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Abstrakt 
 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu konkrétní firmy podnikající v oblasti účetních 

sluţeb a daňového poradenství. V diplomové práci je proveden rozbor oborového okolí 

pomocí SLEPTE analýzy, model pěti konkurenčních sil dle PORTERA, finanční 

analýza a rozbor vnitřních zdrojŧ v podniku. Diplomová práce respektuje specifika 

tohoto odvětví a současnou ekonomickou situaci. V závěru práce je zpracována SWOT 

analýza na základě které je definována strategie firmy. Tím jsou splněny cíle práce. 

 

 

Abstract 

 

Diploma thesis is focused on selected company analysis firm that provide book-keeping 

and tax advice. Diploma thesis is based on fulfilment analyses as SLEPTE, Five forces 

model by POTRER and Financial analyse. Thesis respect specific field of company 

business and todays market situation. At the end of master thesis SWOT analysis is 

applied and relevant conclusion are defiened. This conclusion defice corporate trategy. 

By this, the aim of the thesis is succesfully done.   

 

Klíčová slova: 

SLEPTE analýza 

SWOT analýza 

Porterova analýza 

QUICK TEST 

Finanční analýza 
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ÚVOD 

 

 

Jako téma diplomové práce jsem si zvolila analýzu vybrané firmy. Pro zhodnocení 

ekonomické situace jsem si vybrala konkrétní firmu podnikající v oblasti účetnictví a 

daní na českém trhu jiţ přes 10 let. Firma od roku 2007 provozuje také prodejnu 

potravin. V účetnictví jsou tyto dvě provozovny účtovány na samostatná střediska. Tuto 

firmu jsem si zvolila z dŧvodu dobrých vztahŧ s vedením společnosti, které mi poskytne 

všechny detailní informace z interního prostředí. Znalost těchto informací, stejně jako 

vize a cíle podniku, jsou velice dŧleţité pro správné vyhodnocení dosaţených výsledkŧ.  

 

Většina analýz a ekonomických rozborŧ jsou prováděny na výrobní nebo prodejní 

podniky větších rozměrŧ. Ráda bych ověřila tyto postupy a výsledky i na podniku 

menšího charakteru, jehoţ hlavní činností je poskytování sluţeb. Analyzovaná 

společnost nemá na ekonomické rozbory dostatek finančních prostředkŧ a znalostí a 

vynaloţení zdrojŧ tímto směrem se jeví jako nerentabilní. Koncentruje se především na 

operativní řízení a aktuální problémy řeší aţ ve chvíli, kdy nastanou. Zpravidla není čas 

ani prostor pro uvaţování o budoucím vývoji v delším časovém horizontu a hledání 

příleţitostí, které by mohly být v určité fázi vývoje podniku zásadní. 

 

Domnívám se, ţe strategické řízení má velký význam i u menších podnikŧ, a z tohoto 

dŧvodu jsem se rozhodla svoji diplomovou práci zaměřit na rozbor ekonomické situace 

této firmy, přičemţ jsem se zaměřila především na činnost účetní kanceláře. Hlavním 

cílem společnosti je nejen maximalizace trţní hodnoty, ale také vytváření hodnoty pro 

své zaměstnance a klienty. Zejména v současné době ekonomické recese je sledování 

ekonomického vývoje a změn v národním hospodářství dŧleţité pro získání 

konkurenční výhody a optimalizace procesŧ ve firmě.  

 

V praktické části diplomové práce provedu pomocí SLEPTE analýzy rozbor oborového 

okolí firmy a aplikuji model pěti sil dle Portera. Dosaţené výsledky pouţiji pro finanční 

analýzu společnosti, kde s časovým odstupem zhodnotím mnou doporučená opatření 
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navrhovaná v bakalářské práci. Všechny dosaţené výsledky předchozích analýz pouţiji 

pro definování SWOT matice. V závěru své diplomové práce zhodnotím současnou 

ekonomickou situaci firmy a návrhu doporučení a opatření, které bude moci firma 

vyuţít v praxi a které povedou k dosaţení cílŧ společnosti. 

 

 

1. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

 

Cíl diplomové práce navazuje na cíle a záměry společnosti. Úkolem práce je provést 

analýzy, na základě kterých bude navrţena modifikace firemní strategie.  

 

V posledním roce byla analyzovaná firma nepříznivě ovlivněna ekonomickou recesí, a 

proto je jejím hlavním cílem finanční stabilita a získání pevných pozic na lokálním trhu. 

Firma se také potýká se špatnou platební morálkou svých klientŧ, kterou by chtěla řešit. 

 

2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA A METODIKA PRÁCE 

2.1. Náplň a význam strategického řízení firmy 
 

Strategické řízení je oblastí řízení zaměřenou na dlouhodobé plánování a směřování 

organizace jako celku nebo její části. Zásadní pro strategické řízení je definice cílŧ a 

stanovení zpŧsobu jejich dosaţení.
1
 Jde o provedení určitého souboru analýz 

v jednotlivých cyklech, které by se měly v prŧběhu času opakovat. Jejich výsledky by 

se měly porovnávat a na jejich základě formulovat vhodnou strategii podniku. 

 

 

 

 

                                                 

1
 Zdroj: [41] dostupné z http://managementmania.com/index.php/strategicke-rizeni 

http://managementmania.com/index.php/planovani
http://managementmania.com/index.php/management-organizace/60-zakladni-pojmy/234-cile
http://managementmania.com/index.php/strategicke-rizeni
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Jednotlivé kroky strategického řízení:  

 Provedení analýz (za pouţití analytických metod jako je SWOT analýza, 

SLEPTE analýza, BCG matice) 

 Formulování strategie (stanovení vize a cílŧ podniku) 

 Realizace strategie 

 Kontrola strategie 

Finanční analýza je rozsáhlá analýza vstupŧ a výstupŧ finančních prostředkŧ ve firmě. 

Je moţné ji vyuţít ex post, coţ znamená zpětně jako hodnotící faktor minulého stavu a 

hospodaření, ale také ex ante jako nástroj řízení a budoucího vývoje firmy.
2
 

 

V období ekonomické recese nemá finanční analýza dle mého názoru odpovídací 

vypovídající schopnost. Tempo hospodářského rŧstu je pomalé, mnoho podnikŧ bojuje 

o přeţití a trh se čistí. Z tohoto dŧvodu jsem se zaměřila primárně na strategickou 

analýzu společnosti a porovnání současného stavu konkrétní firmy se stavem 

analyzovaným v bakalářské práci. Přesto si uvědomuji, ţe součástí strategické analýzy 

je i analýza finanční, proto se budu ve své diplomové práci věnovat také rozboru 

účetních výkazŧ.   

 

2.1.1. Metodický přístup ke strategickému řízení 

 

Strategie vyjadřuje základní představy o tom, jakou cestou se dosáhne firemních cílŧ. 

Navazuje na vizi a misi podniku. Pojmenovává a zobrazuje konkrétně to, co má být 

v budoucnu dosaţeno.
3
  

 

V dnešním konkurenčním prostředí se bez strategického řízení neobejde téměř ţádný 

podnik. V zahraničí je jiţ samozřejmostí, a tento trend prostupuje také k nám. 

Ekonomiky většiny evropských zemí jsou otevřené a dobré podnikatelské podmínky 

přitahují zahraniční firmy, které na našem území otevírají pobočky a tím zvyšují 

                                                 

2
 Zdroj: [10] SEDLÁČKOVÁ, H., Strategická analýza. 2006 

3
 Zdroj: [3] ŠULEŘ, O., Manaţerské techniky. 1995. s. 29.   

http://managementmania.com/index.php/planovani/46-ostatni/102-swot
http://managementmania.com/index.php/zakladni-pojmy/94-pestle-analyza
http://managementmania.com/index.php/zakladni-pojmy/85-matice-bcg


13 

 

konkurenci. Zahraniční firmy mají oproti mnohým českým podnikŧm kapitálový 

potenciál a více zkušeností.  

