12,99% -47,5% 22,58% (118,90%) -71,55% 

ROS - - 134,62% -46,83% 4,63% 

ROCE -12,99% -5,01% 2,11% -82,63% 9,57% 

 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) je ukazatelem míry zisku. Ukazatel vyjadřuje, 

s jakou účinností působí celkový kapitál vložený do společnosti, nezávisle na zdroji 

financování.
40

 Hodnota ukazatele by se měla pohybovat alespoň nad 12%, což 

společnost nesplňuje, jelikož je rentabilita v roce 2009 i 2011 na nízké úrovni.  
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Graf 5: Rozdílové ukazatele (v tis. Kč) (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 

výkazů společnosti Ki-Wi Digital s.r.o.) 
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Rentabilita aktiv (ROA) poměřuje zisk s celkovými aktivy. Doporučenou hodnotou 

jsou výsledky vyšší jak 10%, což v tomto případě společnost nesplňuje. V roce 2009 byl 

ukazatel ROA na úrovni 1,89%  a v roce 2011 se zvýšil na 6,95%. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) podává informaci o tom, jestli společnost 

přináší vlastníkům dostatečný výnos. Pro investora je důležité, aby hodnota ukazatele 

byla vyšší než průměrné úročení vkladů, tedy vyšší úročení než při jiné formě 

investování (např. termínovaný vklad, dluhopisy).
41

  V roce 2009 je rentabilita vlastního 

kapitálu 22,58%, což je dostatečně vysoká hodnota. V roce 2010 byla společnost ve 

ztrátě a i vlastní kapitál byl v záporných číslech, proto v tomto roce společnost opět 

nebyla rentabilní. Podobná situace nastala v roce 2011, kdy společnost sice dosáhla 

zisku, avšak její vlastní kapitál byl také v záporných číslech především z důvodu vysoké 

neuhrazené ztráty z minulých let.  

 

Rentabilita tržeb (ROS) by se měla pohybovat v rozmezí 2% - 6%. V roce 2007  

a 2008 neměla společnost žádné tržby, proto je tento rok vynechán. Rentabilita tržeb 

společnosti se v letech zisku tj. v roce 2009 a 2011 v tomto intervalu nachází. V roce 

2009 je rentabilita velmi vysoká, jelikož společnost dosáhla tržeb o velikosti 26 tis. Kč  

při výsledku hospodaření ve výši 35 tis. Kč. 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) měří výnosnost dlouhodobých zdrojů 

(předpokládá se, že krátkodobé zdroje slouží k běžnému financování společnosti). 

Dlouhodobé zdroje tvoří součet vlastního kapitálu a dlouhodobých cizích zdrojů.
42

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů byla v roce 2009 na úrovni 2,11%, tedy o něco málo 

vyšší než rentabilita vloženého kapitálu a v roce 2011 je ROCE vyšší o necelé 3%.  

 

3.4.7 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity slouží k měření toho, jak efektivně společnost hospodaří se svými 

aktivy. Při vysokém stavu aktiv vznikají zbytečné náklady a tím i nižší zisk. Naopak při 

jejich nedostatku se musí vzdát potencionálně výhodných podnikatelských příležitostí  

                                                 
41
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a přichází o výnosy. Do vzájemných vztahů se dávají jednotlivé složky majetku a tržby. 

Je vynechán rok 2007 a 2008, jelikož v tomto roce společnost neměla žádné tržby.
43

  

 

Tabulka 10: Ukazatele aktivity (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti  

Ki-Wi Digital s.r.o.) 

Rok 2009 2010 2011 

Vázanost celkových aktiv 71,19 0,70 0,67 

Obrat celkových aktiv 0,01 1,43 1,50 

DO aktiv 25 629,23 251,76 239,74 

Obrat zásob 0,02 260,25 - 

DO zásob 17 930,77 1,38 - 

DI pohledávek 913,85 12,97 45,10 

DO závazků 1 412,3 27,15 61,76 

 

Vázanost celkových aktiv podává informaci o intenzitě, s níž společnost využívá aktiv 

s cílem dosáhnout tržeb. Čím je ukazatel nižší, tím lépe. Znamená to, že společnost 

expanduje, aniž musí zvyšovat finanční zdroje. U společnosti se ukazatel vázanosti 

celkových aktiv se snižuje.
44

 Obrat celkových aktiv udává, kolikrát se aktiva obrátí za 

rok. Doporučená hodnota ukazatele obrat celkových aktiv je 1,6 – 3. Společnost má ve 

všech letech nižší hodnotu, než je daný interval, což znamená, že majetek využívá 

neefektivně a má ho nadbytek.  S postupem času ale vidíme, že se obrat celkových aktiv 

zvyšuje a v roce 2011 se téměř nachází v daném intervalu, tudíž tento vývoj hodnotím 

jako pozitivní. Ukazatel doba obratu (DO) aktiv se interpretuje ve dnech. Vzhledem 

k tomu, že se obrat aktiv zvyšoval, doba obratu aktiv se snižovala a to až na 240 dní 

v roce 2011.  

 

Zásoby se vyskytovaly v letech 2008-2010, přičemž jejich výše v letech 2008 a 2009 

byla vysoká, jelikož byly společností využívány k rozvoji jejich podnikatelské činnosti.  

Ukazatel obratu zásob byl v roce 2009 roven 0,02 a v roce 2010 byla hodnota 260,25. 

Ukazatel vypovídá o tom, kolikrát v průběhu roku byla každá položka zásob prodána  

a znovu uskladněna. Jelikož ale společnost nevyužívá dále zásoby ke své podnikatelské 

činnosti, v roce 2011 je velikost zásob nulová. Doba obratu zásob udává počet dnů, po 

                                                 
43
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které jsou zásoby vázány v podniku do doby jejich spotřeby nebo prodeje. V roce 2009 

byly zásoby vázány značně dlouhou dobu, oproti tomu v roce 2010 necelé 2 dny.  

 

Doba inkasa (DI) pohledávek stanovuje průměrný počet dnů, po který jsou odběratelé 

společnosti dlužni tj. doba mezi prodejem a inkasem. DI pohledávek kolísá. Nejkratší 

doby dosáhla v roce 2010 a to konkrétně 13 dní. Naopak nejhorší situace je v roce 2009 

a to především z důvodu nízkých tržeb.  

 

DO závazků zobrazuje platební morálku společnosti, tedy za kolik dní společnost hradí 

své závazky. V prvním ze sledovaných let je DO závazků značně vysoká. V roce 2009 

je DO závazků přibližně 27 dní a v roce 2011 vzrostla na téměř 62 dní. Celkově lze 

konstatovat, že společnost je ve výhodě, jelikož doba splácení krátkodobých závazků je 

delší než doba splácení pohledávek a tudíž společnost během této doby čerpá 

krátkodobý provozní úvěr.  

 

Následující graf 6 zobrazuje vývoj ukazatelů DI pohledávek a DO závazků. Názorně lze 

zde vidět, jak nízká hodnota tržeb ovlivnila ukazatele v roce 2009. Graf také zobrazuje 

skutečnost, že DO závazků je ve všech letech delší než DI pohledávek a také to, že se 

počet dnů mezi úhradou závazků a splatností pohledávek snižuje. V letech 2010 a 2011 

to byl přibližně stejný počet dnů.  

 

Graf 6: Vývoj DI pohledávek a DO závazků (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 

výkazů společnosti Ki-Wi Digital s.r.o.) 
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3.4.8 Ukazatele zadluženosti 

Jak již bylo zmíněno ve vertikální analýze, společnost je převážně financována 

z dlouhodobých cizích zdrojů. Jedná se o dlouhodobý závazek vůči jednomu ze 

společníků, který není úročen. Jak je ale z tabulky patrné, zadluženost společnosti je 

díky tomuto obecně velmi vysoká, tudíž společnost bude mít zcela jistě problémy např. 

při získávání finančního úvěru od banky. Pro zlepšení situace je nutné, aby společnost 

zvýšila vlastní kapitál. Následující tabulka 11 zobrazuje ukazatele zadluženosti. 

 

Tabulka 11: Ukazatele zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti  

Ki-Wi Digital s.r.o.) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Celková zadluženost 0 90,48% 91,63% 156,32% 109,71% 

Koeficient samofinancování 100% 9,52% 8,37% -56,32% -9,71% 

Dlouhodobá zadluženost - 80,79% 81,25% 137,36% 82,28% 

Krátkodobá zadluženost - 9,69% 10,38% 18,96% 27,43% 

 

Celková zadluženost a koeficient samofinancování jsou doplňující se ukazatele. 

Informují o finanční struktuře společnosti. Jak lze vidět, cizí zdroje jsou na celkovém 

financování společnosti více zastoupeny, navíc v letech 2010 a 2011 je vlastní kapitál 

z důvodu špatných výsledků hospodaření v záporných číslech. Doporučeným poměrem 

vlastního kapitálu a cizích zdrojů je 50:50, což společnost nesplňuje. 

 

Dlouhodobá zadluženost vyjadřuje, jaká část aktiv společnosti je financována 

dlouhodobými zdroji. Do dlouhodobých cizích zdrojů jsou zahrnuty dlouhodobé 

obchodní závazky, úvěry a rezervy. Ve všech sledovaných letech je více než 80% aktiv 

financováno dlouhodobými závazky, v roce 2010 je to dokonce více než 100%. 

Krátkodobá zadluženost poměřuje krátkodobý cizí kapitál s celkovými aktivy. Čitatel 

zahrnuje krátkodobé závazky, běžné bankovní úvěry, dohadné účty pasivní a časové 

rozlišení pasiv. V tomto případě se velikost aktiv financovaných krátkodobými cizími 

zdroji během let postupně zvyšuje – v roce 2011 je to necelých 28%.
45
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 SEDLÁČEK, J., Účetní data v rukou manažera: finanční analýza v řízení firmy, 2001, s. 71-72. 
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3.4.9 Ukazatele likvidity 

Likvidita je souhrn všech potencionálně likvidních prostředků, které má společnost 

k dispozici pro úhradu svých splatných závazků. Jelikož společnost v roce svého vzniku 

neměla žádné splatné závazky, je tento rok vynechán.  

 

Tabulka 12: Ukazatele likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti  

Ki-Wi Digital s.r.o.) 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Běžná likvidita 10,68 18,15 3,22 1,60 

Pohotová likvidita 5,92 5,45 3,17 1,60 

Okamžitá likvidita 5,69 4,80 2,69 0,87 

 

Běžná likvidita ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. 

Ukazatel je měřítkem budoucí solventnosti společnosti a doporučenou hodnotou je 1,5  

a výše.
46

 V tabulce lze názorně vidět, že společnost ve všech letech splnila toto měřítko.  

 

Pohotová likvidita vylučuje za svých likvidních prostředků zásoby z důvodu jejich 

časové náročnosti při přeměně na peníze. V letech 2008 a 2009 lze vidět, že pohotová 

likvidita ve srovnání s likviditou běžnou je výrazně nižší. Je to způsobeno stavem zásob 

v těchto letech. Tyto údaje korespondují s údaji z vertikální analýzy, kdy zásoby činily 

v letech 2008 a 2009 poměrně velkou část celkových aktiv, zatímco v roce 2009 jen 

necelé 1% celkových aktiv a v roce 2011 nemá společnost zásoby žádné. Pro zachování 

likvidity by hodnota ukazatele neměla klesnout pod 1, což společnost opět ve všech 

letech splňuje.  

 

Okamžitá likvidita měří schopnost hradit právě splatné dluhy. Likvidita je zajištěna 

v případě hodnoty ukazatele min 0,2. Společnost lze prohlásit i v tomto případě za 

likvidní.  

 

Celkově lze společnost prohlásit za velmi likvidní. Výborným výsledkem je to, že 

společnost splňuje podmínku likvidity ve všech letech a to především u okamžité 

                                                 
46

 SEDLÁČEK, J., Účetní data v rukou manažera: finanční analýza v řízení firmy, 2001, s. 74. 
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likvidity, tedy že se skutečně jedná o peněžní prostředky a nejedná se například o velký 

stav zásob na skladě. Vývoj ukazatelů likvidity zobrazuje následující graf 7.  

 

 

 

3.4.10 Ukazatele produktivity práce 

Ukazatele produktivity práce se řadí mezi provozní ukazatele, jsou zaměřeny dovnitř 

podniku a uplatňují se tedy ve vnitřním řízení. Napomáhají managementu sledovat  

a analyzovat vývoj základní aktivity společnosti. Provozní ukazatele se opírají 

především o náklady, jejichž řízení má za následek hospodárné vynakládání 

jednotlivých druhů nákladů a tím i dosažení vyššího konečného efektu.
47

 Provozní 

ukazatele společnosti Ki-Wi Digital jsou uvedeny v tabulce 13. Vynechán je opět rok 

vzniku společnosti, tedy rok 2007.  

 

Tabulka 13: Ukazatele produktivity práce (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti 

Ki-Wi Digital s.r.o.) 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Mzdová produktivita 1,72 Kč 1,94 Kč 5,97 Kč 4,86 Kč 

Produktivita práce (z výkonů) 281 000 Kč 292 000 Kč 696 667 Kč 650 214 Kč 

Produktivita práce (z přidané hodnoty) 136 500 Kč 222 500 Kč -32 000 Kč 206 357 Kč 
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 SEDLÁČEK, J., Účetní data v rukou manažera: finanční analýza v řízení firmy, 2001, s. 78. 

Graf 7: Ukazatele likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti Ki-Wi 

Digital s.r.o.) 
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Mzdová produktivita dává do poměru výnosy a osobní náklady a udává, kolik výnosu 

připadá na 1 Kč vyplacených mezd.
48

 Ukazatel by měl vykazovat rostoucí tendenci, což 

je v případě společnosti vcelku splněno. V roce 2008 připadalo na 1 Kč vyplacených 

mezd 1,72 Kč výnosů a v posledním analyzovaném roce 2011 to bylo 4,86 Kč.  

 

Ukazatele produktivity práce jsou počítány jako poměr výkonů nebo  přidané hodnoty 

k počtu zaměstnanců. Při výpočtu jsou uvažováni jak zaměstnanci na hlavní pracovní 

poměr, tak na dohodu o provedení práce, kteří ve společnosti pracovali po většinu roku. 

Produktivita práce z výkonů se během let zvyšuje s výjimkou roku 2011, kdy se 

oproti roku 2010 snížila o přibližně 46 tis. Kč. Produktivita práce z přidané hodnoty 

je v roce 2008 na úrovni 136 500 Kč, v roce 2009 vzrostla na 222 500 Kč a v roce 2011 

mírně klesla oproti roku 2009 na 206 357 Kč. V roce 2010 byla produktivita práce 

z přidané hodnoty záporná z důvodu záporného stavu položky přidaná hodnota. Vývoj 

ukazatelů produktivity práce zobrazuje následující graf 8. V roce 2010 se zvýšil počet 

zaměstnanců, z 2 na 3 a v roce 2011 byl celkový počet navýšen na 14 zaměstnanců. 