 

Strategické plánování a řízení je v podniku většinou náplní práce manaţera. V menších 

podnicích je tato funkce zdvojená, zpravidla zastávaná jednatelem společnosti, který má 

k dispozici tým podřízených. Součástí práce manaţera a celého týmu podniku je 

strategické plánování a organizační řízení a následné vyhodnocování a analyzování 

dosaţeného stavu. Základní otázky, které by si měl kaţdý manaţer či vlastník klást, 

budou typu „Kde se nyní nacházíme?“ a „Kam směřujeme?“. Odpověď na tyto otázky 

není tak snadná, jak by se mohlo zdát, ale slouţí vţdy jako odrazový mŧstek pro 

budování úspěšné strategie. Ta koresponduje s cíli podniku. Základní cíl je 

pravděpodobně u většiny firem maximalizace trţní hodnoty podniku. Tento souvisí úzce 

se základní definicí podnikání podle
4
 obchodního zákoníku. Tato definice je 

univerzální, ale dílčí cíle, kterých chce kaţdý podnik dosáhnout, si stanovuje 

individuálně. Tyto cíle by měly respektovat určitá kritéria, označovaná jako metoda S 

 M  A  R  T
5
 

 

S t i m u l a t i n g  

M e a s u r a b l e  

A c c e p t a b l e   

R e a l i s t i c  

T i m e d  

 

Strategická analýza zahrnuje poznání naší společnosti, její vliv na okolní subjekty, ať uţ 

konkurenci, zákazníky, dodavatele, stát. Strategické řízení nabádá ke stanovení 

dlouhodobých cílŧ a definování klíčových oblastí, ve kterých se bude podnik 

v budoucnu pohybovat. Od koncepčního řízení se strategie odlišuje především tím, ţe 

jejím cílem je nelézt takovou konkurenční výhodu, která nás odliší od ostatních 

                                                 

4
 Zákon č. 513/1991 Sb., ( obchodní zákoník),  § 2 podnikání  

5
 Zdroj: [10] SEDLÁČKOVÁ, H., Strategická analýza. 2006. s.3. 
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podnikŧ. „Strategická“ znamená „dlouhodobá.“ Toto pravidlo dnes není dodrţeno, 

zejména v menších podnicích.   

 

„strategie není náhoda, ani pořádný kus štěstí, ani intuice“ 
(Porter, M.) Zdroj: [10] SEDLÁČKOVÁ, 

H., převzato  

 

Níţe uvedené základní typy analýz, jeţ pomáhají zmapovat situaci současného stavu a 

nalézt odpovědi na výše zmíněné otázky: 

 

 Segmentace trhu 

 Analýza makrookolí a mikrookolí (SLEPTE) 

 Analýza konkurence - PORTER 

 SWOT analýza 

 

Analýza segmentace trhu nám pomáhá definovat hranice současného vývoje a určit 

hranice potencionálního trhu. Analýzou konkurence se nerozumí pouze analýza 

konkurenčních firem, ale také konkurenčních výrobkŧ, potencionálních účastníkŧ trhu, 

analýza substitutŧ na trhu, vliv a síla odběratelŧ a dodavatelŧ. Analýza struktury 

prostředí a analýza SLEPTE nám otevírají pohled na nové příleţitosti, které by mohla 

firma na trhu vyuţít a které zde jiţ moţná byly, jen si je firma nedala do souvislostí. 

Upozorňuje nás na základní nebezpeční hrozící na trhu. Výsledky těchto analýz se 

promítají do analýzy silných a slabých míst, tzv. SWOT analýzy. Analýza zobrazuje 

výsledky do čtyř přehledných kvadrantŧ a měla by být vyvrcholením strategické 

analýzy podniku. Je dŧleţité si uvědomit, ţe pracuje zejména s výsledky předchozích 

analýz a je jakousi sumarizací relevantních informací o podniku, se kterými se bude 

nadále pracovat.  

2.1.2. Obsah strategické analýzy  

 

Celkový proces strategické analýzy zahrnuje mnohem více neţ jen tyto zmíněné 

analýzy, na které jsem se zaměřila v diplomové práci.  
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Celkovou strategickou analýzu mohu rozdělit do tří částí:
6
 

 Analýza prostředí podniku 

 Analýza vnitřních zdrojŧ a schopností  

 Syntéza  

2.2. Analýza struktury prostředí 
  

Tato analýza zahrnuje analýzu mikrookolí a makrookolí.  

 

Makrookolí se zaměřuje na analýzu toho, co se děje v bezprostředním i širokém okolí 

podniku. Zkoumají se nejen aspekty budoucnosti, ale také minulosti, protoţe lze 

očekávat jejich dopad v budoucím fungování. Jedná se o pozorování globálního aspektu 

a celosvětovou politickou, ekonomickou, vědecko-technologickou, demografickou, 

ekologickou, právní a sociální situaci.  

Mikrookolí je zaměřeno zejména na odvětví, ve kterém podniky pŧsobí, ale také 

konkurenci v tomto odvětví.
7
 Analyzují se zde především tři základní „subjekty.“ 

 

 Výrobek 

 Trh  

 Konkurence 

2.2.1. Analýza makrookolí podniku 

 

Součástí analýzy okolního prostředí podniku je SLEPTE8 analýza. Jedná se o komplexní 

analýzu poznání podniku a to především v politické, ekonomické, sociální a 

technologické oblasti. Tato analýza poskytne dŧleţité informace o tom, kde se podnik 

nachází na trhu, jaké jsou trendy a kam by popřípadě mohl směřovat.
9
  

SLEPTE analýza je pro podnik velice dŧleţitým vodítkem budoucího chování. Okolí 

podniku je nestabilní a s vývojem času se rychle mění. Současně je podnik ovlivňován 

                                                 

6
 Zdroj: [10] SEDLÁČKOVÁ, H., Strategická analýza. 2006. s. 7-15. 

7
  [10] SEDLÁČKOVÁ, H., Strategická analýza. 2006. s. 7-15, s.20-30. 

8
 Kromě pojmu SLEPTE analýza se mŧţeme v rŧzných literaturách setkat také s pojmem PEST či SLEPT 

analýza, nebo také   PESTEL analýza. Analýzy jsou totoţné. Liší se pouze rozsah zkoumaných oblastí. 

Název vţdy nese první písmenka zkoumaných oblastí.   
9
  Zdroj: [3] ŠULEŘ, O., Manaţerské techniky. 1995.   
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mnoha rŧznými faktory, které jsou pro něj individuální. Vlastníci ani manaţeři často 

nedokáţí vnímat všechny tyto faktory a dát si je do souvislostí. Účelem SLEPTE 

analýzy je proto prozkoumání současného stavu a odhad budoucího vývoje ekonomiky, 

odvětví, chování konkurence, zákazníkŧ, státu apod. Samozřejmě ţe všechny tyto 

faktory se budou neustále vyvíjet, proto je vhodné analýzu makrookolí po čase 

zopakovat. Mnoho podnikŧ se také obtíţně vyrovná s vlivy, které na ně pŧsobí, a proto 

znalost okolí umoţňuje na tyto vlivy aktivně reagovat a představuje klíč k úspěchu. 

S ohledem na jedinečnost kaţdého podniku i SLEPTE analýza musí být zaměřena 

individuálně, ale vţdy s orientací na zákazníka.
10

 

Prostředí podniku je dáno také regionální pŧsobností, firemní strategií a jednotlivými 

stakeholdery v podniku. Pro kaţdý podnik budou přitom rozhodující jiné faktory. Závisí 

to na odlišnosti odvětví. Například pro účetní a daňovou kancelář nebudou příliš 

podstatné demografické a sociální aspekty, ale naopak u prodejny potravin mohou tyto 

faktory být rozhodující.  

Pomocí zodpovězení níţe uvedených otázek se mŧţe firma rozhodnout, jaké další kroky 

v organizaci do budoucna podnikne. Pro praktické provádění vyuţíváme rŧzné pomocné 

metody, například „metoda scénářŧ“, nebo metody komparativní analýzy.
11

  

 

 Která ze zkoumaných oblastí má na organizaci největší vliv 

 Jaké jsou moţné účinky faktorŧ v těchto oblastech 

 Které faktory jsou v blízké budoucnosti nejdŧleţitější 

 

SLEPTE analýzu lze aplikovat na podnik jakéhokoliv rozsahu, je však zřejmé, ţe čím 

větší podnik, tím dŧleţitější roli při utváření strategického plánu hraje. Pro podniky 

menšího rozsahu je mnohem dŧleţitější analýza mikrookolí.  V případě, ţe chci 

aplikovat analýzu makrookolí na menší podnik, musím v prvé řadě přizpŧsobit 

jednotlivé faktory tomuto podniku. Například u posuzování demografických faktorŧ by 

nadnárodní podnik pravděpodobně posuzoval mzdové náklady a náklady na materiál 

                                                 

10
 Zdroj: [10] SEDLÁČKOVÁ, H., Strategická analýza. 2006. s. 16. 

11
 Zdroj: [9] GRASSEOVÁ, M., Analýza v rukou manaţera, 2010. s.170-190. 
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v zemích, ve kterých pŧsobí, zatímco podnik s maloobchodní činností budou zajímat 

lokální zákazníci, jejich přání a potřeby.
12

 

 

2.2.1.1. Politické faktory
13

 

 

Tyto faktory se v podnikatelské sféře dotýkají kaţdého podniku. Pro analyzovaný 

podnik je stěţejní vládnoucí strana a situace na politické scéně, či to, jak často se mění 

směr uplatňované politiky.  Mŧţe být orientován na systém přerozdělovací, tedy snaha 

vlády vybrat více prostředkŧ a ty pak přerozdělovat, nebo systém tzv. volné trţní 

ekonomiky, kdy jsou zásahy státu minimální.  Na podnik nepŧsobí pouze politické 

faktory dané země, ale také okolní státy. Významně jsou ovlivněny zejména EU, ale 

také východními zeměmi. Například Ruskem či Ukrajinou, jako dodavatelem ropy a 

zemního plynu do Evropy, nebo také zeměmi Blízkého východu.   

ČR má otevřenou ekonomiku. Národní hospodářství je plně zapojeno do mezinárodního 

obchodu a i v případě, ţe neobchodujeme za hranice naší země, politika EU ovlivňuje 

významně naše partnery i nás. Politika neovlivňuje podniky pouze na úrovni daňových 

zákonŧ a legislativy, ale také zavedením antimonopolních zákonŧ, regulací exportu a 

importu, cenovou politikou a sociální politikou státu, ochranou ţivotního prostředí a 

podobně. Dŧleţitý je i politický postoj vŧči investicím a externí vztahy se zahraničními 

zeměmi
14

 

Samozřejmě ţe politické faktory nepŧsobí pouze na analyzovaný podnik. V rámci 

SLEPTE analýzy je dŧleţité zohlednit, jak výše uvedené faktory pŧsobí nebo mohou 

pŧsobit na naši konkurenci, zaměstnance, spotřebitele, mezi nimiţ jsou naši klienti 

apod.  

 

 

 

                                                 

9
  Tamtéţ, s. 179. 

12
 Zdroj: [10] SEDLÁČKOVÁ, H., Strategická analýza. 2006. s. 15-20. 

13
 Zdroj: [9] GRASSEOVÁ, M., Analýza v rukou manaţera, 2010. s.170-180. 
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2.2.1.2. Legislativní faktory 

 

Některé literatury zahrnují legislativní faktory do politických vlivŧ. Podle mého názoru 

je jejich role natolik významná, ţe je ve své diplomové práci uvádím samostatně. 

Samozřejmě ţe s politickým prostředím úzce souvisejí. Z hlediska analyzované firmy je 

jejich význam dále umocněn, protoţe obor podnikání analyzované firmy s legislativou 

úzce souvisí.  

Z pohledu analyzované firmy bude mít rozhodující vliv zejména vývoj a existence 

právních norem obchodního práva, pracovního práva, soudního správního řádu, dále 

úprava pracovních podmínek, daňové zákony pro fyzické i právnické osoby, vyhlášky a 

komentáře, ale i mezinárodní smlouvy, jako jsou smlouvy o zamezení dvojího zdanění, 

účetní standardy a jejich rozdíly s mezinárodními účetními standardy IFRS a podobně.  

Legislativa se také promítá do vymahatelnosti práva, funkčnosti správních orgánŧ, 

úřadŧ a soudŧ, časté novelizace zákonŧ, nebo naopak jejich nepruţnost a zastaralost. To 

má vliv na vývoj účetní kanceláře, a proto je zapotřebí tyto podněty shromaţďovat a 

analyzovat jejich vývoj.  

 

2.2.1.3. Ekonomické faktory 

 

Jak jiţ z názvu vyplývá, řadíme sem především vývoj makroekonomických činitelŧ, 

jakou jsou vývoj inflace a tempo hospodářského rŧstu. S tím souvisí také vývoj cen. 

Podniky jsou ovlivňovány základními indikátory makroekonomického stavu okolí, jako 

je úroková míra, daňové zatíţení a směnný kurz. Ekonomický rŧst nám na jedné straně 

připravuje příleţitosti, ale na straně druhé také mnohé hrozby. Změna v úrokové míře 

ovlivňuje celkovou výnosnost podniku a přehodnocuje finanční prostředky vloţené do 

podnikání a pohybuje s cenou kapitálu. Nízká úroková míra připravuje prostor pro 

investice, a naopak nepříznivý dopad zvyšující se inflace investiční činnost utlumuje.  

Dopady těchto faktorŧ na podnik také přehledně zobrazuje finanční analýza, která je 

samostatnou součástí mojí diplomové práce. Dalším významným ekonomickým 

faktorem je vývoj poptávky a nabídky, který určuje směr a ovlivňuje ekonomickou 
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výkonnost. Ekonomiku ovlivňuje, jak jsem jiţ zmínila, také ekonomická situace v 

okolních zemích.
15

 

 

2.2.1.4. Technologické vlivy 

 

Technologické vlivy jsou v dnešní době nezanedbatelné. Dotkají se téměř všech typŧ 

podnikŧ, ale především těch výrobních. Ty jsou de facto závislé na neustálém sledování 

trendŧ a vývoji nových technologií, které odstraňují hranice a posouvají nás do zcela 

jiných sfér. Jedná se o velice nákladnou skupinu faktorŧ. Nový technologický objev 

mŧţe velice výrazně a dramaticky změnit okolí, v němţ se podnik pochybuje. Význam 

technologických faktorŧ bych ráda ukázala na příkladu z praxe. Dramatický posun ve 

vývoji digitálních fotoaparátŧ zpŧsobil nejen útlum prodeje analogových přístrojŧ, ale 

také v podstatě znehodnotil význam tištěných fotografií. Konkrétní společnost, která 

investovala miliony do nákupu strojŧ a zařízení na vyvolávání a úpravu fotografií a 

která z dŧvodu úvěrŧ prvních letech příliš neprofitovala, se dostala do značných 

existenčních problémŧ. Bude pro ni velmi obtíţné změnit strategii podniku a zpeněţit 

neatraktivní strojové vybavení. 

Faktory technologické, zejména pak technologie v IT, budou pro účetní kancelář dle 

mého názoru klíčové.  

 

2.2.1.5. Sociální a demografické faktory 

 

Tyto faktory jsou výsledkem kulturních, ekonomických, demografických, 

náboţenských, vzdělávacích a etických podmínek ţivota. Jedná se především o 

demografický vývoj obyvatelstva, kulturní a sociální aspekty. Ţivotní postoj a ţivotní 

úroveň obyvatel odráţí mnohé skutečnosti, které ovlivňují okolí firem.
16

 Z hlediska 

nabízených produktŧ je demografický vývoj velice dŧleţitý. Například pro firmy 

podnikající v oblasti kosmetiky bude příznivou zprávou stárnutí obyvatelstva. Pro 

restauraci se zdravou výţivou zase bude rozhodující současný trend péče o své zdraví a 

tělo. Pro prodejce hraček je dŧleţitý počet narozených dětí. Ţivotní styl obyvatelstva se 

                                                 

15
 Zdroj: [10] SEDLÁČKOVÁ, H., Strategická analýza. 2006. s. 17-20. 

16
 Zdroj: [10] SEDLÁČKOVÁ, H., Strategická analýza. 2006. s. 15-20. 
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odráţí do zpŧsobu trávení volného času a koníčkŧ. Kultura a kulturní bohatství tradice, 

zvyky, obavy, předsudky, to vše ovlivňuje poptávku a nabídku produktŧ a sluţeb, a tím 

pádem i podnik jako takový. Firmy se musejí ve své činnosti neustále přizpŧsobovat 

těmto změnám a úspěšně na ně reagovat.  

Do analýzy těchto faktorŧ patří také trh práce. Z hlediska podnikŧ to znamená mimo jiné 

dostupnost vzdělaných a kvalifikovaných lidí v oboru, ve kterém podnikáme. Atraktivita 

se mění s trendy, vzdělaností, informovaností obyvatelstva, s automatizací procesŧ a 

podobně. V současné době je spíše nedostatek technicky zaloţených oborŧ. Naopak 

humanitní a ekonomicky orientované obory jsou velice atraktivní. V konečném dŧsledku 

to pro absolventy ekonomických oborŧ znamená vyšší nabídku pracovních sil neţ je její 

poptávka. Kvalifikovaných pracovníkŧ je v tomto oboru dostatek a od tohoto faktu se 

odvíjí také poţadavky firem a prŧměrné mzdy napříč oborem. Pro analyzovanou firmu 

bude mít tento faktor zásadní význam. Vzhledem k tomu, ţe  maximum výstupŧ účetní 

firmy je tvořeno poskytováním účetních sluţeb, jsou personální zdroje jednou 

z klíčových oblastí.   