Nejvyšší produktivity práce z výkonů společnost dosáhla v letech 2010 a 2011, kdy také 

výkony byly nejvyšší. Pozitivní je, že produktivita práce z přidané hodnoty v roce 2011 

oproti roku 2009 jen mírně poklesla i přes nárůst počtu zaměstnanců.  
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3.4.11 Souhrnné ukazatele 

Altmanův index 

Altmanův index je souhrnným bankrotním ukazatelem. Tabulka 14 zobrazuje hodnoty 

jednotlivých let.  

Tabulka 14: Altmanův index (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti  

Ki-Wi Digital s.r.o.)  

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Altmanův index 0,2032 0,5295 0,7820 -1,0564 1,7222 

Tzv. šedá zóna je v intervalu od 1,2 – 2,9. Pokud je hodnota ukazatele nižší než 1,2 je 

společnost bezprostředně ohrožena bankrotem, hodnoty větší jak 2,9 znamenají, že se 

jedná o silnou společnost. Dle tabulky vidíme, že společnost se nachází v intervalu šedé 

zóny pouze v roce 2011.
49

  

IN05  

Index IN je dlouhodobě považován za vhodnější pro české prostředí než Altmanův 

index. Kromě hodnocení ohrožení bankrotem se také zabývá tím, zda společnost vytváří 

hodnotu pro vlastníky. Hodnoty ukazatele IN05 zobrazuje tabulka 15.  

Tabulka 15: Index IN05 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti  

Ki-Wi Digital s.r.o.) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

IN05 -0,5159 1,0193 1,9244 -1,9778 0,9285 

Doporučený interval indexu je 0,9 – 1,6, přičemž v tomto intervalu mají společnosti 

50% pravděpodobnost bankrotu a ze 70% bude tvořit hodnotu. Společnosti pod dolní 

hranicí spějí k bankrotu a pravděpodobně nevytváří hodnotu, naopak společnosti nad 

hranicí nejsou pravděpodobně bezprostředně ohroženy bankrotem a vytváří hodnotu. 

Společnost dle tohoto indexu je na tom dobře. Pokud pomineme rok 2007, ve které 

prakticky nevykonávala žádnou činnost, je v letech 2008, 2009 a 2011 ve zmíněném 

intervalu. Výjimku opět tvoří rok 2010, který se vyznačoval vysokou ztrátou.
50
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3.5 Porovnání společnosti s konkurencí 

Jak již bylo řečeno, obor DS je rozvíjejícím se oborem, proto se na trhu nachází 

společnosti, které nemají dlouhou existenci, nebo společnosti, které mají širší portfolio 

činnosti. Cílem této analýzy konkurence pomocí spider grafu je porovnat společnost  

Ki-Wi Digital s vybranými konkurenty. Pro porovnání společnosti Ki-Wi Digital byly 

vybrány tři konkurenční společnosti působící na trhu v České republice. Volba 

společností byla provedena z hlediska poskytovaných služeb a také dle hlediska 

dostupnosti dat. Jedná se o společnosti: 

 

 GM-systemms CZ s.r.o. 

Společnost GM-systemms CZ s.r.o., jako majitel projektu Livingmedia, působí 

na trhu od roku 2003. Společnost má výhradní zastoupení pro Českou  

a Slovenskou republiku a zaměstnanci prošli certifikací opravňující je k realizaci 

projektů v oblasti DS na platformě řešení Scala. Scala je jedním z předních 

celosvětových poskytovatelů řešení pro DS a marketingová řešení pro reklamu  

a komunikaci.
51

 

 Infos Art s.r.o. 

Společnost Infos Art navazuje na činnost společnost Infos System spol. s r.o., 

která byla založena v roce 1990. Zpočátku se zabývala montáží, prodejem 

počítačů a velkoobchodem s počítačovými díly, a postupně se přidávaly další 

aktivity. V roce 1999 byla výroba vývoj a prodej informačních kiosků spolu 

s aktivitami souvisejícími s internetem převedena do nově založené 

specializované společnosti Infos Art. Společnost v současnosti patří s několika 

tisíci instalacemi mezi největší výrobce informačních kiosků v České republice. 

Společnost vyrábí kiosky dle přání a návrhu zákazníka a zároveň disponuje 

vlastním desingovým a konstrukčním oddělením. Společnost také exportuje do 

zahraničí např. do Rakouska, Dánska, Švédska, Španělska.
52
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 PROJEKTMEDIA s.r.o.  

Společnost PROJEKTMEDIA byla založena v roce 2004. Společnost se 

zaměřuje na komplexní řešení v oblasti prezentační techniky. Nabízí 

audiovizuální techniku, datové projektory, interaktivní tabule, řídící systémy, 

dotykové panely a tablety  a další. Konkrétně v oblasti DS nabízí společnost HW 

a SW řešení na klíč. Mezi zákazníky společnosti patří především školy  

i společnosti z různých oblastí.
53

 

 

Pro srovnání s konkurencí byly tedy vybrány výše zmíněné společnosti. Prostřednictví 

Spider analýzy bylo analyzováno 12 ukazatelů ze 4 oblastí. Jednotlivými oblastmi je 

rentabilita, likvidita, aktivita a zadluženost. Tabulka 16 zobrazuje vypočítané ukazatele 

analyzovaných společností v absolutních hodnotách za roky 2010 a 2011.  

 

Tabulka 16: Srovnání společností (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společností.) 

    Ki-Wi Digital GM-systemms CZ Infos Art PROJEKTMEDIA 

  Roky 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

 A Rentabilita                 

A1 ROI -66,96% 6,95% -57,79% 32,68% 0,74% 1,57% -85,55% 2,03% 

A2 ROS -46,83% 4,63% -25,92% 10,97% 0,19% 1,12% -16,64% 0,16% 

A3 ROCE -82,63% 9,57% -161,81% 44,84% 1,27% 3,92% -685,58% 12,39% 

 B Likvidita 
        

B1 Běžná likvidita 3,22 1,6 0,99 2,27 2,27 1,6 0,85 0,88 

B2 Pohotová likvidita 3,17 1,6 0,99 0,63 1,96 1,39 0,69 0,62 

B3 Okamžitá likvidita 2,69 0,87 0,96 0,11 0,96 0,69 0,34 0,17 

 C Aktivita 
        

C1 Obrat celkových aktiv 1,43 1,5 2,23 2,55 1,3 1,2 5,14 5,31 

C2 DI pohledávek 12,97 45,1 2,8 19,49 114,26 121,83 21,33 25,22 

C3 DO závazků 27,15 61,76 98,21 37,93 110,87 175,14 61,27 56,7 

D  Zadluženost 
        

D1 Celková zadluženost 156,32% 109,71% 77,92% 69,02% 55,30% 61,11% 87,52% 83,65% 

D2 Dl. zadluženost 137,36% 82,28% 17,10% 42,17% 15,42% 2,75% 0% 0% 

D3 Kr. zadluženost 10,78% 25,76% 60,82% 26,86% 39,89% 58,36% 87,52% 83,65% 
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V analyzovaných letech představuje základ, tedy 100%, společnost Ki-Wi Digital. 

Hodnoty ukazatelů konkurenčních společností byly přiřazeny k rozvrhové základně, 

tedy k ukazatelům společnosti Ki-Wi Digital, a byly vypočítány procentní podíly. 

Výsledek zobrazuje následující graf 9 a graf 10. 

 

 

 

A - Rentabilita 

V roce 2010 byly ve ztrátě všechny analyzované společnosti kromě společnosti Infos 

Art. Z důvodu těchto negativních výsledků rentability analyzovaných společností je 

tento kvadrant ve spider grafu pro rok 2010 vynechán.  

B – Likvidita 

Z oblasti likvidity je jednoznačně nejlikvidnější společnost Ki-Wi Digital. Nižších, 

avšak doporučených hodnot dosahuje společnost Infos Art. 

C - Aktivita 

Nejvyšší hodnoty ukazatele obratu celkových aktiv dosahuje společnost 

PROJEKMEDIA. V tomto případě ovšem není žádoucí co nejvyšší hodnota ukazatele, 

ale doporučený interval je 1,6-3. Tuto podmínku splňuje jen společnost GM-systemms 

CZ, jejíž obrat celkových aktiv je v tomto intervalu a zároveň vyšší než hodnoty 

společností Ki-Wi Digital a Infos Art. Nejvyšší hodnoty dosáhla společnost 
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Graf 9: Spider graf v roce 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společností.) 
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PROJEKTMEDIA a dle velikosti ukazatele má majetku nedostatek. DI pohledávek  

a DO závazků je delší oproti společnosti Ki-Wi Digital u společností Infos Art  

a PROJEKTMEDIA. Společnost GM-systemms CZ měla v roce 2010 velmi nízkou 

hodnotu DI pohledávek (k datu účetní závěrky činily krátkodobé pohledávky 8 tis. Kč), 

avšak DO závazků je také delší než u společnosti Ki-Wi Digital.  

D - Zadluženost 

Z hlediska celkové i dlouhodobé zadluženosti dosáhla nejvyšších hodnot společnost  

Ki-Wi Digital, u ukazatele krátkodobé zadluženosti dosáhla nejvyšších hodnot 

společnost PROJEKTMEDIA. Z tabulky lze vidět, že její celková zadluženost je rovna 

krátkodobé zadluženosti, společnost PROJEKTMEDIA tedy nemá žádné dlouhodobé 

cizí zdroje financování.  

 

 

 

Graf 10: Spider graf v roce 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společností.) 

 

A - Rentabilita 

Jak lze vidět, v roce 2011 v oblasti rentability na tom byla nejlépe společnost  

GM-systemms CZ. Společnost Ki-Wi Digital v roce 2011 dosáhla lepší rentability než 

Infos Art, avšak z hlediska ukazatele ROCE ji překonala společnost PROJEKTMEDIA.  
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B – Likvidita 

Při celkovém porovnání likvidity je na tom nejlépe stejně jako v roce 2010 společnost 

Ki-Wi Digital. GM-systemms CZ sice dosahuje lepších hodnot u běžné likvidity, avšak 

u zbylých dvou stupňů je na tom hůře. O něco méně likvidní než společnost Ki-Wi 

Digital je společnost Infos Art, která opět dosahuje doporučených hodnot ve všech 

stupních likvidity. Nejméně likvidní je společnost PROJEKTMEDIA.  

C - Aktivita 

Z ukazatelů aktivity je prvním obrat celkových aktiv, kde doporučený interval splňuje 

opět pouze společnost GM-systemms CZ. Nejvyšší hodnoty dosáhla stejně jako 

předešlý rok společnost PROJEKTMEDIA. Společnosti Ki-Wi Digital a Infos Art jsou 

na tom z hlediska ukazatele obratu celkových aktiv velmi podobně a blíží se dolní 

hranici doporučeného intervalu. Oproti společnosti Ki-Wi Digital má nejdelší  

DI pohledávek a DO závazků společnost Infos Art, ostatní dvě společnosti mají časové 

intervaly kratší.  

D - Zadluženost 

V poslední oblasti ukazatelů zadluženost dosahuje stejně jako v roce 2010 nejvyšší 

celkové i dlouhodobé zadluženosti společnost Ki-Wi Digital. Nejvyšší krátkodobou 

zadluženost z vybraných společností má také stejně jako předešlý rok společnost 

PROJEKTMEDIA.    

 

3.6 Analýza rizik 

Společnost Ki-Wi Digital byla založena v roce 2007 za účelem podnikatelské činnosti 

v oblasti DS. V rámci působení v tomto oboru bylo nutné investovat čas a finanční 

prostředky do oblasti vlastního vývoje. Následně byly úspěšně zavedeny na trh 

konkrétní řešení v oblasti online – řídících aplikací i samotného hardwarového řešení – 

digitálních reklamních LCD obrazovek a kiosků. Mezi cíle dalšího vývoje patří 

především doplnit portfolio softwarových produktů a vývoj navazujících klientských 

produktů pro získání dalších cílových skupin. Díky tomu bude společnost schopna 

oslovit široké spektrum zákazníků. Z toho důvodu se společnost rozhodla požádat  

o dotaci v rámci programu ICT a strategické služby poskytující Ministerstvo průmyslu  

a obchodu (MPO) ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest. Díky této dotaci dojde 
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k nákupu ICT infrastruktury, dále pak budou uskutečněny investice do SW, investováno 

bude také do provozních nákladů souvisejících s projektem (pronájem kanceláří, 

potřebné přístupy k informacím a databázím, odborné poradenství externích 

spolupracovníků aj.) a bude přijato 6 nových zaměstnanců.
54

 Společnost si bude na 

částečnou úhradu nákladů spojených s tímto projektem brát bankovní úvěr. Případný 

nepříznivý budoucí vývoj společnosti představují určitá rizika, která se mohou 

vyskytnout.  

 

3.6.1 Identifikace rizik 

Rizika, která mohou v budoucnosti u společnosti nastat, je mnoho. V rámci této 

diplomové práce budou uvažována jen tato rizika: 

1. Špatný odhad požadavků cílových zákazníků 

Toto riziko se promítne především v oblasti tržeb, které budou nižší, než 

společnost předpokládá.  

2. Časové prodlení u vývoje nových SW 

Z různých důvodů může dojít k časovému zpoždění při uvádění nových SW na 

trh. Právě na vývoji nových SW a jejich umístění na trhu stojí budoucí existence 

společnosti. Je důležité být o krok před konkurencí, která na tento poměrně nový 

trh vstoupí, nebo alespoň držet krok se stávajícími konkurenty. 

3. Nezískání dotace 

V případě uskutečnění tohoto rizika společnost bude muset využít jiné cesty 

k získání prostředků pro své investiční záměry, které dopomohou k expanzi 

společnosti. Je nutné také ohlídat, aby společnosti nevznikla povinnost část 

dotace vrátit.  

4. Nezískání bankovního úvěru 

Nezískání bankovního úvěru může znamenat problém v případě uskutečnění 

projektu a získání dotace, jelikož je důležité mít finanční prostředky k úhradě 

nákladů hrazených společností.  
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5. Nedostatek finančních prostředků 

S nedostatkem finančních prostředků se společnost v budoucnu může potýkat 

jak v případě nerealizování projektu, ale i v případě, kdy společnost získá dotaci 

i bankovní úvěr. Může se totiž stát, že společnost nebude schopna současně 

hradit výdaje spojené s chodem společnosti a k tomu splácet bankovní úvěr.  