 

2.2.1.6. Ekologické vlivy 

 

Ekologické vlivy zahrnují faktory týkající se ochrany ţivotního prostředí. Dotýkají se 

zejména oblasti zpracovatelského, strojírenského a těţebního prŧmyslu, 

vodohospodářství a zemědělství. Zahrnují rŧzná ekologická opatření, limity, popřípadě 

patenty. Regulaci zajišťuje jednak vláda ČR, ale také Evropská unie.  
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Politické vlivy 

 Daňová politika 

 Regulace v oblasti zahraničního obchodu 

 Politická stabilita 

 Evropská unie 

 Zahraniční legislativa 

 Podpora a postoje státu 

(podnikání/bydlení/vzdělávání/kultury/invest

icí apod.) 

 Klíčové orgány a úřady 

 Vládnoucí strana 

 

 

Ekonomické faktory 

 Vývoj HDP 

 Hospodářské cykly 

 Daňové zatíţení a daňová kvóta 

 Nezaměstnanost 

 Devizové kurzy 

 Kupní síla (parita) 

 Změna úrokové míry 

 Inflace 

 Vývoj průměrné mzdy 

 Změna cen energií 

 Deficit/přebytek rozpočtů 

 Náklady a dostupnost půjček 

/úvěrů apod. 

 Cla a patenty 

 

Sociálně-kulturní  a demografické faktory 

 Demografické charakteristiky (velikost populace, věková 

struktura, pracovní preference, geografické rozloţení, 

etnické rozloţení) 

 Trh práce (rozdělení příjmů, míra nezaměstnanosti) 

 Sociálně kulturní aspekty (ţivotní úroveň lidí, 

rovnoprávnost pohlaví) 

 Dostupnost poţadované pracovní síly (existence 

vzdělávacích institucí, potencionální zaměstnanci, 

diversita pracovní síly)  

 Úroveň vzdělávání 

 Způsoby trávení volného času 

 Změny ţivotního cyklu 

 Mobilita 

 Přístup k práci  

 Podpora bydlení 

 

Technologické vlivy 

 Vládní podpora R&D 

 Nové objevy 

 Výše výdajů na výzkum a vývoj 

 Celkový stav technologie (nové vynálezy 

a objevy) 

 Rychlost zastarávání 

 Změny technologie 

 

Ekologické vlivy 

 Ochrana ţivotního prostředí 

 Legislativní omezení (patenty) 

 Ekologické opatření 

Legislativní vlivy 

 Pracovní právo a BOZP 

 Existence a funkčnost právních norem 

 Ochrana spotřebitele 

 Antimonopolní zákony 

 Daňové zákony 

 Obchodní právo 

 Deregulační opatření 

 Legislativní omezení (patenty, ekologická opatření) 

 Funkčnosti soudů 

 Vymahatelnost práva 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/HDP
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%BD_cyklus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nezam%C4%9Bstnanost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kupn%C3%AD_s%C3%ADla
http://cs.wikipedia.org/wiki/Inflace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mzda
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2.2.2. Analýza mikrookolí podniku 

 

Z hlediska analyzované firmy bude tato analýza mnohem dŧleţitější. Podniku se dotýká 

přímo a také jsme ji schopni do jisté míry sami ovlivnit. Pro správnou formulaci 

strategie, která by měla být výsledkem této analýzy, je nalezení souvislostí mezi naším 

podnikem a jeho nejbliţším okolí. Přičemţ slovo „okolí“ nevyjadřuje pouze 

demografický význam.  

Prvním krokem je přesné vymezení odvětví, ve kterém podnik pŧsobí a vymezení trhu, 

na který vstupuje se svým výrobkem. Zajímat mne budou především konkurenční 

podniky nabízející srovnatelné sluţby a produkty za srovnatelných podmínek. Pomoci 

s definováním odvětví mi mŧţe například klasifikace CZ-NACE.
17

  Analýzu odvětví je 

také moţné provést pomocí vypracování tzv. „podnikatelského systému“, který definuje 

rŧzné kombinace vazeb podniku 
18

 nebo pomocí vypracování tzv. „mapy konkurenčních 

skupin“. Výhoda této metody je, ţe definuje odvětví jako celek, jeho účastníky a také 

přiblíţí podrobnější informace o konkurentech.
19

  

Konkurenci pro analyzovanou firmu nebude pravděpodobně představovat účetní 

kancelář z Ústí nad Labem, pŧsobící pouze v tomto místě, ale ani účetní firma, sídlící ve 

stejné budově jako analyzovaná společnost. Je to dáno oborem podnikání. Pro něj totiţ 

dle mého názoru není místo pŧsobení rozhodující.  

 

Faktory, na které se zaměřuji při analýze odvětví:
20

  

 

 velikost trhu, 

 objem trţeb, 

 oblast pŧsobení, 

 schéma konkurence, 

                                                 

17
 Odvětvová klasifikace ekonomických činností OKEČ je postupně nahrazována klasifikací dle CZ-

NACE v rámci harmonizace naší legislativy s evropskou legislativou. 
18

 Zdroj: [13] KETELHOHN, W., International Business Strategy. 1995. 
19

 Zdroj: [10] SEDLÁČKOVÁ, H., Strategická analýza. 2006. s. 30-35. 
20

 Tamtéţ. s. 30-40. 
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 počet zákazníkŧ, 

 stupeň vertikální integrace, 

 zkušenosti / know how. 

 

Nejvýznamnější částí je analýza odvětví, ve kterém se podnik pohybuje. Cílem této 

analýzy je definování faktorŧ, které zkoumané odvětví činí atraktivním. Tato analýza by 

se však měla zaměřit na kvalitativní, nikoliv pouze kvantitativní stránku. Dŧleţité jsou 

informace, které ovlivňují zkoumaný podnik nebo podniky v jeho okolí. Nazývají se 

hybné síly, a jejich přesné definování bude mít zásadní význam. S analýzou odvětví 

souvisí také hodnototvorný řetězec. Soustředí se na to, jak atraktivní a konkurence 

schopný je ten či onen produkt nebo sluţba a jakou tedy přináší hodnotu zákazníkovi.
21

 

Stěţejní význam pro výsledky analýzy má analýza konkurenčních sil. Nejpouţívanějším 

modelem analýzy konkurenčního prostředí je Porterŧv model pěti konkurenčních sil.
22

  

Porter také definoval generické strategie, které nám udávají jednotlivé moţnosti vstupu 

na trh. Je to především metoda vedení cenou (metoda nízkých nákladŧ), vedení trţním 

zacílením a podobně.  

2.2.3. Analýza konkurence v odvětví metodou PORTER 

 

Konkurenční strategii, atraktivnost trhu a potenciál rŧstu trhu nejlépe definoval 

harvardský profesor M. Porter. Uvedl metodu analýzy struktury konkurence, která je 

nazývána jako Porterŧv model. 

Strategie úspěšnosti podniku v odvětví je závislá na pěti dynamických faktorech, které 

pŧsobí na podniky a ovlivňují stanovení ceny, plánované investice, ale i strukturu 

nákladŧ. Dle Portera podnik těchto pět sil musí identifikovat před vstupem na trh.
 23

  

 

 

 

                                                 

21
 Zdroj: [10] SEDLÁČKOVÁ, H., Strategická analýza. 2006. s. 11 

22
 Harvardský profesor Michael Eugene Porter *1947, Porter´s Five Forces   

23
 Zdroj: [9] GRASSEOVÁ, M., Analýza v rukou manaţera 2010. s. 190 
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Obrázek 1 Porterův Model pěti sil., převzato z: Zdroj /9/ GRASSEOVÁ, M., Analýza v rukou manaţera, 2010 

s.191. 

 

Z výše uvedeného modelu jsou patrní všichni činitelé, kteří jsou hybnou silou 

konkurence. Všichni tyto činitelé ale nemají stejné priority. Analýzou bych měla být 

schopna definovat, které z faktorŧ jsou pro společnost klíčové a které na ni pŧsobí 

okrajově.  