 

3.6.2 Ohodnocení rizik  

Pro analýzu těchto rizik je použita kvalitativní metoda, která je postavena na popisu 

závažnosti potencionálního dopadu a na pravděpodobnosti, že daná událost nastane.
55

  

Bodové stupnice jednotlivých úrovní dopadu a pravděpodobnosti výskytu jsou uvedeny 

v následující tabulce 17.  

 

 Tabulka 17: Dopad a pravděpodobnost výskytu rizika (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dopad Pravděpodobnost výskytu 

Drobný (0 - 2) - malý Výjimečně možná (0 - 2) - malá 

Významný (2,1 - 4) - střední Běžně možná (2,1 - 4) - střední 

Velmi významný (4,1- 5) - vysoký Pravděpodobná (4,1 - 5) - vysoká 

 

Jednotlivým rizikům je přiřazen dopad a pravděpodobnost výskytu. Pořadí rizik je 

určeno dle výsledku, tedy dle součinu výše dopadu a pravděpodobnosti.  

 

 Tabulka 18: Ohodnocení rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Riziko Dopad 
Pravděpodobnost 

výskytu 
Výsledek Pořadí 

Špatný odhad požadavků zákazníků 4,5 1,5 6,75 5. 

Časové prodlení vývoje 3 2,4 7,2 4. 

Nezískání dotace 4 3 12 2. 

Nezískání bankovního úvěru 4,1 1,8 7,38 3. 

Nedostatek finančních prostředků 4,9 3 14,7 1. 

 

Jako nejrizikovější je bod č. 5, tedy nedostatek finančních prostředků. Dopad tohoto 

rizika je velmi významný a pravděpodobnost běžně možná. Při tomto problému 

v minulosti společnost získala finanční výpomoc od jednoho ze společníků, avšak 
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v budoucnu by nerada tuto možnost opět využívala. Střední pravděpodobnost výskytu 

má také riziko nezískání dotace, u které je pravděpodobnost významná. Nezískání 

bankovního úvěru je ohodnoceno z hlediska dopadu jako velmi významný, což platí 

v případě získání dotace a nutnosti mít finanční prostředky na část výdajů hrazených 

společností. Pravděpodobnost výskytu tohoto rizika je však malá – společnost zřejmě 

získá bankovní úvěr, i když je možné, že za nepříliš výhodný úrok. Časové prodlení 

vývoje nových SW je hodnoceno z hlediska dopadu i pravděpodobnosti jako střední. 

Špatný odhad požadavků zákazníků by mělo velmi významný dopad na chod 

společnost, avšak pravděpodobnost je velmi malá z důvodu analytických šetření, které 

společnost provádí.  

 

3.6.3 Řešení rizik 

Je zřejmé, že je nutno s existencí rizika počítat. Některá rizika lze přesunout či zadržet, 

v určitých situacích se lze riziku vyhnout nebo riziko redukovat. Vhodnost použití 

různých nástrojů řízení rizik určují charakteristiky rizika samotného, avšak každý 

nástroj by měl být použít v situaci, kdy je nejvýhodnějším a nejméně nákladným 

způsobem dosažení cíle v podobě snížení či úplné eliminace rizika.
56

  

 

V případě špatně odhadnutých požadavků zákazníků je možné riziko redukovat a to 

takovým způsobem, že společnost bude analyzovat požadavky zákazníků, zjišťovat 

jejich spokojenost, provádět analýzy trhu a konkurence. Aby nedocházelo k časovému 

prodlení vývoje nových SW, je nutné si předem stanovit reálné cíle, které budou 

vycházet z časových možností a schopností pracovníků. V případě dotace je vhodné 

využít služeb poradenských agentur a detailně celý projekt naplánovat tak, aby byly 

splněny všechny podmínky pro přijetí dotace a nevznikla také například situace, kdy by 

bylo nutné část dotace vrátit. Nezískání bankovního úvěru má, jak již bylo zmíněno, 

vysoký dopad v případě realizace projektu. Pravděpodobnost vzniku tohoto rizika je 

nízká, avšak je vhodné, aby společnost měla připravený záložní plán pro získání 

finančních prostředků k úhradě výdajů spojených s projektem. Riziko nedostatku 

finančních prostředků má velmi významný dopad na společnost, proto je nutné 
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soustavně sledovat stav finančních prostředků, analyzovat náklady společnosti a hledat 

případné možnosti snížení výdajů.  

 

3.7 SWOT analýza 

SWOT analýza je souhrnnou analýzou, která definuje silné a slabé stránky společnosti  

a příležitosti a hrozby, které společnost má.  

 

Silné stránky: 

- potenciál rozvoje společnosti, 

- úspěch v projektu CzechAccelerator, 

- profesionalita a odbornost pracovníků společnosti, 

- vysoká likvidita společnosti, 

- rostoucí tržby. 

Slabé stránky: 

- finanční závislost na jednom ze společníků, 

- nízká propagace a podvědomí o společnosti, 

- vysoká zadluženost společnosti, 

- v letech 2010 a 2011 záporná hodnota vlastního kapitálu, 

- vysoká neuhrazená ztráta minulých let. 

Příležitosti: 

- zvýšení podílu na trhu, 

- expanze na zahraniční trhy, 

- získání nových obchodních partnerů, 

- získání významných zákazníků, 

- věnování pozornosti PR, 

- inovace produktového portfolia, 

- rozšíření produktového portfolia, 

- certifikace. 

Hrozby: 

- konkurence, 

- závislost na dodavatelích, 

- možné negativní vnímání produktů společností (světelný smog). 
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3.8 Souhrn analýzy a výhled do budoucna 

Společnost Ki-Wi Digital vznikla na konci roku 2007 a podniká v oblasti DS. Od svého 

vzniku zavedla na trh několik svých řešení v oblasti řídích aplikací i samotného HW.  

Finanční analýza společnosti se týkala let 2007-2011. Společnost během své existence 

dosáhla zisku ve dvou letech a to v roce 2009 v hodnotě 35 tis. Kč a v roce 2011 ve výši  

342 tis. Kč. Prvních tržeb společnost dosáhla v roce 2009, konkrétně se jednalo  

o 26 tis. Kč. V dalších letech tržby společnosti výrazně vzrostly – v roce 2010 činily 

přes 2 mil Kč a v roce 2011 to bylo dokonce více než 7 mil. Kč.  

 

Aktiva respektive pasiva společnosti mají rostoucí tendenci s výjimkou roku 2010, kdy 

se oproti roku minulému snížila o přibližně 21%. Dlouhodobý majetek společnost 

poprvé evidovala v roce 2010. Společnost v současnosti vlastní dlouhodobý hmotný 

majetek v podobě automobilu a dlouhodobý nehmotný majetek v podobě SW. Zásoby 

společnost měla v letech 2008-2010 a využívala je k rozvoji své činnosti. Krátkodobé 

pohledávky společnosti se každoročně zvyšují, přičemž největšího nárůstu dosáhly 

v roce 2011, kdy se zvýšily oproti předchozímu roku o 851 tis. Kč. Společnost 

disponuje vysokou hodnotou krátkodobého finančního majetku a i dle ukazatelů 

likvidity všech tří stupňů ji lze prohlásit za likvidní. Společnost je tedy schopna dostát 

svým závazkům včas a v požadované hodnotě. ČPK stejně jako čistý peněžně-

pohledávkový finanční fond je ve všech analyzovaných letech v kladných hodnotách, 

což vypovídá o solventnosti společnosti. Čisté pohotové prostředky, které udávají rozdíl 

mezi krátkodobým finančním majetkem a krátkodobými závazky, jsou pouze v roce 

2011 v červených číslech, konkrétně -169 tis. Kč. 

 

Pasiva společnosti Ki-Wi Digital tvoří vlastní kapitál, cizí zdroje a časové rozlišení. 

Společnost je převážně financována dlouhodobými cizími zdroji, které představují 

dlouhodobý závazek vůči jednomu ze společníků. Jedná se tedy o cizí dlouhodobý zdroj 

financování, který není úročen, avšak výraznou mírou ovlivňuje ukazatele zadluženosti 

společnosti. Z pohledů ukazatelů zadluženosti je společnost vysoce zadlužená, v letech 

2010 a 2011 dokonce celková zadluženost přesahuje 100%. Podíl na tomto výsledku má 

především skutečnost, že v těchto letech je vlastní kapitál v záporných hodnotách 

z důvodu špatných výsledků hospodaření a neuhrazené ztráty minulých let. Takto 
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vysoká zadluženost negativně ovlivňuje působení společnosti navenek a společnost by 

měla také problémy např. při získání bankovního úvěru.  

 

Společnost byla v letech 2007, 2008 a 2010 ve ztrátě, tudíž nebyla rentabilní.  

Jednotlivé ukazatele rentability většinou nedosahují požadovaných hodnot. Nejlépe je 

na tom zřejmě ukazatel ROS, který v roce 2009 dosáhl velmi vysoké hodnoty a v roce 

2011 je na úrovni 4,63% a tedy spadá do doporučeného intervalu. Celkově při 

porovnání rentability v roce 2009 a 2011 je nutno podotknout, že se jednotlivé ukazatele 

rentability zvýšily, s výjimkou již zmíněné ROS a také ROE, kde z důvodu záporné 

hodnoty vlastního kapitálu v roce 2011 je hodnota ukazatele v mínusu. Z finanční 

analýzy také vyplývá, že doba splácení krátkodobých závazků je ve všech letech delší 

než doba splácení pohledávek a tudíž lze celkově konstatovat, že společnost je ve 

výhodě, jelikož během této doby čerpá krátkodobý provozní úvěr. Ukazatele 

produktivity práce vesměs rostou a to i s růstem počtu zaměstnanců. Altmanův index 

hodnotí společnost v letech 2007 - 2010 jako bezprostředně ohroženou bankrotem, ale 

v roce 2011 se společnost nachází již v šedé zóně. Index IN05 společnost hodnotí 

v letech 2008 a 2011 tak, že spadá do intervalu, ve kterém je 50% šance, že zkrachuje  

a 70% pravděpodobnost že bude tvořit hodnotu. V roce 2009 společnost dle indexu 

IN05 není bezprostředně ohrožena bankrotem a vytváří hodnotu.  

 

Při srovnání společnosti Ki-Wi Digital s dalšími třemi konkurenty dosáhla společnost 

z hlediska likvidity nejlepších výsledků. Na druhou stranu je její zadluženost mezi 

srovnávanými společnosti největší. Celková zadluženost konkurentů se pohybuje mezi 

55-88%. V oblasti rentability dosáhla mezi analyzovanými společnostmi v roce 2011 

nejlepších výsledků společnost GM-systemms CZ, jejíž výše ukazatelů rentability 

vysoce převyšuje výši ukazatelů ostatních srovnávaných společností. Z hlediska obratu 

celkových aktiv je na tom Ki-Wi Digital podobně jako společnost Infos Art, tedy 

hodnota ukazatele se pohybuje přibližně v rozmezí 1,2-1,5. Ostatní srovnávané 

společnosti mají vyšší hodnotu tohoto ukazatele, přičemž doporučených hodnot 

dosahuje společnost GM-systemms CZ.  DO závazků je v roce 2010 i 2011 delší než DI 

pohledávek u společností Ki-Wi Digital, GM-systemms CZ i PROJEKTMEDIA. 
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Společnost Infos Art má výrazně delší DO závazků i DI pohledávek než ostatní 

analyzované společnost, konkrétně se jedná o více než 100 dní.   

 

Dle finanční analýzy je patrné, že se společnost postupně vyvíjí směrem kupředu, 

zvyšuje svoji činnost a navyšuje svůj dlouhodobý majetek. Prozatím byla společnost po 

většinu doby ve ztrátě. Postupný rozvoj činnosti společnosti naznačují jak zvyšující se 

tržby, tak zvýšení krátkodobých závazků, pohledávek a také rostoucí počet 

zaměstnanců. Co se týká likvidity, lze společnost prohlásit za likvidní. Na druhou stranu 

by se společnost měla zaměřit na zvýšení své rentability – k tomu je ovšem v první řadě 

nutné, aby tvořila zisk. Dalším problémem společnosti, který bude nutno řešit, je její 

vysoká zadluženost. Další budoucí vývoj společnosti mohou ovlivnit rizika, mezi které 

patří zejména špatný odhad požadavků zákazníků a s tím spojená nedostatečná poptávka 

po produktech společnosti, či nedostatek finančních prostředků. Společnost se 

v současnosti zaměřuje na zvyšování propagace a také neustále rozšiřuje své nabízené 

portfolio poskytovaných služeb. Z hlediska dalšího rozvoje by ráda získala dotaci 

především na nákup HW a SW poskytující MPO ČR ve spolupráci s agenturou 

CzechInvest. 
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4 NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU 

Minulá kapitola se věnovala analýze společnosti Ki-Wi Digital. Byla provedena 

Porterova analýza, finanční analýza, porovnání společnosti s konkurencí, analýza rizik  

a také SWOT analýza. Provedená analýza bude sloužit jako podklad pro vytvoření 

finančního plánu.  

 

Tato kapitola se věnuje sestavení finančního plánu pro roky 2012-2014. Finanční plán 

společnosti bude sestaven ve třech variantách; optimistické, realistické a pesimistické. 

Optimistická varianta odpovídá plánu, který si společnost stanovila. Realistická varianta 

předpokládá nedosažení plné výše obchodního plánu. V pesimistické variantě se 

promítne zhoršený scénář vývoje společnosti. K plánování finančních výkazů sloužily 

kromě analýzy společnosti také interní informace a data poskytnutá společností.  

 

4.1 Východiska finančního plánu 

ICT obor se stává pro ČR jeden z nejvýznamnějších oborů, dlouhodobě si udržuje 

dobrou pozici a jako jediný v odvětví služeb vykazuje kladné hodnoty ekonomické 

přidané hodnoty (EVA). Společnost Ki-Wi Digital se řadí dle klasifikace ekonomických 

činností (CZ-NACE) do oblasti Činnosti v oblasti informačních technologií (62). Dle 

zpracované finanční analýzy MPO dosahovaly podniky v tomto odvětví hodnoty 

v letech 2010 a 2011: 

- ROE 23,78% a 29,64% 

- ROA 12,83% a 13,54%,  

- ROS 9,39% a 9,61%, 

- obratu celkových aktiv 1,37 a 1,41, 

- zadluženosti přibližně 50% v obou letech, 

- okamžité likvidity 0,41 a 0,32, 

- pohotové likvidity 1,87 a 1,89, 

- běžné likvidity 1,96 a 2,07.
 57

 

Tyto hodnoty jsou částečným podkladem pro stanovení cílů společnosti.  
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Ki-Wi Digital má zpracovanou strategii, na základě které se určuje budoucí směr  

a vývoj společnosti. Vizí společnosti je patřit mezi nejlepší ve svém oboru. Společnost 

chce v budoucnu působit nejen v ČR, ale i na zahraničních trzích. První zemí mimo ČR 

je Slovensko. Společnost bude v letech 2012 a 2013 vytvářet další SW, které se zařadí 

do dlouhodobého majetku. Z důvodu rozšíření své podnikatelské činnosti se společnost 

také rozhodla požádat o dotaci v rámci programu ICT a strategické služby poskytující 

MPO ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest. Získané prostředky budou 

investovány do SW a HW, do provozních nákladů souvisejících s finalizací projektu  

a bude přijato až 6 nových pracovníků. Projekt je časově vymezen od 1.2. 2012 do  

31.1. 2014. Celková výše projektu činí 4 272 tis. Kč, z toho je podpora ve výši 2 533 tis. 