2.2.3.1. Hrozba rivality mezi konkurenčními podniky 

 

Pokud v daném odvětví pŧsobí mnoho firem nabízejících stejný produkt, nabídka je 

poměrně vysoká a sniţuje se atraktivnost tohoto odvětví. Na trhu je mnoho konkurentŧ 

a podnik musí vynakládat hodně sil na konkurenční boj a nemŧţe se plně soustředit na 
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svou činnost. Při vysoké konkurenci mŧţe podnik buďto trh opustit, nebo musí vyřešit 

otázku, jak zlepšit svoji pozici na trhu.
24

  

 

2.2.3.2. Hrozba substitutů  

 

Substituty představují dva statky (produkty nebo sluţby), které mŧţe spotřebitel 

zaměňovat jeden za druhého. Dŧleţitou roli u substitutŧ hraje cena statku. Zpravidla 

zvýšení ceny jednoho statku vyvolá zvýšení poptávky spotřebitele po statku druhém. 

Spotřebovávání statkŧ je přitom měřeno mírou uţitku, který statek přináší spotřebiteli.  

V případě, ţe je na trhu mnoho substitučních výrobkŧ, je prosazení mého poměrně 

obtíţné. Naopak pokud poskytuji sluţby, které jsou v okolí podniku obtíţně 

nahraditelné, přináší to firmě konkurenční výhodu. Rozlišujeme také mezi dokonalým a 

nedokonalým substitutem. Dŧleţité pro spotřebitele jsou také náklady, spojené 

s přechodem z jednoho substitutu na druhý. V případě, ţe by tyto náklady byly vysoké, 

nebude pro zákazníka tak snadné statky zaměnit.   

2.2.3.3. Hrozba vyjednávací síly zákazníků a dodavatelů  

 

Tyto dva faktory fungují na stejných principech. Zákazníci nebo dodavatelé mají 

moţnost nás určitým zpŧsobem ovládat. Dodavatelé mění ceny vstupŧ anebo jejich 

kvalitu. Čím více je podnik závislý na dodavateli, tím je tlak na cenu vyšší. 

V případě vysoké konkurence v odvětví mají zákazníci zpravidla velkou vyjednávací 

sílu a tlačí na sniţování ceny nebo chtějí více sluţeb a výhod za stejnou cenu.  

Zpravidla platí, ţe dodavatelé ovlivňují náklady a zákazníci mají vliv na ceny statkŧ.
25

  

 

2.2.3.4. Hrozba nových konkurentů  

 

Další příliv konkurence do odvětví je nepříznivý. Mŧţe se jednat o zcela nové 

konkurenty nebo třeba společnosti vzniklé akvizicí. Riziko pro stávající podniky 

představuje zejména fakt, ţe konkurenti budou mít dobrou trţní pozici a schopnosti. 

                                                 

24
 Zdroj: [9] GRASSEOVÁ, M., Analýza v rukou manaţera 2010. s. 180 – 195. 

25
 Zdroj: [10] SEDLÁČKOVÁ, H., Strategická analýza. 2006. s. 50 – 60. 
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Naopak nevýhody pro nově vstupující podniky mohou představovat nedostatečné 

zkušenosti, velké investiční a marketingové náklady.  

 

Porterŧv model je zkonstruován tak, ţe na sebe jednotlivé faktory vzájemně pŧsobí a 

ovlivňují se. Jednoduše řečeno, je-li všech pět sil ovlivňujících podnik velkých, bude 

pro firmu uplatnění na trhu sloţité. Pokud síly pŧsobící na podnik jsou slabé, bude 

mnohem snazší se na trhu uplatnit. Zpravidla neplatí, ţe by všechny síly byly buďto 

mimořádně silné, nebo slabé.   

 

„Cílem strategie je nalézt v odvětví takové postavení, kdy podnik může nejlépe čelit 

konkurenčním silám ,  

anebo jejich působení obrátit ve svůj prospěch.“
26

 
zdroj:[10]SEDLÁČKOVÁ, H.,  převzato.

 

 

2.3.  Analýza vnitřních zdrojů a schopností 
 

Podobně jako fyzická osoba získává zpŧsobilost k právním úkonŧm, získává ji také 

podnik. Zpŧsobilost je nezbytná k definování strategie tak, abychom byli schopni 

reagovat na případné hrozby, přicházející od našich konkurentŧ, zákazníkŧ, dodavatelŧ i 

státu.
27

  Cílem podniku je tedy definovat úspěšnou strategii, která bude reagovat nejen 

na vlivy okolí, ale bude vycházet z cílŧ stanovených podnikem s ohledem na jeho 

schopnosti, zdroje a strukturu.
28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

26
 Zdroj [10] SEDLÁČKOVÁ, H., Strategická analýza. 2006. s. 59. doslovná citace. 

27
 Tamtéţ, s. 10 - 15. 

28
 Tamtéţ, s. 70 – 80. 
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Z níţe uvedeného obrázku vyplývá, které faktory pŧsobí na strategii podniku. 

 

Podnik       Vliv vnitřních faktorů 
  

       
  

  
cíle 

 
zdroje a 

schopnosti  
struktura a 

systémy 
  

  
  

  
  

  

 

    
  

                  

         
strategie 

   

 

     Odvětvové okolí       Vliv odvětví 
  

       
  

  
konkurenti 

 
zákazníci 

 
dodavatelé 

  
  

  
  

  
       

  
                  

Obrázek 2 Vliv faktorů působcích na strategii, převzato z : Zdroj /10/ SEDLÁČKOVÁ, H., Strategická 

analýza, 2006. s.73. 

Zdroje představují základnu pro budování konkurenční výhody.
29

 Ty musíme uvnitř 

našeho podniku najít a uzpŧsobit tak, aby nám zajistily splnění podnikových cílŧ. Dle 

literatury [10]
30

 členíme zdroje v podniku primárně na tyto kategorie: 

 

 Lidské zdroje 

 Hmotné zdroje  

 Nehmotné zdroje 

 Finanční zdroje 

 

V případě analyzované firmy budou hrát klíčovou roli lidské zdroje. Patří sem počet 

zaměstnancŧ a jejich odborné znalosti a kvalifikace. Dále pak schopnosti manaţerŧ 

společnosti a úroveň firemní kultury. 

Hmotné zdroje tvoří stroje, zařízení a další hmotný majetek. (Vozový park, výpočetní 

technika, dílenské zařízení a podobě). Řadíme sem nejen fyzický hmotný majetek, ale 

také umístění strojŧ a dílen v blízkosti továren dodavatelŧ či odběratelŧ, provázanost a 

návaznost výroby a podobně. Mezi hmotné zdroje ale patří také nehmotný majetek 

                                                 

29
 Zdroj [10] SEDLÁČKOVÁ, H., Strategická analýza. 2006. s. 75 - 90 

30
 Tamtéţ, 73 – 80. 
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firmy, např. software. Firma mŧţe pouţívat systém MIS.
31

 Do MIS mŧţe začlenit 

například CRM pro řízení vztahŧ se zákazníky nebo softwarové nástroje pro provádění 

analýz (SWOT, PORETR, Portfoliová).
32

 

Do nehmotných zdrojŧ řadíme například KNOW HOW podniku, postupy a metody, 

firemní tajemství, obchodní značku a podobně. Nehmotný majetek je dŧleţitý zejména 

pro firmy jejichţ předmětem podnikání není výroba, ale například poradenská činnost a 

podobně.  

Analyzovaná firma bude pravděpodobně mezi hmotné zdroje řadit počítače, kancelářský 

nábytek a archivační sety. Větší význam hmotných zdrojŧ bude u prodejny potravin. 

Vybavení tvoří zejména (regály, lednice, vozový park apod.).  

Finanční zdroje představují také dŧleţitou část. Rozdělují se dle účetních výkazŧ na 

vlastní a cizí a jejich struktura a výše mohou významně ovlivnit stabilitu firmy. Řízením 

finančních zdrojŧ se podrobně zabývá finanční analýza, která je samostatnou kapitolou 

mé diplomové práce.
33

  

Analýza zdrojŧ je také nezbytná pro přípravu na SWOT analýzu. Analýza silných a 

slabých stránek vychází z výsledkŧ předchozích analýz a bez jejich provedení ji dle 

mého názoru není moţné správně definovat. 

2.4.  Fundamentální analýza  
 

Fundamentální analýza je zaloţena na rozsáhlých znalostech vzájemných souvislostí 

mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy. Fundamentální analýzou nazýváme 

rozbor účetních výkazŧ, který je prováděn hodnotitelem (expertem) s praktickými 

znalostmi z oblasti účetnictví, ekonomie a informací vyplývajících z finanční analýzy. 