Kč a suma soukromého spolufinancování 1 739 tis. Kč. Spolufinancování bude 

společnost částečně hradit formou bankovního úvěru. Projekt je rozdělen do tří etap:  

1. Úvodní etapa – 1. 2. 2012 – 31. 10. 2012 

2. Specifické nákupy HW, SW – 1. 11. 2012 – 30. 6. 2013 

3. Závěrečná etapa – 1. 7. 2013 – 31. 1. 2014 

Jednotlivé způsobilé výdaje projektu zobrazuje následující tabulka 19.
58

  

 

      Tabulka 19: Projekt společnosti (v tis. Kč) (Zdroj: Vlastní zpracování dle KI-WI DIGITAL. Plná    

      žádost: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest. Brno: Ki-Wi  

      Digital, 2012.) 

Položka Dotace Společnost Výdaje celkem 

HW 509 344 853  

SW 654 435 1 089  

Práva duševního vlastnictví 80 60 140  

Služby poradců, expertů a studie 175 125 300  

Přístup k informacím a databázím 262 188 450 

Nájem pozemků a budov 853 587 1440 

Součet 2533 1739 4272 

 

 

Na zmíněný projekt navazuje problematika získání bankovního úvěru. Jak již bylo 

zmíněno, společnost se potýká s vysokou zadlužeností, která výrazně ovlivňuje možnost 

získání bankovního úvěru. Z toho důvodu se společnost rozhodla zřídit kapitálový fond, 

který spadá pod položku rozvahy Ostatní kapitálové fondy. Toto rozhodnutí upravuje 
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CzechInvest. Brno: Ki-Wi Digital, 2012. 
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vnitropodniková směrnice. Účelem tohoto fondu je primárně to, aby finanční výpomoci 

od společníků byly shromažďovány právě zde. Dobrovolný příspěvek je možno uhradit 

i formou zápočtu. Díky tomuto bude možné přesunout částku dlouhodobého závazku do 

tohoto fondu. Tím se změní kapitálová struktura společnosti a sníží se hodnota 

ukazatele zadluženosti. Společnost se tím zvýší šance na získání bankovního úvěru 

s výhodnější úrokovou sazbou.  

 

Společnost si stanovila získat bankovní úvěr do poloviny roku 2013. O úvěr bude 

zažádáno u Komerční banky. Jelikož doposud není známý splátkový kalendář úvěru,  

a úroková sazba je individuálně stanovená, vycházela jsem z informací o úrokové 

statistice na internetových stránkách České národní banky. Pro úvěr je dále uvažována 

pevná sazba ve výši 5% p.a.
59

 Doba splácení úvěru je 7 let, přičemž za začátek splácení 

je stanovena polovina roku 2013. Forma splácení byla zvolena konstantní úmor, splátky 

budou hrazeny čtvrtletně. Vypočtená data, která ovlivní finanční plány, jsou zobrazena 

v následující tabulce 20.  

 

Tabulka 20: Bankovní úvěr (v tis. Kč) (Zdroj: Vlastní zpracování.) 

Rok Období Počáteční stav Úmor Úrok Platba Konečný stav 

2013 
Q3 1 500 54 19 73 1 446 

Q4 1 446 54 18 72 1 392 

2014 

Q1 1 392 54 17 71 1 338 

Q2 1 338 54 17 71 1 284 

Q3 1 284 54 16 70 1 230 

Q4 1 230 54 15 69 1 176 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v roce 2013 budou činit nákladové úroky  

37 tis. Kč, v roce 2014 budou ve výši 65 tis. Kč. Konečný stav dlouhodobého 

bankovního úvěru bude v roce 2013 ve výši 1 392 tis. Kč, v roce 2014 ve výši  

1 176 tis. Kč. Mezi další finanční náklady patří zejména zpracování a vyhodnocení 
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žádosti o úvěr ve výši 6,5 tis. Kč (rok 2013), za realizaci úvěru 11 tis. Kč a za správu 

úvěru 600 Kč měsíčně.
60

 

 

4.2 Stanovení cílů 

Dle provedené finanční analýzy společnosti byly zjištěny oblasti, ve kterých společnost 

nedosahuje příznivých výsledků. Mezi hlavní problémy patří zejména záporný výsledek 

hospodaření společnosti, rentabilita, nízká výše vlastního kapitálu a zadluženost. Na 

druhou stranu společnost má výbornou likviditu, bylo by tedy vhodné ji udržet. Důležité 

oblasti, na které je třeba se v rámci finančního plánu zaměřit, jsou: 

 Tržby 

Společnost je na trhu krátce a za poslední 3 roky se tržby skokově zvýšily. Tržby 

společnosti by se měly dále navyšovat.  

 Výsledek hospodaření 

Důležitým cílem je dosahování zisku a nezvyšovat již tak velkou ztrátu 

minulých let.  

 Rentabilita  

V oblasti rentability společnost nedosahuje dobrých výsledků, které jsou 

způsobeny především záporným výsledkem hospodaření. Společnost si klade za 

základní cíl v této oblasti dosažení kladných hodnot. Pro společnost by bylo 

výborným výsledkem dosažení ROE nad 20%, ROA nad 10% a ROS nad 9%. 

 Zadluženost  

Společnost v současnosti dosahuje vysoké zadluženosti. Ta je způsobena jednak 

zápornou hodnotou vlastního kapitálu a pak velkým neúročeným závazkem vůči 

jednomu ze společníků. Společnost si stanovuje za cíl zadluženost snížit  

a přiblížit se tak výši zadluženosti v odvětví. Výše vlastního kapitálu by měla 

dosahovat kladných hodnot. 

 Finanční nezávislost  

Společnost má v plánu získat finanční nezávislost na společníkovi, který 

v průběhu let pomáhal společnosti překlenout nepříznivou finanční situaci.  
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poboček [online]. 2013 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://www.sazebnik-
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I když finanční výpomoc není úročena, cílem společnosti je větší samostatnost 

v oblasti financí, tudíž by v budoucnu již nechtěla dále využívat tuto možnost 

výpomoci.  

 Likvidita 

Společnost ve všech letech vykazuje dobrou likviditu. Pokud by společnost 

udržela likviditu v doporučených intervalech či hodnotách odvětví, byl by to pro 

ni pozitivní výsledek.  

 

4.3 Odhad tržeb 

Sestavování dlouhodobých finančních plánů bylo podloženo informacemi ze 

společnosti, které mi byly poskytnuty. V první řadě se jedná o vývoj tržeb za vlastní 

výrobky a služby. Tržby jsou základním zdrojem financování podniku. Jelikož 

společnost nemá zásoby zboží a ani je nepředpokládá, nejsou uvažovány tržby za zboží 

a dále ani ve finančních plánech nebudou obsaženy položky týkající se zboží. Jak již 

bylo zmíněno, společnost dosáhla prozatím tržeb pouze v letech 2009-2011 a změny 

byly velmi výrazné. Tržby byly v roce 2009 ve výši 26 tis. Kč, v roce 2010 ve výši 

2 082 tis. Kč a v roce 7 391 tis. Kč.   

 

Vzhledem k těmto výkyvům a době existence společnosti by byla vhodnost 

prognózování tržeb pomocí statistických metod diskutabilní. Klíčovou záležitostí je 

otázka, jak se bude vyvíjet poptávka na klíčových trzích. Společnost si stanovila v rámci 

své strategie i cílové výše tržeb. Celkové stanovené tržby dle obchodního plánu 

společnosti odpovídají optimistické variantě finančního plánu a jsou uvedeny 

v následující tabulce 21. Realistická varianta odpovídá skutečnosti, kdy v roce 2012 

společnost dosáhla jen 60% tržeb dle plánu společnosti, v roce 2013 dosáhla 80% tržeb 

a v roce 2014 výše 60% tržeb. V realistické variantě tedy tržby v roce 2013 oproti roku 

2012 vzrostly o přibližně 34%, v roce 2014 se oproti předchozímu roku zvýšily téměř  

o 100%. V případě, že by se prognóza činnosti společnosti a trhu ukázala jako chybná, 

je pesimistický odhad založen na plnění obchodního plánu ve výši 40% v letech 2012  

a 2013 a v roce 2014 se tržby téměř dvakrát zvýší oproti předchozímu roku a to na 

úroveň 30% plánu. 
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Tabulka 21: Plánované tržby společnosti (v tis. Kč) (Zdroj: Vlastní zpracování.) 

Výše tržeb v tis. Kč 
Skutečnost Plán 

2011 2012 2013 2014 

Optimistická varianta 7 391 24 044 24 095 64 000 

Realistická varianta 7 391 14 426 19 276 38 400 

Pesimistická varianta 7 391 9 618 9 638 19 200 

 

 

 

 

 

 

4.4 Optimistická varianta finančního plánu 

Optimistická varianta vychází z cílových tržeb společnosti dle získaných dat od vedení 

společnosti. U této varianty se také předpokládá, že rizika popsaná v kapitole 3.6 

nenastanou. Tyto cílové tržby jsou voleny pro optimistickou variantu také z toho 

důvodu, jelikož společnost se nachází na trhu krátce a stejně tak obor DS není v ČR tak 

významně rozvinutý jako je tomu například v USA. Optimistická varianta odráží situaci 

při získání dotace i bankovního úvěru. Při sestavení finančního plánu byla použita 

metoda procentního podílu na tržbách, metoda doby obratu a některé položky byly 

stanoveny individuálně. 
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4.4.1 Stanovení položek finančního plánu 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

Tržby jednotlivých variant plánů jsou ve výši dle tabulky 21. 

Aktivace 

V roce 2011 společnost provedla technické zhodnocení SW, které se promítlo do 

aktivace ve výši 1 720 tis. Kč. Z hlediska rozvíjení podnikatelské činnosti má 

společnost v plánu vytvořit další vlastní SW, které se stanou dlouhodobým majetkem 

společnosti. Dle získaných informací společnost předpokládá vytvoření těchto SW 

v letech 2012 i 2013 ve dvojnásobné výši oproti roku 2011. 

Výkonová spotřeba 

Výkonová spotřeba obsahuje spotřebu materiálu a energie a služby. V posledních dvou 

analyzovaných letech tvoří více jak polovinu výkonové spotřeby spotřeba materiálu  

a energie. Nejvýznamnější položkou materiálu je materiál na jednotlivé zakázky. Mezi 

nejvýznamnější položky služeb patří zprostředkovatelské služby, cestovné, hovorné  

a internet. Výkonová spotřeba bude naplánována v závislosti na tržbách s přihlédnutím 

ke zvýšeným nákladům na služby týkajících se projektu tj. služby poradců, expertů  

a studie a taktéž přístup k informacím a databázím. V roce 2012 bude k výpočtu pomocí 

procentního podílu na tržbách přičteno 35 tis. Kč, v roce 2013 celkem 715 tis. Kč.  

Osobní náklady 

V roce 2011 měla společnost 9 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Mzdové 

náklady byly ve výši 1 521 tis. Kč. V rámci projektu má společnost přijmout až  

6 nových zaměstnanců, tedy v letech 2012 a 2013 si společnost stanovila přijmout 

každoročně 3 nové zaměstnance. Mzdové náklady se tedy poměrně navýší o růst počtu 

těchto zaměstnanců. Pro finanční plány je uvažována mzdová politika nezvyšování 

mezd. Osobní náklady jsou plánovány jako průměrná mzda x počet zaměstnanců 

příslušného roku. Průměrná mzda je vypočítána jako mzdové náklady/počet 

zaměstnanců. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění se stanoví jako 

součin mzdových nákladů a procentní sazby. Procentní sazba je pro plánované roky 

2012-2014 stanovena ve výši 34% procent z hrubé mzdy. Sociální náklady jsou 

plánovány v konstantní výši jako v roce 2011.  
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Daně a poplatky 

Tato položka zahrnuje silniční daň a ostatní daně a poplatky na účtu 538 – Ostatní daně 

a poplatky. Hodnota položky se v roce 2011 navýšila především vlivem zvýšení silniční 

daně. Pro plánované roky hodnota zůstane konstantní ve výši 3 tis. Kč.  

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

Společnost nemá vytvořené odpisové plány, avšak z účetní závěrky lze vyčíst informaci, 

že společnosti stanovila rovnost účetních a daňových odpisů. V roce 2011 byl do 

dlouhodobého hmotného majetku zařazen automobil ve výši 584 tis. Kč. Automobil 

patří do odpisové skupiny 2, tudíž je doba odpisování 5 let. Společnost zvolila 

zrychlený způsob odpisování. V roce 2010 byl zařazen SW do užívání a v roce 2011 

proběhlo jeho technické zhodnocení, které zvýšilo vstupní cenu majetku. V letech 2012 

a 2013 společnost vytvoří nové SW, které se stanou dlouhodobým majetkem 

společnosti a budou odpisovány od prosince příslušného roku po dobu 36 měsíců. Dále 

odpisy ovlivní hmotný a nehmotný majetek nakoupený v rámci projektu. Hmotný 

majetek představuje soubor movitých věcí, u kterého se předpokládá zařazení do užívání 

v roce 2013. Tento majetek patří do odpisové skupiny 1, odpisován je tedy 3 roky a to 

zrychleným způsobem. Nehmotný majetek v rámci projektu bude nakoupený SW  

a práva duševního vlastnictví, která se zařadí do položky Ocenitelná práva. K těmto 

druhům nehmotného majetku bude mít společnost právo na užívání 5 let, zařazení do 

užívání proběhne v roce 2013. Nakoupený SW bude odpisován od poloviny roku 2013 

po dobu 60 měsíců, ocenitelná práva od prosince roku 2013 a taktéž po dobu 60 měsíců. 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 

Společnost doposud nevykazovala jiné než nulové hodnoty těchto položek, 

nepředpokládá také v budoucnu žádný prodej dlouhodobého majetku a materiálu. 