Hodnotitel musí uvaţovat logicky a provést rozbor účetních výkazŧ
34

 tak, aby byl 

schopen zhodnotit objektivně finanční situaci podniku. Pouţívá rŧzných dedukcí s cílem 

provést kompletní syntézu a definovat závěry a přehled o stavu firmy s ohledem na obor 

podnikání, specifika regionu, strukturu národního hospodářství a podobně.
35

 

                                                 

31
 MIS (angl. Management information system) manaţerský informační systém  

32
 Zdroj: [17] SOLAŘ, J., Rozbor výkonnosti firmy. 2006. začlenění MIS do podnikové struktury IS, s.24 

33
 Finanční analýza podrobněji viz kap. 2.6. 

34
Rozvaha (angl. Bilace) a výkaz zisku a ztráty (ang. Profit and Loss statement), hovorově také 

„výsledovka“ 
35

 Zdroj [18] HANUŠOVÁ, H., Manaţerské účetnictví. 2003. 
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Fundamentální analýza je metoda, která má spíše verbální povahu, nepouţívá 

matematické vzorce a poskytuje především kvalitativní údaje.
36

 V mojí diplomové práci 

jsem provedla fundamentální analýzu z údajŧ účetní závěrky analyzované firmy, ve 

které jsem porovnávala vývoj v roce 2007 - 2009. Zpracování srovnání pro rok 2010 

není v současnosti moţné, jelikoţ účetní závěrka pro toto období není zatím zpracována.  

2.5.  Bonitní a bankrotní modely  

 

Bonitní a bankrotní modely se pouţívají pro hodnocení bonity
37

 firmy. Bonitní modely 

se pouţívají zejména ve finančním sektoru a jsou dŧleţité především pro finanční 

instituce. Lze je také aplikovat jen pro interní účely společnosti. Mezi nejznámější 

modely zkoumající bonitu patří Altmanŧv index dŧvěryhodnosti a Tafflerŧv bankrotní 

model, Index bonity nebo Rychlý test podle Kralicka.
38

  

2.5.1. Kralickuv QUICK test 

 

Profesor Kralicek představil v roce 1991 tzv. „rychlý test“ 
39

. Této model byl vyuţíván 

především v německy mluvících zemích. V ostatních zemích se spíše ujal Altmanŧv 

index dŧvěryhodnosti. Kralickuv rychlý test představuje poměrně jednoduchou a 

rychlou metodu zjištění bonity firmy. Vychází se z údajŧ účetních výkazŧ, které jsou ve 

velké míře volně dostupné a jeho smyslem je přiřazování známek hodnotám ve 

výkazech a jejich následné zhodnocení. Oblasti, které podrobujeme hodnocení, mohou 

být rŧzné. Jedná se například o finanční zdraví, výkonnost firmy, zadluţenost a 

podobně. 

P. Kralicek vybral celkem čtyři ukazatele finanční analýzy a podle jejich hodnot 

přiděluje firmě body, přičemţ kaţdý ukazatel pochází z jedné části těchto oblastí: 

 

 

                                                 

36
 Zdroj: [6] SYNEK, M., Manaţerská ekonomika. 2007.  

37
 Bonita vyjadřuje stupeň jakosti. Ve finančním světě to představuje dobrou obchodní pověst firmy a 

stupeň dŧvěryhodnosti investorŧ. 
38

 Zdroj: [5]KISLINGEROVÁ, E., Manaţerské finance. 2007. s. 74 – 81. 
39

 Rychlý test, jinak také nazýván QUICK TEST  
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financování
40

 likvidita
41

 

rentabilita
42

 výsledky
43

 

 

Dle literatury [14]
44

 mŧţe rychlý test také odpovědět na otázku, zda má analyzovaná 

společnost mnoho dluhŧ. Model kombinuje ukazatele vyjadřující finanční stabilitu a 

výnosové situace. Ukazatelé musí být oproštěné od okolních vlivŧ, aby měly reálnou 

vypovídací schopnost.  

K hodnocení se pouţívá známek od 1 – 5, přičemţ 1 = stav velmi dobrý, 5 = firma je 

ohroţena. Známka celkem se potom získá prŧměrem dílčích hodnocení.  

Jakou vypovídající schopnost mají ukazatele v QUICK TESTU ukáţe následující 

tabulka. 

 

Obrázek 3 Vypovídací schopnost ukazatelů QUICK Testu dle Kralicka, převzato z: Zdroj: /14/ KRALICEK, 

P., Základy finančního hospodaření, 1993. s.46. 

 

Uvedené čtyři ukazatele jsou dostačující. Výběr 20 nebo 30 ukazatelŧ přinese shodný 

výsledek, ale postrádá přehlednost a jednoduchost.
45

 QUICK TEST pracuje s těmito 

ukazateli: 

                                                 

40
 Ukazatel zobrazující zadluţení firmy 

41
 Schopnost splácet své závazky, také se uvádí termín „dostát svým závazkŧm“, neznamená ale neochotu 

platit 
42

 Ukazatel výnosnosti podniku 
43

 Celková výdělečná schopnost podniku 
44

 Zdroj: [14] KRALICEK, P., Základy finančního hospodaření. 1993. 
45

 Tamtéţ, s.50-70. 
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a) Kvóta vlastního kapitálu 

 

         
                     

               
 

 

 

Kvóta vlastního kapitálu by měla dosahovat od 20 – 40%. Při takovéto kvótě VK budou 

spokojeni stakeholdeři i finanční instituce. Optimální prŧměrná výše kvóty pro 

analyzované odvětví by  měla dosahovat 22% .
46

 

  

b) Doba splácení dluhu
47

 

 

         
                                      

  48
  

 

Tento ukazatel má velmi dobrou vypovídací schopnost a je integrován do mnoha 

bonitních modelŧ. Uţivatelŧm řekne, do kolika let by byl podnik schopen splatit dluhy 

vlastními silami. Doba splácení dluhŧ se pohybuje u dlouhodobých závazkŧ mezi 3 – 5 

lety. Prŧměrná doba splácení dluhu u maloobchodních prodejcŧ je cca 8 let.
 49

  Jedná se 

o veškeré dluhy společnosti a doba splacení dluhu je vykázána při generování stejné 

výše CF po všechny roky jako ve sledovaném období.
50

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

46
Zdroj: [14] KRALICEK, P., Základy finančního hospodaření. 1993, s. 21. 

47
 Vyjadřuje dobu umořování dluhu v jednotlivých letech. 

48
 Zdroj [5] KISLINGEROVÁ, E., Manaţerské finance. 2007.s. 75: zde chápeme CF jako výsledek 

hospodaření za účetní období plus odpisy plus změna stavu rezerv. 
49

 Zdroj: [14] KRALICEK, P., Základy finančního hospodaření. 1993. s. 35. 
50

 Zdroj: [5] KISLINGEROVÁ, E., Manaţerské finance. 2007. s. 74 – 81. 
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c) Rentabilita celkového kapitálu  (v %) 

 

         
    51  

              
        

 

Vyjadřuje, s jakou účinností pracuje kapitál, který jsme vloţili do podniku. Čím vyšší je 

procentní sazba, tím příznivější je výsledek.   

 

 

d) Cash-flow v % podnikového výkonu 

 

      
                           52 

     
       

   

Hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat pro maloobchodní činnost okolo 5%. 
53

 

 

Hodnotící stupnice Kralickova QUICK TESTU 

Ukazatel 
Výborně Velmi dobře Dobře Špatně Ohroţení 

1 2 3 4 5 

Kvóta VK > 30% > 20% > 10% < 10% negativní 

Doba splácení 

dluhu 
< 3 roky < 5 roky < 12 let > 12 let > 30 let 

CF v trţbách > 10 % > 8 % > 5 % < 5 % negativní 

ROA > 15 % >  12 % > 8 % < 8 % negativní 

Tabulka 1 Hodnotící stupnice QUICK Testu, převzato z: Zdroj /14/ KRALICEK, P., Základy finančního 

hospodaření, 1993. s. 66. 