Z toho důvodu budou pro celé plánované období tyto položky nulové.  

Ostatní provozní výnosy a náklady 

Ostatní provozní výnosy a náklady budou plánovány metodou procentního podílu na 

tržbách. K výši ostatních provozních výnosů budou navíc připočteny výnosy z titulu 

získání dotace. Jedná se v roce 2012 o částku 345 tis. Kč, v roce 2013 celkem  

702 tis. Kč a v posledním plánovaném roce 243 tis. Kč. 
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Výnosové a nákladové úroky 

Výnosové i nákladové úroky byly ve společnosti prozatím vždy nulové. Společnost 

plánuje do konce poloviny roku 2013 získat úvěr ve výši 1 500 tis. Kč pro účel 

financování svého projektu. Nákladové úroky budou dle tabulky 20 v roce 2013 ve výši 

37 tis. Kč, v roce 2014 ve výši 65 tis. Kč.  

Ostatní finanční náklady a výnosy 

Ostatní finanční náklady budou v roce 2012 plánovány ve výši 29 tis. Kč, tedy stejné 

jako předchozí rok. Vlivem bankovního úvěru je ovšem nutné přičíst k těmto nákladům 

v roce 2013 částku za zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr, za realizaci úvěru  

a v tomto i dalším roce poplatky za správu úvěru dle informací v kapitole 4.1. Za 

zpracování žádosti a realizaci úvěru je celková částka stanovena jako 17,5 tis. Kč. 

Správa úvěru je 600 Kč/měsíc tj. v roce 2013 celkem 3,6 tis. Kč, v roce 2014 celkem 

7,2 tis. Kč. Ostatní finanční výnosy budou plánovány ve výši 2 tis. Kč, tedy beze změny 

oproti roku 2011.  

Daň z příjmů za běžnou činnost 

Daň z příjmů je ve výši 19% pro všechny plánované roky. Předpokládá se, že 

vykazovaný výsledek hospodaření je roven základu daně a při výpočtu daňové 

povinnosti je v případě možnosti uplatněna daňová ztráta z minulých let.  

Dlouhodobý nehmotný, hmotný a finanční majetek 

V roce 2011 společnost eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku SW, dlouhodobém 

hmotném majetku automobil a žádný dlouhodobý finanční majetek. SW tvoří 

významnou položku dlouhodobého majetku společnosti. V letech 2012 a 2013 přibydou 

další SW vytvořené vlastní činností. Dále se do položek dlouhodobého majetku 

promítne projekt v rámci dotace. Jedná se o HW, SW a práva duševního vlastnictví. 

Nakoupený HW představuje ICT infrastrukturu a bude uvažován jako soubor movitých 

věcí, SW bude zařazen do dlouhodobého nehmotného majetku a práva duševního 

vlastnictví se promítnou v položce Ocenitelná práva. Nákup HW a SW dle plánu 

projektu proběhne v roce 2013, který bude také rokem zařazení do užívání. Stejně tomu 

tak bude u práv duševního vlastnictví. Do pořizovací ceny těchto položek vstoupí 

dotace, která tuto cenu sníží. Dle rozhodnutí účetní jednotky nebudou úroky 

z bankovního úvěru zahrnovány jako součást pořizovací ceny dlouhodobého majetku.  
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Zásoby 

Společnost v roce 2011 nemá žádné zásoby. Je to způsobeno tím, že potřebný materiál 

je nakupován přímo na konkrétní zakázky a společnost si nevytváří jeho zásoby. Proto 

položky zásob ve všech letech jsou plánovány jako nulové.  

Krátkodobé pohledávky  

Krátkodobé pohledávky v posledních dvou letech tvoří Pohledávky z obchodních 

vztahů, Krátkodobé poskytnuté zálohy a v roce 2011 i Jiné pohledávky. Plánované 

položky krátkodobých pohledávek budou stanoveny metodou doby obratu s výjimkou 

jiných pohledávek. Tato položka bude plánována v závislosti na dotaci. V roce 2012 je 

vykázán nárok na dotaci a to ve výši 345 tis. Kč. V dalších letech dojde ke změně této 

položky v závislosti na výplatě dotace. K částečné úhradě ve výši 1 934 tis. Kč  

dojde v roce 2013 a na konci tohoto roku bude pohledávka ve výši 356 tis. Kč. V roce 

2014 bude nárokována a uhrazena zbylá část dotace tj. částka 599 tis. Kč a položka Jiné 

pohledávky bude tedy nulová. 

Krátkodobý finanční majetek 

Tato položka se musí shodovat s konečnou hodnotou výkazu cash flow, proto byla 

z tohoto výkazu převzata.  

Časové rozlišení aktiv 

Položky časového rozlišení jsou obtížně plánované, proto bude pro plánované roky 

převzata hodnota z roku 2011 beze změny.  

Základní kapitál 

Společnost má základní kapitál ve výši 200 tis. Kč. Další navyšování se neplánuje, 

proto tato výše položky zůstane konstantní. 

Kapitálové fondy 

Kapitálové fondy společnost v minulých letech nevytvořila. Jak již ale bylo zmíněno, 

byl v roce 2012 vytvořen fond, který spadá pod účet 413 – Ostatní kapitálové fondy. 

Obsahové vymezení fondu jsou zejména příplatky společníků, dary a přebytek 

neodepisovaného dlouhodobého majetku. Společenská smlouva neukládá společníkům 

povinný příplatek, jedná se tedy o tzv. dobrovolné příplatky. V případě odsouhlasení 
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dobrovolného příplatku valnou hromadou má společník možnost příplatek uhradit  

i formou zápočtu. Při vytvoření fondu v roce 2012 se jedná o dobrovolný příplatek, 

který je hrazen formou zápočtu a to ve výši 4 050 tis. Kč. V dalších letech není 

plánováno zvýšení tohoto fondu. 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 

Společnost má vytvořen zákonný rezervní fond, který prozatím není ve výši stanovené 

zákonem. Celková částka by měla být dle zákona min 10% základního kapitálu, tedy  

20 tis. Kč. Fond byl vytvořen prozatím jen v roce 2010 ve výši 10 tis. Kč. Vzhledem 

k tomu, že poté následovala ztráta, fond se nedoplnil. V roce 2011 společnost dosáhla 

zisku ve výši 342 tis. Kč, z čehož vyplývá, že se fond v roce 2012 doplní o 10 tis. Kč. 

Pro další roky bude jeho výše konstantní.   

Výsledek hospodaření minulých let 

Výsledek hospodaření minulých let je každoročně navyšován či snižován dle výsledku 

hospodaření běžného účetního období. V případě dosažení zisku se jedná o výsledek 

hospodaření snížený o příděl do rezervního fondu. V plánech není počítáno s výplatou 

nerozděleného zisku, ani s uhrazením ztráty.   

Výsledek hospodaření běžného účetního období 

Tato položka je převzata z výkazu zisku a ztráty příslušného období.  

Rezervy 

Společnost prozatím netvořila žádné rezervy a v plánovaných letech 2012-2014 

nepředpokládá jejich tvorbu, z toho důvodu je hodnota položek ve všech letech nulová. 

Dlouhodobé závazky 

Dlouhodobé závazky tvoří položka Jiné závazky, kde jsou shromažďovány finanční 

výpomoci jednoho ze společníků. Jak již bylo zmíněno, byl vytvořen kapitálový fond  

a částka závazku se stala dobrovolným příplatkem do tohoto fondu. Z toho důvodu jsou 

v plánovaných letech položky dlouhodobých závazků nulové.  

Krátkodobé závazky 

Krátkodobé závazky tvoří položky Závazky z obchodních vztahů, Závazky ke 

společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení, Závazky k zaměstnancům, 
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Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, Stát – daňové závazky  

a dotace a Krátkodobé přijaté zálohy. Položka Závazky z obchodních vztahů  

a Krátkodobé přijaté zálohy budou plánovány metodou doby obratu. Závazky ke 

společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení se v posledních dvou letech 

nezměnily, proto u těchto položek bude stanovena nezměněná výše u všech 

plánovaných let. U závazků k zaměstnancům je předpoklad toho, že se jedná  

o prosincové mzdy. Z toho důvodu bude tato položka stanovena jako 1/12 osobních 

nákladů vykazovaných ve výkazu zisku a ztráty. Závazky ze sociálního zabezpečení  

a zdravotního pojištění se stanoví jako součin procentní sazby ve výši 34% a závazků 

k zaměstnancům. Položka krátkodobých závazků vůči státu obsahuje veškeré závazky 

z titulu placení daní, které je společnost povinna odvést a bude plánována v konstantní 

výši s rokem 2011. 

Bankovní úvěry a výpomoci 

Z důvodu projektu si společnost bude brát bankovní úvěr ve výši 1 500 tis. Kč, což se 

projeví v letech 2013 a 2014. Splátky úvěru byly stanoveny formou konstantního 

úmoru. V roce 2013 bude bankovní úvěr ve výši 1 392 tis. Kč, v roce 2014 ve výši 

1 176 tis. Kč.  

Časové rozlišení 

Položky časového rozlišení jsou obtížně plánované, proto bude pro plánované roky 

převzata hodnota z roku 2011 beze změny.  

 

4.4.2 Shrnutí optimistického finančního plánu 

Plánované finanční výkazy jsou součástí přílohy č. 3, 4, 5. V optimistické variantě 

společnost dosáhla ve všech letech zisku. Konkrétně se jedná o 2 548 tis. Kč v roce 

2012, poté 1 140 tis. Kč v roce 2013 a 3 351 tis. Kč v roce 2014. Společnost uskutečnila 

investici do dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku. Část majetku byla 

vytvořena vlastní činností, zbytek byl zajištěn externím nákupem. K financování 

nákupu dlouhodobého majetku přispěla získaná dotace i bankovní úvěr. Společnost také 

přijala celkem 6 nových zaměstnanců. Dle výkazu cash flow společnost každoročně 

dosáhla kladného peněžního toku z provozní činnosti. Peněžní tok z investiční činnosti 

byl v letech 2012 a 2013 záporný z důvodu investiční činnosti společnosti. Cash flow 
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z finanční činnosti ovlivnil bankovní úvěr. Čistý peněžní tok se každoročně zvyšoval  

a na konci roku 2014 je krátkodobý finanční majetek ve výši 7 757 tis. Kč.   

 

4.5 Realistická varianta finančního plánu 

V realistické variantě je přihlédnuto k možnému riziku, že společnost nedosáhne tak 

vysokých tržeb, jak si stanovila. Jak již bylo zmíněno, realistická varianta počítá 

s tržbami v roce 2012 ve výši 14 426 tis. Kč, v roce 2013 ve výši 19 276 tis. Kč a v roce 

2014 ve výši 38 400 tis. Kč. V realistické variantě je uvažováno se získáním dotace  

i bankovního úvěru a přijmutím 6 nových zaměstnanců. Při sestavení finančního plánu 

byla použita metoda procentního podílu na tržbách, metoda doby obratu a některé 

položky byly stanoveny individuálně. 

 

4.5.1 Stanovení položek finančního plánu 

Jednotlivé položky jsou stanoveny dle kapitoly 4.4.1. Tržby společnosti jsou nižší než je 

tomu u optimistické varianty, což ovlivňuje položky stanovené procentním podílem na 

tržbách a metodou doby obratu.  

 

4.5.2 Shrnutí realistického finančního plánu 

Plánované finanční výkazy realistické varianty jsou v příloze č. 6, 7, 8. Společnost 

dosáhla, stejně jako v optimistické variantě, ve všech letech zisku, avšak výrazně 

nižšího. Jedná se o čistý zisk ve výši 1 318 tis. Kč v roce 2012, 523 tis. Kč v roce 2013 

a 79 tis. Kč v roce 2014. Je počítáno s investicemi do dlouhodobého majetku, stejně tak 

s dotací a bankovní úvěrem. Také počet nových zaměstnanců je stejně jako u varianty 

optimistické celkem 6. Z hlediska cash flow vykazuje společnost záporný čistý peněžní 

tok v roce 2012 a 2013, což je způsobeno investicemi do dlouhodobého majetku. V roce 

2014 je čistý peněžní tok opět v kladných hodnotách. Krátkodobý finanční majetek 

celkem vykazuje hodnoty ke konci roku 461 tis. Kč v roce 2012, 364 tis. Kč v roce 

2013 a 2 979 tis. Kč v roce 2014.   
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4.6 Pesimistická varianta finančního plánu 

Do pesimistické varianty se promítne hned několik rizik identifikovaných v kapitole 

3.6.1. V první řadě je počítáno s výrazně nižšími tržbami a to ve výši 9 618 tis. Kč 

v roce 2012, 9 638 tis. Kč v roce 2013 a 19 200 tis. Kč v roce 2014. Další skutečností je 

nezískání dotace a s tím spojené neinvestování do nákupu dlouhodobého majetku. Také 

vlastní vytvořené SW jsou nižší než v předchozích variantách. Jedná se přibližně  

o stejnou poměrovou výši k tržbám jako v roce 2011 tj. 2 231 tis. Kč v letech 2012  

i 2013. V pesimistické variantě také není uvažován bankovní úvěr, který měl částečně 

pokrýt vlastní výdaje spojené s projektem nákupu dlouhodobého majetku a získání 

dotace. Co se týká zaměstnanců, pesimistická varianta uvažuje přijetí jen 2 nových 

zaměstnanců v roce 2012 a poté počet zaměstnanců zůstává konstantní. Mezi použité 

metody patří metoda procentního podílu na tržbách, metoda doby obratu a individuální 

stanovení některých položek. 

 

4.6.1 Stanovení položek finančního plánu 

Stanovení položek pesimistické varianty vychází opět z kapitoly 4.4.1, avšak je 

přihlédnuto k tomu, že se promítla výše zmíněná rizika tzn.: 

- tržby jsou nižší,  

- aktivace v letech 2012 a 2013 je jen ve výši 2 231 tis. Kč, 

- u výkonové spotřeby není přihlédnuto k výdajům souvisejícím s projektem, 

- osobní náklady a s tím související položky uvažují navýšení počtu zaměstnanců 

v roce 2012 na celkem 11 zaměstnanců, 

- dlouhodobý majetek a s tím související odpisy jsou nižší z důvodu 

neuskutečnění projektu a nevytvoření všech plánovaných SW,  

- společnost nezískala dotaci, tudíž nejsou navyšovány ostatní provozní výnosy  

a nejsou uvažovány pohledávky za výplatou dotace,  

- společnost nemá bankovní úvěr, neplatí nákladové úroky a ani finanční náklady 

se z titulu bankovního úvěru nezvýšily.  
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4.6.2 Shrnutí pesimistického finančního plánu 

Plánované finanční výkazy jsou v příloze č. 9, 10, 11. Společnost je všech letech 

ztrátová. Výše ztráty je -549 tis. Kč v roce 2012, -506 tis. Kč v roce 2013 a -1 128 tis. 

Kč v roce 2014.  Z důvodu vysokých nákladů je také provozní cash flow velmi nízké  

a dle plánu cash flow v letech 2013 a 2014 společnost nemá k datu účetní závěrky 

finanční prostředky – stav krátkodobého finančního majetku je v mínusu. Tuto 

nepříznivou situaci by společnost bezpodmínečně musela řešit. Získání dodatečných 

finančních prostředků lze například následujícím způsobem: 

1. Příspěvek od společníka  

Tento způsob řešení nedostatku finančních prostředků společnost v minulosti již 

několikrát využila.  

2. Úvěr  

Lze využít několik typů úvěrů, které s sebou ovšem přináší náklady: 

a) konkorentní úvěr - je to úvěr poskytovaný na kontokorentním účtu, který je 

účtem platebního styku. K čerpání úvěru dochází, pokud majitel účtu nemá 

dostatečné prostředky pro realizaci plateb. Čerpání úvěru je možné 

maximálně po hranici stanovenou úvěrovým rámcem.  

b) revolvingový úvěr – úvěr umožňující opakované čerpání v dílčích částkách 

zpravidla do stanovené výše. 

c) eskontní a lombardní úvěr – oba úvěry jsou spojeny s používáním směnek 

v obchodních vztazích.
61

  

d) provozní podnikatelský úvěr – řešící potřebu financování provozních výdajů 

společnosti. 

Z dlouhodobého hlediska je důležitá analýza nákladů a hledání cest jejich snižování. 

U společnosti Ki-Wi Digital se může jednat např. o výhodnější tarif pro mobilní služby 

a internet, sjednání lepších podmínek u dodavatele, změna dodavatele či snížení 

nákladných reklamních akcí. Při snižování nákladů je ovšem nutné dbát na to, aby jejich 

snížení nepřineslo podniku spíše negativní důsledky. Toto platí pro všechny varianty 

finančních plánů, tedy nejen pro pesimistickou variantu.  

 

                                                 
61

 REŽŇÁKOVÁ, M. a kol., Řízení platební schopnosti podniku, 2010, 161-162s. 
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4.7 Zhodnocení plánů 

Po sestavení finančních plánů v předešlých kapitolách budou tyto finanční plány dále 

zhodnoceny pomocí finanční analýzy a dle plnění stanovených cílů. Z hlediska finanční 

analýzy, jsou vybrány pouze tyto oblasti: 

 dosažený výsledek hospodaření, 

 ukazatele rentability – ROE, ROA, ROS, 

 ukazatel zadluženosti – celková zadluženost, 

 ukazatele likvidity – pohotová a okamžitá likvidita, 

 rozdílový ukazatel – ČPK, 

 ukazatel aktivity – obrat celkových aktiv. 

Pro porovnání budou v tabulkách zobrazeny i skutečné hodnoty roku 2011. Červeně 

zabarvená políčka znamenají zhoršení oproti stavu v roce 2011, modrá představují také 

zhoršení, avšak udržení hodnoty v doporučených intervalech. Dále budou finanční 

plány podrobeny šetření, zda stanovené cíle v kapitole 4.2 byly či nebyly splněny. 

Finanční analýza i kontrola plnění cílů se týká všech variant finančních plánů. 

 

4.7.1 Optimistická varianta 

Finanční analýza  

Hodnoty finanční analýzy optimistické varianty plánu jsou uvedeny v následující 

tabulce 22.  

 

Tabulka 22: Finanční analýza optimistické varianty (Zdroj: Vlastní zpracování.) 

 2011 2012 2013 2014 

VH za účetní období 342 tis. Kč 2 548 tis. Kč 1 140 tis. Kč 3 351 tis. Kč 

ROE -71,55% 41,63% 15,70% 31,58% 

ROA 6,95% 27,33% 9,57% 17,43% 

ROS 4,63% 10,60% 4,73% 5,24% 

Celková zadluženost 109,71% 34,35% 39,08% 44,80% 

Pohotová likvidita 1,60 1,52 1,68 2,08 

Okamžitá likvidita 0,87 0,50 0,67 1,05 

ČPK 757 tis. Kč 1 622 tis. Kč 2 160 tis. Kč 7 945 tis. Kč 

Obrat celkových aktiv 1,50 2,58 2,02 3,33 
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Společnost ve všech letech dosáhla výrazně vyššího čistého zisku oproti roku 2011  

a také rentabilita společnosti je na velmi dobré úrovni a ve všech letech je vyšší než je 

tomu v roce 2011. Celková zadluženost společnosti se snížila na přijatelnou hranici  

a pohybuje se pod 50%. Co se týká likvidity, tak se ukazatele mírně snížily, avšak stále 

se nachází v doporučených hodnotách. ČPK se výrazně zvýšil a je ve všech letech 

v kladných hodnotách. Obrat celkových aktiv je v roce 2014 nad doporučenou 

hodnotou, což značí nedostatek majetku. Dle oborových průměrů se ovšem hodnota 

tohoto ukazatele pohybuje pod hodnotou 1,5. 

 

Kontrola plnění cílů  

Následující text komentuje jednotlivé oblasti finančních cílů a to zda byly naplněny: 

 Tržby 

Optimistická varianta tržeb vychází z údajů získaných od společnosti. 

V optimistické variantě se předpokládá zvyšování tržeb s výrazným zvýšením 

v roce 2012 a v roce 2014 oproti předchozím příslušným rokům. 

 Výsledek hospodaření 

Ve všech letech finančních plánů v optimistické variantě společnost dosáhla 

zisku, který je navíc výrazně vyšší oproti roku 2011.  

 Rentabilita 

Ukazatele rentability jsou v kladných hodnotách ve všech plánovaných letech. 

ROE se dostala z červených čísel a pohybuje s v průběhu plánovaných let ve 

výši 41,63%, 15,70% a 31,58%. ROA je v letech 2012 a 2014 nad 10%, v roce 

2013 na úrovni 9,57%, což je výborný výsledek. Také rentabilita tržeb se zvýšila 

a pohybuje se v doporučených intervalech, v roce 2012 dokonce dosahuje 

hodnoty 10,60%.  

 Zadluženost 

Zadluženost společnosti se po vytvoření kapitálového fondu snížila a i v případě 

získání bankovního úvěru se ve všech letech pohybuje pod hranicí 50%.  

 Finanční nezávislost 

Společnost má dobrou likviditu ve všech plánovaných letech a také hodnota 

ČPK je kladná. V případě optimistického plánu tedy společnost disponuje 

dostatečnými finančními prostředky i bez výpomoci společníků.  
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 Likvidita 

Jak již bylo zmíněno, likvidita v plánovaných letech je dobrá, v roce 2012  

a 2013 se ukazatele sice mírně snížily, avšak stále se pohybují v doporučeném 

intervalu.  

Optimistická varianta finančního plánu stanovené cíle splňuje. Výborným výsledkem 

jsou výše zisku v jednotlivých letech a také ukazatele rentability, především rentabilita 

vlastního kapitálu. Společnost lze prohlásit za likvidní a v případě optimistické varianty 

nejsou nutné finanční výpomoci od společníků.   

 

4.7.2 Realistická varianta 

Finanční analýza 

Finanční analýzu realistické varianty zobrazuje následující tabulka 23.  

 

Tabulka 23: Finanční analýza realistické varianty (Zdroj: Vlastní zpracování.) 

 2011 2012 2013 2014 

VH za účetní období 342 tis. Kč 1 318 tis. Kč 523 tis. Kč 79 tis. Kč 

ROE -71,55% 26,95% 9,66% 1,43% 

ROA 6,95% 18,60% 5,46% 0,69% 

ROS 4,63% 9,14% 2,71% 0,21% 

Celková zadluženost 109,71% 30,99% 43,41% 51,94% 

Pohotová likvidita 1,60 1,19 1,12 1,60 

Okamžitá likvidita 0,87 0,22 0,14 0,64 

ČPK 757 tis. Kč 392 tis. Kč 313 tis. Kč 2 826 tis. Kč 

Obrat celkových aktiv 1,50 2,04 2,02 3,36 

 

 

V rámci realistické varianty dle plánovaných výkazů společnost dosáhla v roce 2012 

čistého zisku ve výši 1 318 tis. Kč, v roce 2013 se snížil přibližně o 60% a v roce 2014 

je na úrovni pouze 79 tis. Kč. ROE je ve všech letech v černých číslech oproti roku 

2011, avšak stejně jako čistý zisk a ostatní ukazatele rentability se s postupem času 

snižuje. V roce 2014 je celkově rentabilita velmi nízká z důvodu nízkého zisku. 

Společnost by se tudíž měla zaměřit na analýzu a hledání možnosti snížení nákladů, aby 

zisk společnosti i přes rostoucí tržby neklesal. Celková zadluženost se v průběhu 

plánovaných let zvyšuje, avšak i přes získání bankovního úvěru je výrazně nižší než 

v roce 2011. Ukazatele likvidity vykazují poměrně dobré výsledky, i když se většinou 
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snížily. Nejnižší hodnotu vykazuje okamžitá likvidita v roce 2013, což zřejmě zapříčinil 

vysoký výdaj finančních prostředků na nákup dlouhodobého majetku, který v tomto 

roce proběhl. Z hlediska ČPK ale i v tomto roce podnik vykazuje kladnou hodnotu a jak 

lze vidět v posledním plánovaném roce 2014 se ČPK i okamžitá likvidita výrazně zvýší. 

Obrat celkových aktiv vykazuje podobné hodnoty jako je tomu u optimistické varianty, 

tedy v roce 2014 je hodnota ukazatele větší jak 3.  

 

Kontrola plnění cílů  

Následující text komentuje jednotlivé oblasti finančních cílů a to zda byly naplněny: 

 Tržby 

Tržby společnosti jsou ve výši 60%, 80% a 60% cílových tržeb společnosti, tedy 

výši tržeb v optimistické variantě plánu. V absolutní výši dochází ke 

každoročnímu nárůstu tržeb. 

 Výsledek hospodaření 

Ve všech plánovaných letech společnost dosáhla zisku. Výše čistého zisku se 

však postupně snižuje a v roce 2014 je jen na úrovni 79 tis. Kč.  

 Rentabilita 

Ukazatele rentability prakticky kopírují vývoj zisku, tedy ve všech letech jsou 

hodnoty kladné, avšak postupně se snižují. Oproti roku 2011 je hodnota 

ukazatele ROE ve všech letech kladná. ROA dosáhla v roce 2012 hodnoty nad 

10%, avšak v dalších letech je pod úrovní roku 2011. Stejně tak ROS v roce 

2012 vykazovala výrazně vyšší hodnotu než v dalších letech.   

 Zadluženost 

Zadluženost společnosti se po vytvoření kapitálového fondu snížila a i v případě 

získání bankovního úvěru se ve všech letech pohybuje na přijatelné úrovni.  

 Finanční nezávislost 

Společnost má v realistické variantě finančního plánu čistý peněžní tok v letech 

2012 a 2013 sice záporný, avšak celkový konečný stav finančních prostředků je 

vždy kladný. ČPK je v těchto letech také nižší jak v roce 2011, ale v posledním 

roce se výrazně navýší. Společnost tedy disponuje vlastními finančními 

prostředky.  
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 Likvidita 

I když se ukazatele likvidity spíše snížily, lze konstatovat, že se i tak s výjimkou 

okamžité likvidity v roce 2013 pohybují v doporučených intervalech.  

Realistický finanční plán splňuje stanovené cíle. Tržby společnosti se zvyšovaly a také 

výsledek hospodaření je ve všech letech kladný. S tím souvisí také kladné hodnoty 

ukazatelů rentability, přičemž výborných výsledků v této oblasti dosáhla společnost 

v roce 2012 a uspokojivých v roce 2013. Hodnoty roku 2014 jsou vcelku nízké vlivem 

nízkého dosaženého zisku. Společnost je dle realistického plánu likvidní  

a nepředpokládá se nutnost využití finanční výpomoci.  

 

4.7.3 Pesimistická varianta 

Finanční analýza  

Hodnoty finanční analýzy pro pesimistickou variantu zobrazuje následující tabulka 24.  

 

 Tabulka 24: Finanční analýza pesimistické varianty (Zdroj: Vlastní zpracování.) 

 2011 2012 2013 2014 

VH za účetní období 342 tis. Kč -549 tis. Kč -506 tis. Kč -1 128 tis. Kč 

ROE -71,55% -18,17% -20,11% -81,22% 

ROA 6,95% -11,69% -12,07% -27,74% 

ROS 4,63% -5,71% -5,25% -5,88% 

Celková zadluženost 109,71% 35,64% 39,98% 65,83% 

Pohotová likvidita 1,60 0,81 0,15 0,65 

Okamžitá likvidita 0,87 0,10 -0,56 -0,22 

ČPK 757 tis. Kč -300 tis. Kč -1 354 tis. Kč -900 tis. Kč 

Obrat celkových aktiv 1,50 2,05 2,30 4,72 

 

 

Jak lze vidět, uvažovaná pesimistická varianta je pro společnost velmi nepříznivá  

a v případě, že nastane, bude se společnost potýkat s vážnými problémy. Ve všech 

letech vykazuje společnost ztrátu, s čímž souvisí také záporné hodnoty ukazatelů 

rentability. Kromě problémů s rentabilitou má společnost také závažný problém 

v oblasti likvidity. V letech 2013 a 2014 je společnost bez finančních prostředků. ČPK 

je v záporných číslech ve všech plánovaných letech. U ukazatele obratu celkových aktiv 

je situace stejná jako v předešlých dvou variantách.  
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Kontrola plnění cílů  

Následující text komentuje jednotlivé oblasti finančních cílů a to zda byly naplněny: 

 Tržby 

Tržby v pesimistické variantě jsou odhadnuty na plnění cílových tržeb 

společnosti ve výši 40% v letech 2012 a 2013 a 30% v roce 2014. Tržby se 

každoročně zvyšují, největší nárůst je v roce 2014.  

 Výsledek hospodaření 

Pesimistická varianta finančního plánu vykazuje ve všech letech ztrátu.  

 Rentabilita 

Ukazatele rentability jsou v důsledku ztráty v červených číslech.  