 

 

 

 

                                                 

51
 Zdroj: [5] KISLINGEROVÁ, E., Manaţerské finance. 2007.s.75 - VH po zdanění + úrok (1-t))/ aktiva 

52
 Odpovídají také provoznímu Cash Flow 

53
 Zdroj: [14] KRALICEK, P., Základy finančního hospodaření. 1993. s. 50 - 55. 
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2.6.  Finanční analýza 
 

Jak uvádí literatura [21]
54

, finanční analýza představuje metodu hodnocení finančního 

hospodaření podniku, při které se získaná data třídí, agregují, poměřují mezi sebou 

navzájem, kvalifikují se vztahy mezi nimi, hledají se další souvislosti mezi získanými 

daty a určuje se jejich vývoj. 

Pomocí finanční analýzy jsme schopni získat určité ucelené informace o finanční situaci 

podniku a o jejím hospodaření. V čase se dá také předpokládat určitý vývoj firmy. 

Poskytuje informace o finanční síle podniku, kterou potřebují řídící pracovníci i široký 

okruh externích zájemcŧ (investoři, věřitelé,...). 

 

Cíle finanční analýzy:
55

  

 

 posouzení vlivu vnitřního i vnějšího prostředí 

 analýza dosavadního vývoje podniku 

 komparace výsledkŧ analýzy v prostoru 

 analýza vztahŧ mezi ukazateli (pyramidální rozklady) 

 poskytnutí informací pro rozhodování v budoucnosti 

 analýza variant a výběr nejvhodnější analýzy 

 interpretace výsledŧ včetně návrhu řešení 

 

Význam účetnictví a účetních výkazů  

 

Účetnictví jiţ v dnešní době neslouţí pouze jako podklad pro správný odvod daní. 

V současném světě má mnohem hlubší význam. V této oblasti poznáváme dva výrazy:  

 

 Manaţerské účetnictví 

 Finanční účetnictví 

                                                 

54
 Zdroj: [21] SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku, 2007. 

55
 Zdroj: [15] BĚHOUNEK, P., Společnost s ručením omezeným, 2001. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Investor
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%9B%C5%99itel&action=edit&redlink=1
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Manaţerské účetnictví představuje ucelený soubor informací o podniku, který je určen 

především pro vlastní vedení firmy, tedy na rozdíl od finančního účetnictví pro interní 

potřebu. Naproti tomu finanční účetnictví poskytuje informace o vnějších finančních 

vazbách, jako je přehled o aktivech a pasivech společnosti a o výnosech, nákladech a 

také výsledku hospodaření. Tyto informace ale slouţí především externím subjektŧm, 

jako jsou věřitelé, bankovní instituce a podobně.
56

 

Vzhledem k tomu, ţe manaţerské účetnictví má především interní charakter a slouţí pro 

potřeby uvnitř podniku, je zpravidla poţadavek na jeho maximální pravdivost a 

objektivnost.  

 

Základní rozdíly mezi účetnictvím finančním a manaţerským 

 

 

 „Všechny moderní definice účetnictví zdůrazňují spojení účetnictví s analytickými 

informačními a rozhodovacími procesy.“
58

 
zdroj: [4] BAŘINOVÁ, D.,

 
převzato.

 

 

                                                 

56
 Zdroj:[18] HANUŠOVÁ, H., Manaţerské účetnictví, 2003. 

57
Zdroj:[52]wikipedie:Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Mana%C5%BEersk%C3%A9_%C3%BA

%C4%8Detnictv%C3%AD 
58

Zdroj: [4] BAŘINOVÁ, D., Vyhodnocení účetních výkazŧ pro manaţery, společníky a akcionáře, 2005. 

s. 9. doslovná citace. 

Účetnictví Manaţerské Finanční 

Určení Interní Externí 

Zájem Maximalizace zisku Minimalizace daní 

Obsah Analytické účty Syntetické účty 

Pravdivost Maximální princip opatrnosti 

Úprava Neregulované Regulované státem 

Ceny Kalkulované Reálné 

Jednotky Hodnotové i naturální Finanční 

 

Tabulka 2 Základní rozdíly mezi manaţerským a finančním účetnictvím, převzato z: Zdroj /52/ 

www.wikipedia.cz, dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mana%C5%BEersk%C3%A9_%C3%BA 

%C4%8Detnictv%C3%AD57 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mana%C5%BEersk%C3%A9_%C3%BA%C4%8Detnictv%25
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mana%C5%BEersk%C3%A9_%C3%BA%C4%8Detnictv%25
http://www.wikipedia.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mana%C5%BEersk%C3%A9_%C3%BA
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Manaţeři, ředitelé a vlastníci firem jiţ nechápou účetnictví jako „nutné zlo“, ale 

pouţívají výsledky a výstupy účetních výkazŧ mnohem šířeji. Pouţívají je jednak 

k plánování, nebo prŧběţně k dokazování skutečnosti, či následně ke zhodnocení 

minulého vývoje.  

 

Účetní výkazy a výstupy se pouţívají také pro reporting. V následujícím obrázku jsou 

uvedeni někteří z uţivatelŧ účetních výkazŧ.  

 

Obrázek 4 Uţivatelé účetních výkazů, Zdroj: vlastní obrázek 

Na druhé straně účetní výkazy nejsou stále dokonalým modelem, který by vystihoval 

pravdivě všechny skutečnosti. Jejich vypovídací schopnost je omezena především pro- 

to, ţe v účetnictví vykazujeme některé hodnoty pomocí historických cen (např. ocenění 

majetku pořizovací cenou), která jiţ po čase nezobrazuje zcela přesně současnou 

hodnotu aktiv a pasiv. Dále se v účetnictví nezohledňuje vliv inflace, změny 

v ekonomickém prostředí a legislativě a podobně.  
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Nástroje analýzy 

 

Analýzu provádíme z údajŧ, které máme k dispozici. Výsledkem, výstupem jsou data 

jevŧ ukazatelŧ. Dle toho, o jakou analýzu se jedná, rozeznáváme ukazatele několika 

druhŧ:
59

 

 

 Ukazatele absolutní - základním  zdrojem většiny ukazatelŧ jsou účetní výkazy. 

Jednotlivé údaje jsou uvedeny v absolutním vyjádření, takţe informují o 

velikosti určitých jevŧ. (Například o velikosti majetku firmy). Tento údaj dále 

mŧţe být informací o stavu k určitému období nebo údajŧ za určitý časový 

interval. Podle toho dále rozdělujeme veličiny na stavové a tokové.
60

 

 Ukazatele relativní -  jsou dány jako poměr, tedy vztah dvou hodnot. 

 Ukazatele rozdílové - tvoří rozdíl mezi jednotlivými hodnotami absolutních 

ukazatelŧ. Příkladem je výpočet pracovního kapitálu.  

 

V analýzách ekonomického typu pouţíváme zejména ukazatele:
61

  

 Extenzitní  - vyjadřující rozměr či velikost, 

 Intenzitní  - vyjadřují intenzitu, 

 Stavové - vyjadřují stav k určitému okamţiku, (např. rozvaha k 31.12.),
62

 

 Tokové - pouţívají se u měření veličin typu výnosŧ a nákladŧ, které dosahují za 

určité období jistého objemu.  

 

Postup finanční analýzy: 

 

Prameny a jednotlivé literatury se v tomto pohlednu mírně liší, ale základní postupy 

finanční analýzy, jako kroky následující jeden za druhým, se nečastěji uvádí: 

 

                                                 

59
 Zdroj: [1] MACEK, J., Ekonomická analýza podniku, 2006. s. 19 – 23. 

60
 Zdroj: [7a] KISLINGEROVÁ, E., Manaţerské finance, 2010. s. 70 – 80. 

61
 Zdroj: [1] MACEK, J., Ekonomická analýza podniku, 2006. s. 15 – 25. 

62
 Zdroj: [7a] KISLINGEROVÁ, E., Manaţerské finance, 2010. s. 79 



37 

 

1. Etapa přípravná  - shromaţďování a třídění základních ekonomických a účetních 

dat. (Finanční výkazy za jednotlivá období, výroční zprávy, statistické výkazy apod.)  

2. Etapa analýzy primárních ukazatelů – do této etapy patří:  

 horizontální analýza,  

 vertikální analýza, 

 výpočet poměrových ukazatelŧ.   

4. Měření vývoje těchto ukazatelů (pomocí indexŧ, analýzou časových řad, analýzou 

trendŧ). 

5. Interpretace výsledků 

6. Návrhy a opatření
63

 

 

Finanční analýza je poměrně sloţitou a rozsáhlou součástí strategické analýzy podniku, 

proto jsem zpracovala modelový postup finanční analýzy do následujícího grafu. V mé 

diplomové práci se budu zabývat pouze některými ukazateli. 