 Zadluženost 

Zadluženost společnosti se po vytvoření kapitálového fondu snížila oproti roku 

2011. Bankovní úvěr není v pesimistické variantě uvažován, i tak ovšem 

postupně dochází k  opětovnému zvyšování zadluženosti a to především v roce 

2014, kdy se oproti předcházejícímu roku celková zadluženost přibližně  

1,6x zvýšila. 

 Finanční nezávislost 

Dle plánu cash flow společnost v letech 2013 a 2014 nedisponuje finančními 

prostředky. V takové situaci si společnost musí finanční prostředky opatřit  

a jednou z možností je i opětovná finanční výpomoc společníků.  

 Likvidita 

Likvidita společnost je ve všech letech pod doporučenou hranicí. Společnost 

nemá dostatek finančních prostředků pro svůj chod, krátkodobý finanční 

majetek je dle pesimistické varianty finančních plánů v letech 2013 a 2014  

v mínusu.  

 

V rámci stanovených cílů pesimistická varianta splňuje prakticky jen oblast 

zadluženosti, i když i v této oblasti nejsou výsledky nijak příznivé. Pesimistická 

varianta nepředpokládá získání dotace a ani bankovního úvěru a nárůst dlouhodobého 

majetku, jako je tomu u předešlých dvou variant. Společnost se potýká s nedostatkem 

finančních prostředků. V případě, kdyby společnost směřovala ve svém vývoji do 

pesimistické varianty, byl by nutný včasný zásah pro zvrat tohoto negativního vývoje.  
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4.8 Celkové zhodnocení finančních plánů 

Společnost Ki-Wi Digital se na trhu nachází poměrně krátce, ale i přesto během své 

existence zaznamenala již několik úspěchů, které společnost motivují a posunují 

kupředu. Příkladem je úspěch v projektu CzechAccelerator. Do budoucna se 

předpokládá růst podniku. Z teoretického hlediska je pro období fáze růstu typická 

vysoká poptávka po produktech, která je spojena s vysokým kladným provozním cash 

flow. Podpora růstu prodeje vyvolává vysoké investiční výdaje, které převyšují výši 

odpisů. Z toho důvodu jsou získané příjmy použity v první řadě na podporu růstového 

potenciálu. Z hlediska finančního řízení je nutné zaměřit se na řízení pracovního 

kapitálu a vyhnout se riziku ztráty platební schopnosti.
62

  

 

Optimistická a realistická varianta je pro podnik příznivá. V rámci těchto variant je 

uvažováno, že společnost rozšíří svůj dlouhodobý majetek jak nákupem, tak vlastní 

činností a přijme 6 nových zaměstnanců. I když společnost musí k části financování 

nákupu dlouhodobého majetku využít bankovní úvěr, dle plánovaných výkazů je výše 

zadluženosti přijatelná a společnost je stále schopna dostát svým splatným závazkům.  

 

Pesimistická varianta plánu uvažuje nižší vytvořený dlouhodobý majetek, žádný externí 

nákup dlouhodobého majetku, nezískání dotace ani bankovního úvěru a přijmutí jen  

2 nových zaměstnanců. Dle vypočtených finančních plánů je patrné, že by se společnost 

v tomto případě potýkala s velkými problémy jak v oblasti výsledku hospodaření, tak 

v oblasti finančního zabezpečení chodu podniku. Příliš vysoké náklady způsobují ztrátu 

ve všech plánovaných letech a navíc by společnost musela řešit nedostatek finančních 

prostředků.   

 

Následující graf 12 názorně zobrazuje skutečné výše výsledků hospodaření v letech 

2007-2011 a vývoj výsledků hospodaření všech tří variant finančních plánů.  

                                                 
62

 REŽŇÁKOVÁ, M., Efektivní financování rozvoje podnikání, 2012, s. 27. 



90 

 

 

 

 

Celkově do budoucna lze společnosti především doporučit sledovat a analyzovat 

náklady. Při jejich snížení může společnost dosáhnout výrazně lepších výsledků. Není 

ovšem doporučeno snižovat náklady za každou cenu, jelikož snížení nákladů na 

nevhodných místech může společnosti přinést negativní důsledky. Společnost by také 

měla sledovat stav svých finančních prostředků a způsoby nakládání s ním tak, aby 

nedošlo k situaci finanční tísně.   
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývala návrhem podnikového finančního plánu. Nejprve 

byly popsány teoretická východiska problematiky finančního plánování. Další kapitola 

se zabývala analýzou již konkrétní společností Ki-Wi Digital. Společnost byla stručně 

představena a byla provedena analýza konkurenčního prostředí pomocí Porterova 

modelu konkurenčních sil. Dále navazovala finanční analýza společnosti, která 

zhodnotila společnost z hlediska finančních ukazatelů a odhalila, že společnost vyniká 

především v oblasti likvidity, naopak největším problémem je vysoká zadluženost  

a záporná hodnota vlastního kapitálu. Společnost byla dále porovnána  

s třemi konkurenčními společnosti v rámci Spider analýzy. Z hlediska dalšího vývoje 

společnosti byly analyzovány také možná budoucí rizika. Analytickou část práce 

uzavírá SWOT analýza společně s celkovým zhodnocením a výhledem do budoucna.  

 

Následná kapitola byla zaměřena na vytvoření finančního plánu. Dlouhodobý finanční 

plán byl sestaven pro roky 2012-2014 a to ve třech variantách – optimistické, realistické 

a pesimistické. Nejvýznamnější skutečností, která ovlivnila optimistickou a realistickou 

variantu finančního plánu, byl projekt, v rámci kterého je předpoklad získání dotace od 

MPO ve spolupráci s agenturou CzechInvest. Projekt je realizován za účelem nákupu 

HW a SW a navíc bude v rámci projektu přijato až 6 nových zaměstnanců. Spoluúčast 

společnosti na financování projektu je částečně hrazena bankovním úvěrem. 

Pesimistická varianta finančního plánu předpokládá, že nastanou určitá rizika, která 

negativně ovlivní společnost. Z toho důvodu není uvažována dotace, bankovní úvěr  

a vytvoření plánované výše dlouhodobého nehmotného majetku. Počet zaměstnanců se 

v pesimistické variantě se zvýší jen o 2 a pro další roky zůstane konstantní.  

 

Vypočtená optimistická a realistická varianta finančních plánů je pro budoucí vývoj 

podniku příznivá, stejně tak provedená kontrola finančních plánu poukázala na to, že 

jsou splněny stanovené cíle společnosti. V případě pesimistické varianty by vedení 

společnosti muselo včas zasáhnout a zvrátit nepříznivý vývoj. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

DI  Doba inkasa 

DO  Doba obratu 

DS  Digital Signage 

EVA  Ekonomická přidaná hodnota 

HW  Hardware 

ICT  Information and communication technology 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

ROA  Rentabilita aktiv 

ROE  Rentabilita vlastního kapitálu 

ROI  Rentabilita vloženého kapitálu 

ROS  Rentabilita tržeb 

ROCE  Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

SW  Software 

VH  Výsledek hospodaření 
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Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty společnosti Ki-Wi Digital s.r.o. za období  

2007-2011 

 

  
2007 2008 2009 2010 2011 

I. Tržby za prodej zboží  0  0  0  0  0 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží  0  111 -62  0  0 
    + Obchodní marže                                                                          0 -111 62 0 0 

II. Výkony  0 562 584 2090 9103 

B. Výkonová spotřeba 23 178 201 2186 6214 

    + Přidaná hodnota   -23 273 445 -96 2889 

C. Osobní náklady  0 327 402 459 1936 

D. Daně a poplatky  0 1 1 1 3 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  0  0  0 396 570 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  0  0  0  0  0 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu 
 0  0  0  0  0 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 

oblasti a komplexních nákladů příštích období 
 0  0  0  0  0 

IV. Ostatní provozní výnosy  0  0  0 7 2 

H. Ostatní provozní náklady  0  0  0 16 13 

V. Převod provozních výnosů  0  0  0  0  0 
I. Převod provozních nákladů  0  0  0  0  0 
    * Provozní výsledek hospodaření -23 -55 42 -961 369 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů  0  0  0  0  0 
J. Prodané cenné papíry a podíly  0  0  0  0  0 
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  0  0  0  0  0 
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku  0  0  0  0  0 
K. Náklady z finančního majetku  0  0  0  0  0 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů  0  0  0  0  0 
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů  0  0  0  0  0 

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 

oblasti 
 0  0  0  0  0 

X. Výnosové úroky  0  0  0  0  0 
N. Nákladové úroky  0  0  0  0  0 

XI. Ostatní finanční výnosy  0  0  0 3 2 

O. Ostatní finanční náklady   2 7 17 29 

XII. Převod finančních výnosů  0  0  0  0  0 
P. Převod finančních nákladů  0  0  0  0  0 

* Finanční výsledek hospodaření 0 -2 -7 -14 -27 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost  0  0  0  0  0 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                        -23 -57 35 -975 342 

XIII. Mimořádné výnosy  0  0  0  0  0 
R. Mimořádné náklady  0  0  0  0  0 
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti  0  0  0  0  0 

* Mimořádný výsledek hospodaření                                             0  0  0  0  0 
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům   0  0  0  0  0 
*** Výsledek hospodaření za účetní období -23 -57 35 -975 342 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním    -23 -57 35 -975 342 

 

  



 

 

Příloha č. 2 – Rozvaha společnosti Ki-Wi Digital s.r.o. za období 2007-2011 

 

  
2007 2008 2009 2010 2011 

  AKTIVA CELKEM       177 1260 1851 1456 4922 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek                                        0 0 0 945 2678 

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 945 2211 

B. II.    Dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 467 

B. III.    Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva        177 1260 1851 506 2025 

C. I.    Zásoby  0 562 1295 8  0 

C. II.    Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

C. III.    Krátkodobé pohledávky  0 27 66 75 926 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 177 671 490 423 1099 

D. I.    Časové rozlišení 0  0  0 5 219 

  PASIVA CELKEM           177 1260 1851 1456 4922 

A. Vlastní kapitál          177 120 155 -820 -478 

A. I. Základní kapitál 200 200 200 200 200 

A. II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

A. III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 

ze zisku 
0 0 0 10 10 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let  0 -23 -80 -55 -1030 

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období  -23 -57 35 -975 342 

B. Cizí zdroje  0 1136 1606 2157 5318 

B. I. Rezervy 0 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobé závazky 0 1018 1504 2000 4050 

B. III. Krátkodobé závazky 0 118 102 157 1268 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 

C. I. Časové rozlišení 0  4 90 119 82 

  



 

 

Příloha č. 3 – Optimistická varianta – Výkaz zisku a ztráty za období 2012-2014 

 

  2012 2013 2014 

I. Tržby za prodej zboží  0  0  0 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží  0  0  0 

    + Obchodní marže                                                                          0  0  0 

II. Výkony                                                                                27484 27535 64000 

II.   1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 24044 24095 64000 

3.   Aktivace 3440 3440 0 

B. Výkonová spotřeba   20250 20973 53808 

  1. Spotřeba materiálu a energie 13104 13132 34879 

2. Služby 7146 7841 18929 

    + Přidaná hodnota                                                              7234 6562 10192 

C. Osobní náklady                                                                   2771 3450 3450 

   1. Mzdové náklady 2028 2535 2535 

   3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 690 862 862 

4. Sociální náklady 53 53 53 

D. Daně a poplatky 3 3 3 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1757 2284 2650 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                           0 0 0 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu         0 0 0 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 

a komplexních nákladů příštích období 
0 0 0 

IV. Ostatní provozní výnosy 352 709 260 

H. Ostatní provozní náklady 42 42 113 

V. Převod provozních výnosů 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření 3013 1492 4236 

    VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku   0 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti                    0 0 0 

X. Výnosové úroky 0 0 0 

N. Nákladové úroky 0 37 65 

XI. Ostatní finanční výnosy 2 2 2 

O. Ostatní finanční náklady 29 50 36 

XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 0 0 0 

* Finanční výsledek hospodaření -27 -85 -99 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                                     438 267 786 

Q. 1.  - splatná 438 267 786 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                            2548 1140 3351 

 XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 0 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                                 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření                                            0 0 0 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům  0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období                         2548 1140 3351 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním                   2986 1407 4137 

 



 

 

Příloha č. 4 – Optimistická varianta – Rozvaha za období 2012-2014 

 

  2012 2013 2014 

  AKTIVA CELKEM                      9322 11916 19224 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 4361 6355 3705 

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek 4081 5986 3583 

3. Software 4081 5927 3536 

4. Ocenitelná práva 0  59 47 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 280 369 122 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 280 369 122 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek  0 0 0 

C. Oběžná aktiva 4742 5342 15300 

C. I. Zásoby 0 0 0 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 

C. III. Krátkodobé pohledávky 3179 3196 7543 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 2811 2817 7482 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 23 23 61 

9. Jiné pohledávky 345 356 0  

C. IV. Krátkodobý finanční majetek  1563 2146 7757 

1. Peníze 408 408 408 

2. Účty v bankách 1155 1738 7349 

D. I. Časové rozlišení   219 219 219 

3. Příjmy příštích období 219 219 219 

  PASIVA CELKEM  9322 11916 19224 

A. Vlastní kapitál 6120 7260 10611 

A. I. Základní kapitál 200 200 200 

1. Základní kapitál 200 200 200 

A. II. Kapitálové fondy 4050 4050 4050 

2. Ostatní kapitálové fondy 4050 4050 4050 

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 20 20 20 

1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 20 20 20 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let -698 1850 2990 

.1. Nerozdělený zisk minulých let 357 2905 4045 

2. Neuhrazená ztráta minulých let -1055 -1055 -1055 

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období  2548 1140 3351 

B. Cizí zdroje 3120 4574 8531 

B. I. Rezervy 0 0 0 

B. II. Dlouhodobé závazky 0 0 0 

B. III. Krátkodobé závazky  3120 3182 7355 

1. Závazky z obchodních vztahů 1695 1698 4511 

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 

sdružení 
13 13 13 

5. Závazky k zaměstnancům 169 211 211 

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 57 72 72 

7. Stát - daňové závazky a dotace 366 366 366 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 820 822 2182 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci   0 1392 1176 

1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 1392 1176 

C. I. Časové rozlišení 82 82 82 

1. Výdaje příštích období 73 73 73 

2. Výnosy příštích období 9 9 9 

  



 

 

Příloha č. 5 – Optimistická varianta – Cash flow za období 2012-2014 

 

 

2012 2013 2014 

STAV NA POČÁTKU OBDOBÍ 1099 1563 2146 

VH 2548 1140 3351 

Úpravy o nepeněžní operace 1757 2284 2650 

Odpisy 1757 2284 2650 

Změna zůstatků rezerv 0 0 0 

Změna časového rozlišení a dohadných účtů 0 0 0 

Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0 

Změna potřeby pracovního kapitálu -401 45 -174 

Změna stavu zásob 0 0 0 

Změna stavu pohledávek -2253 -17 -4347 

Změna stavu krátkodobých závazků 1852 62 4173 

CF z provozní činnosti 3904 3469 5827 

Pořízení dlouhodobého majetku -1683 -1994 2650 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 0 

Odpisy 1757 2284 2650 

CF z investiční činnosti -3440 -4278 0 

Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků -4050 1392 -216 

Změna dlouhodobých závazků -4050 0 0 

Změna dlouhodobých úvěrů 0 1392 -216 

Změna stavu běžných úvěrů a finančních výpomocí 0 0 0 

Změny vlastního kapitálu 4050 0 0 

Zvýšení základního kapitálu 0 0 0 

Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu 4050 0 0 

Vyplacené dividendy a podíly na zisku 0 0 0 

CF z finanční činnosti 0 1392 -216 

Celkový peněžní tok 464 583 5611 

STAV KE KONCI OBDOBÍ 1563 2146 7757 

 

  



 

 

Příloha č. 6 – Realistická varianta – Výkaz zisku a ztráty za období 2012-2014 

 

  2012 2013 2014 

     I. Tržby za prodej zboží  0 0 0 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží  0 0 0 

    + Obchodní marže                         0 0 0 

    II. Výkony          17866 22716 38400 

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 14426 19276 38400 

3.   Aktivace 3440 3440  0 

B. Výkonová spotřeba                                                        12164 16921 32285 

1. Spotřeba materiálu a energie 7862 10505 20928 

2. Služby 4302 6416 11357 

    + Přidaná hodnota    5702 5795 6115 

C. Osobní náklady 2771 3450 3450 

1. Mzdové náklady 2028 2535 2535 

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 690 862 862 

4. Sociální náklady 53 53 53 

D. Daně a poplatky 3 3 3 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1757 2284 2650 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                            0 0 0 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu          0 0 0 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 

a komplexních nákladů příštích období 
 0 0 0 

IV. Ostatní provozní výnosy 349 707 253 

H. Ostatní provozní náklady 25 34 68 

V. Převod provozních výnosů  0 0  0  

I. Převod provozních nákladů  0 0  0  

* Provozní výsledek hospodaření 1495 731 197 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů  0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly  0 0 0 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                                   0 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku  0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku  0 0 0 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů  0 0 0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů  0 0 0 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti                    0 0 0 

X. Výnosové úroky 0 0 0 

N. Nákladové úroky 0 37 65 

XI. Ostatní finanční výnosy 2 2 2 

O. Ostatní finanční náklady 29 50 36 

XII. Převod finančních výnosů  0 0 0  

P. Převod finančních nákladů  0 0 0  

* Finanční výsledek hospodaření -27 -85 -99 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                              150 123 19 

Q. 1.  - splatná 150 123 19 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost   1318 523 79 

XIII. Mimořádné výnosy  0 0 0 

R. Mimořádné náklady  0 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                               0 0 0 

     * Mimořádný výsledek hospodaření   0 0 0 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)  0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  1318 523 79 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 1468 646 98 

  



 

 

Příloha č. 7 – Realistická varianta – Rozvaha za období 2012-2014 

 

  2012 2013 2014 

  AKTIVA CELKEM              7086 9565 11428 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál  0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek    4361 6355 3705 

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek   4081 5986 3583 

3. Software 4081 5927 3536 

4. Ocenitelná práva  0 59 47 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek    280 369 122 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 280 369 122 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek     0 0 0 

C. Oběžná aktiva     2506 2991 7504 

C. I. Zásoby                   0 0 0 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 

C. III. Krátkodobé pohledávky     2045 2627 4525 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 1686 2253 4489 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 14 18 36 

9. Jiné pohledávky 345 356  0 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 461 364 2979 

1. Peníze  171  135 408  

2. Účty v bankách  290  229  2571 

D.  I. Časové rozlišení         219 219 219 

3. Příjmy příštích období 219 219 219 

  PASIVA CELKEM                           7086 9565 11428 

A. Vlastní kapitál       4890 5413 5492 

A. I. Základní kapitál       200 200 200 

1. Základní kapitál 200 200 200 

A. II. Kapitálové fondy    4050 4050 4050 

2. Ostatní kapitálové fondy 4050 4050 4050 

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku  20 20 20 

1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 20 20 20 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let      -698 620 1143 

1. Nerozdělený zisk minulých let 357 1675 2198 

2. Neuhrazená ztráta minulých let -1055 -1055 -1055 

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 1318 523 79 

B. Cizí zdroje                2114 4070 5854 

B. I. Rezervy  0 0 0 

B. II. Dlouhodobé závazky         0 0 0 

B. III. Krátkodobé závazky           2114 2678 4678 

1. Závazky z obchodních vztahů 1017 1359 2707 

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 

sdružení 
13 13 13 

5. Závazky k zaměstnancům 169 211 211 

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 57 72 72 

7. Stát - daňové závazky a dotace 366 366 366 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 492 657 1309 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci               0 1392 1176 

1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 1392 1176 

C. I. Časové rozlišení                  82 82 82 

1. Výdaje příštích období 73 73 73 

2. Výnosy příštích období 9 9 9 

  



 

 

Příloha č. 8 – Realistická varianta – Cash flow za období 2012-2014 

 

 2012 2013 2014 

STAV NA POČÁTKU OBDOBÍ 1099 461 364 

VH 1318 523 79 

Úpravy o nepeněžní operace 1757 2284 2650 

Odpisy 1757 2284 2650 

Změna zůstatků rezerv 0 0 0 

Změna časového rozlišení a dohadných účtů 0 0 0 

Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0 

Změna potřeby pracovního kapitálu -273 -18 102 

Změna stavu zásob 0 0 0 

Změna stavu pohledávek -1119 -582 -1898 

Změna stavu krátkodobých závazků 846 564 2000 

CF z provozní činnosti 2802 2789 2831 

Pořízení dlouhodobého majetku -1683 -1994 2650 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 0 

Odpisy 1757 2284 2650 

CF z investiční činnosti -3440 -4278 0 

Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků -4050 1392 -216 

Změna dlouhodobých závazků -4050 0 0 

Změna dlouhodobých úvěrů 0 1392 -216 

Změna stavu běžných úvěrů a finančních výpomocí 0 0 0 

Změny vlastního kapitálu 4050 0 0 

Zvýšení základního kapitálu 0 0 0 

Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu 4050 0 0 

Vyplacené dividendy a podíly na zisku 0 0 0 

CF z finanční činnosti 0 1392 -216 

Celkový peněžní tok -638 -97 2615 

STAV KE KONCI OBDOBÍ 461 364 2979 

 

  



 

 

Příloha č. 9 – Pesimistická varianta – Výkaz zisku a ztráty za období 2012-2014 

 

  2012 2013 2014 

     I. Tržby za prodej zboží  0 0 0 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží  0 0 0 

    + Obchodní marže     0 0 0 

    II. Výkony   11849 11869 19200 

    II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 9618 9638 19200 

3.   Aktivace 2231 2231  0 

B. Výkonová spotřeba  8087 8104 16143 

1. Spotřeba materiálu a energie 5242 5253 10464 

2. Služby 2845 2851 5679 

    + Přidaná hodnota    3762 3765 3057 

C. Osobní náklady 2544 2544 2544 

1. Mzdové náklady 1859 1859 1859 

2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0 0 

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 632 632 632 

4. Sociální náklady 53 53 53 

D. Daně a poplatky 3 3 3 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1723 1683 1582 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                           0 0 0 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu          0 0 0 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 

a komplexních nákladů příštích období 
 0 0 0 

IV. Ostatní provozní výnosy 3 3 5 

H. Ostatní provozní náklady 17 17 34 

V. Převod provozních výnosů  0 0  0  

I. Převod provozních nákladů  0 0  0  

* Provozní výsledek hospodaření  -522 -479 -1101 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů  0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly  0 0 0 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                                   0 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku  0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku  0 0 0 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů  0 0 0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů  0 0 0 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti                    0  0 0 

X. Výnosové úroky 0 0 0 

N. Nákladové úroky 0 0 0 

XI. Ostatní finanční výnosy 2 2 2 

O. Ostatní finanční náklady 29 29 29 

XII. Převod finančních výnosů  0 0  0  

P. Převod finančních nákladů  0 0  0  

     * Finanční výsledek hospodaření -27 -27 -27 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                                      0 0 0 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost  -549 -506 -1128 

XIII. Mimořádné výnosy  0 0 0 

R. Mimořádné náklady  0 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                                  0 0 0 

     * Mimořádný výsledek hospodaření                                            0 0 0 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům   0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  -549 -506 -1128 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním  -549 -506 -1128 

  



 

 

Příloha č. 10 – Pesimistická varianta – Rozvaha za období 2012-2014 

 

  2012 2013 2014 

  AKTIVA CELKEM             4698 4194 4066 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál  0 0  0  

B. Dlouhodobý majetek     3186 3734 2152 

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek   2906 3594 2106 

3. Software 2906 3594 2106 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 280 140 46 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 280 140 46 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek  0 0 0 

C. Oběžná aktiva  1293 241 1695 

C. I. Zásoby  0 0 0 

C. II. Dlouhodobé pohledávky   0 0 0 

C. III. Krátkodobé pohledávky       1133 1136 2262 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 1124 1127 2244 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 9 9 18 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek      160 -895 -567 

1. Peníze  60 x  x  

2. Účty v bankách  100 x  x  

D. I. Časové rozlišení  219 219 219 

3. Příjmy příštích období 219 219 219 

  PASIVA CELKEM    4698 4194 4066 

A. Vlastní kapitál      3023 2517 1389 

A. I. Základní kapitál       200 200 200 

1. Základní kapitál 200 200 200 

A. II. Kapitálové fondy    4050 4050 4050 

2. Ostatní kapitálové fondy 4050 4050 4050 

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku  20 20 20 

1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 20 20 20 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let                       -698 -1247 -1753 

1. Nerozdělený zisk minulých let 357 357 357 

2. Neuhrazená ztráta minulých let -1055 -1604 -2110 

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období  -549 -506 -1128 

B. Cizí zdroje              1593 1595 2595 

B. I. Rezervy     0 0 0 

B. II. Dlouhodobé závazky     0 0 0 

B. III. Krátkodobé závazky    1593 1595 2595 

1. Závazky z obchodních vztahů 678 679 1353 

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 

sdružení 
13 13 13 

5. Závazky k zaměstnancům 155 155 155 

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 53 53 53 

7. Stát - daňové závazky a dotace 366 366 366 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 328 329 655 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci           0 0 0 

C. I. Časové rozlišení   82 82 82 

1. Výdaje příštích období 73 73 73 

2. Výnosy příštích období 9 9 9 

  



 

 

Příloha č. 11 – Pesimistická varianta – Cash flow za období 2012-2014 

 

 2012 2013 2014 

STAV NA POČÁTKU OBDOBÍ 1099 160 -895 

VH -549 -506 -1128 

Úpravy o nepeněžní operace 1723 1683 1582 

Odpisy 1723 1683 1582 

Změna zůstatků rezerv 0 0 0 

Změna časového rozlišení a dohadných účtů 0 0 0 

Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0 

Změna potřeby pracovního kapitálu 118 -1 -126 

Změna stavu zásob 0 0 0 

Změna stavu pohledávek -207 -3 -1126 

Změna stavu krátkodobých závazků 325 2 1000 

CF z provozní činnosti 1292 1176 328 

Pořízení dlouhodobého majetku -508 -548 1582 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 0 

Odpisy 1723 1683 1582 

CF z investiční činnosti -2231 -2231 0 

Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků -4050 0 0 

Změna dlouhodobých závazků -4050 0 0 

Změna dlouhodobých úvěrů 0 0 0 

Změna stavu běžných úvěrů a finančních výpomocí 0 0 0 

Změny vlastního kapitálu 4050 0 0 

Zvýšení základního kapitálu 0 0 0 

Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu 4050 0 0 

Vyplacené dividendy a podíly na zisku 0 0 0 

CF z finanční činnosti 0 0 0 

Celkový peněžní tok -939 -1055 328 

STAV KE KONCI OBDOBÍ 160 -895 -567 

 

  



 

 

Příloha č. 12 – Použité vzorce 

 

Horizontální analýza – absolutní změna 

                                                             

 

Horizontální analýza – relativní změna 

                 
         

                        
      [ ] 

 

Vertikální analýza  

       
                

                   
 

 

Čistý pracovní kapitál 

                                         

 

Čisté pohotové prostředky 

                                                         

 

Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond 

     (                    )                     

 

ROI – rentabilita vloženého kapitálu 

    
    

               
     [ ] 

 

ROA – rentabilita celkových aktiv 

     
   

              
     [ ] 

 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu 

     
   

                
     [ ] 



 

 

ROS – rentabilita tržeb 

     
   

             
      [ ] 

 

ROCE – rentabilita dlouhodobých zdrojů 

      
    

                                      
     [ ] 

 

Rentabilita základního kapitálu 

                                 
   

                
     [ ] 

 

Rentabilita cizího kapitálu 

                             
   

                    
     [ ] 

 

Vázanost celkových aktiv 

                          
             

     
 

 

Obrat celkových aktiv 

                       
     

             
 

 

Doba obratu aktiv 

                   
             

     
   

 [   ] 

 

Obrat zásob 

            
     

      
 

  



 

 

Doba obratu zásob 

                  
      

     
   

[   ] 

Doba inkasa pohledávek 

               
                     

     
   

 [   ] 

 

Doba obratu krátkodobých závazků 

                                  
                  

     
   

[   ] 

 

Celková zadluženost 

                     
                                  

              
     [ ] 

 

Koeficient samofinancování 

                            
               

              
      [ ] 

 

Dlouhodobá zadluženost 

                        
                       

              
      [ ] 

 

Krátkodobá zadluženost 

                        
                       

              
     [ ] 

 

Běžná likvidita 

                 
             

                  
 

  



 

 

Pohotová likvidita 

                    
                    

                  
 

 

Okamžitá likvidita 

                    
                           

                  
 

 

Mzdová produktivita 

                     
       

              
 

 

Produktivita práce z přidané hodnoty 

                         
               

                
 

 

Produktivita práce z výkonů 

                             
      

                
 

 

Altmanův index 

                                          

   
                      

              
 
             

              
 

 

   
             

              
 
                                      

              
 

   
    

              
 

   
                    

           
 
                

           
 

   
     

              
 

 

 



 

 

IN05 

           
  

  
      

    

  
      

    

  
      

      

  
     

 
  

                   
 

 