 

Obrázek 5 postup finanční analýzy, Zdroj: vlastní obrázek 

                                                 

63
 Zdroj: [1] MACEK, J., Ekonomická analýza podniku, 2006. s. 20 - 25. 
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Při zpracování finanční analýzy je dŧleţité si uvědomit, ţe stěţejní není její kvantita, ale 

kvalita. Definovat všechny ukazatele a měřit jejich hodnotu, není problém. Výsledkem 

ale bude mnoţství čísel, hodnot a výsledkŧ, které budou nesrozumitelné a neúčelné. 

Daleko efektivnější, ale také sloţitější, je zvolit menší mnoţství ukazatelŧ a postupŧ, 

které budou aplikovány na podnik s ohledem na jeho předmět podnikání, organizační 

strukturu, prostředí, ve kterém pŧsobí a také firemní strategii.
64

  

2.6.1. Horizontální analýza 

 

Pouţívá se ke kvantifikacím meziročních změn v účetních výkazech. Určuje, o kolik % 

se jednotlivé poloţky ve výkazech změnily oproti minulému období. Je vhodné 

analyzovat minimálně dvě změny, tedy tři období. V případě velkých výkyvŧ je nutné 

se podívat hlouběji do výkazŧ minulých let, aby bylo moţné odhadnout trend a zjistit 

případné příčiny změny. Pro zpracování horizontální analýzy vycházím z absolutních 

čísel, přesněji hodnot zakotvených v účetních výkazech společnosti (rozvaha, výkaz 

zisku a ztráty). Dŧleţitým zdrojem informací pro horizontální analýzu je také příloha 

k účetní závěrce, kde jsou vysvětleny jednotlivé poměry a vybrané poloţky účetních 

výkazŧ. (Například změny VK, počet zaměstnancŧ, zpŧsob odpisování apod.) 

 

2.6.2. Vertikální analýza 

 

Na rozdíl od horizontální analýzy je vertikální analýza rozbor účetních výkazŧ v % 

vyjádření k nějaké 100% hodnotě (veličině). Porovnává, kolik procent celkových aktiv 

tvoří oběţná aktiva. Tento rozbor je dŧleţitý především pro získání informací o skladbě 

majetku společnosti, ale lze ho provést také pro analýzu výkazu zisku a ztráty či jiných 

ucelených veličin. 

 

 

 

                                                 

64
 Zdroj: [19] SOLAŘ, J., Rozbor výkonnosti firmy. 2006. 
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2.6.3. Analýza poměrových ukazatelů 

 

Zahrnuje analýzu rentability, likvidity, aktivity, zadluţenosti a produktivity práce. Ve 

své diplomové práci jsem se zaměřila pouze na výpočet některých ukazatelŧ. Jsou jimi 

zejména: 

 

Ukazatelé rentability: 

a) Rentabilita celkových aktiv ROA (angl. Return on assets) 

Vypočítám ze vztahu  
               

      
  , vyjadřuje, jaká část zisku byla 

vygenerována z investovaného kapitálu, tedy peněz majitelŧ i věřitelŧ.  

Tím se odlišuje od ROE  (angl. Return on equity), který měří pouze rentabilitu 

vlastního kapitálu, za pouţití výsledku hospodaření dosaţeného pouze z peněz 

majitelŧ.
 65

  

b) Rentabilita trţeb ROS (ang. Return on Sales) 

Vypočítám ze vztahu  
    

     
  , vyjadřuje procentuální podíl výsledku 

hospodaření na trţbách za prodej zboţí a sluţeb, tedy % podíl zisku na 1 Kč 

trţeb.
66

  

 

Ukazatelé aktivity: 

c) Obrat aktiv (angl. Assets turnover ratio)   

Vypočítám ze vztahu  
     

      
   , vyjadřuje počet obratŧ aktiv za určité období.  

d) Obrat zásob, vypočítám ze vztahu  
     

      
  , vyjadřuje počet obrátek zásob 

podniku za určité období. Dle charakteru zásob jsem schopna analyzovat 

výsledné hodnoty.  

 

 

 

 

                                                 

65
 Zdroj : [53] Finanční analýza firmy, dostupné z : http://www.faf.cz/Rentabilita/Rentabilita-aktiv.htm 

66
 Tamtéţ, dostupné z: http://www.faf.cz/Rentabilita/Rentabilita-trzeb.htm 

 

http://www.faf.cz/Rentabilita/Rentabilita-aktiv.htm
http://www.faf.cz/Rentabilita/Rentabilita-trzeb.htm
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Ukazatele zadluţenosti: 

e) Zadluţenost 1. Stupně (angl. Debet ratio) 

Vypočítám ze vztahu  
           

      
  , vyjadřuje rozsah, v jakém jsou podniková 

aktiva financována cizími zdroji.  

f) Úrokové krytí – vypočítám ze vztahu  
    

               
  , vyjadřuje kolikrát zisk 

přesahuje nákladové úroky zaplacené v daném období. Pro výpočet pouţívám 

zisk před zdaněním a úroky. Závisí na úrokové míře. Ve vyspělých zemích se 

doporučuje hodnota 8 – 9. V ČR, vzhledem k vysokým úrokovým sazbám, se 

povaţuje za optimální hodnotu 5 – 6.  

 

Ukazatelé likvidity 

g) Pracovní kapitál WC (angl. working capital) 

Vyjadřuje rozdíl krátkodobého majetku ke krátkodobým cizím zdrojŧm, vypočtu 

ze vztahu: 

                                                               

                      

 

 

h) Běţná likvidita,  vypočítám ze vztahu: 

                                                              

                    , hodnotí, jaký je poměr krátkodobého majetku ve vztahu ke 

krátkodobým cizím zdrojŧm. 
67

 

 

Ukazatelé produktivity práce: 

i) Prŧměrná mzda, vypočítám ze vztahu  
              

  

                           
 , zobrazuje 

prŧměrnou mzdu zaměstnancŧ firmy, kterou mohu porovnat 

s makroekonomickým prŧměrem v ČR. 

 

                                                 

67
 Zdroj: [53] Finanční analýza firmy, dostupné z: http://www.faf.cz/Likvidita/Celkova-likvidita-a%20-

pracovni-kapital.htm 

http://www.faf.cz/Likvidita/Celkova-likvidita-a%20-pracovni-kapital.htm
http://www.faf.cz/Likvidita/Celkova-likvidita-a%20-pracovni-kapital.htm
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2.6.4. Další metody finanční analýzy 

 

Vzhledem k charakteru analyzované firmy a aktuálnímu problému jsem vybrala některé 

další metody finanční analýzy.  

 

 

2.6.4.1. Analýza platební schopnosti klientů 

 

Analýzou platební schopnosti klientŧ se zabýváme zejména v oblasti bezhotovostního 

platebního styku se zákazníky. Firmy se velmi často dostávají do platební neschopnosti 

právě z dŧvodu vysokých pohledávek po splatnosti ze strany jejich klientŧ. Firma se 

mŧţe dostat do problému s vlastní likviditou. Platební morálka klientŧ závisí na mnoha 

faktorech. Jedním z nich je smluvená lhŧta splatnosti faktur, která se velmi liší napříč 

oborovým spektrem. Zaměřila jsem se na oblast analyzované firmy, a sice oblast sluţeb, 

profesních, vědeckých a technických činností.
68

 V tomto oboru se splatnost faktur 

pohybuje prŧměrně mezi 14 – 30 dny. Po tuto dobu je nutné, aby firma měla dostatek 

okamţitých platebních prostředkŧ na pokrytí období mezi uskutečněním práce, 

následnou fakturací a splatností závazkŧ. Zda firma tuto dobu překlene bez obtíţí, měří 

ukazatelé likvidity.  

Snahou podniku není pouze měření vlastní likvidity, ale také snaha o to, aby odběratelé 

splatili svoje závazky v době splatnosti. Pro tyto účely je vhodné analyzovat příčinu 

platební neschopnosti klientŧ. Ta mŧţe být zpŧsobena například: 

 

 odběratel je solventní, nesplácí pouze z dŧvodu neukázněnosti, 

 odběratel je částečně nesolventní a to z toho dŧvodu, ţe se sám potýká 

se špatnou platební morálkou svých odběratelŧ, 

 odběratel je nesolventní, to znamená, ţe svoje závazky jiţ není schopen 

splácet. Zpravidla bývá spojeno s insolvencí.
 69

 

 

                                                 

68
 Dle klasifikace CZ-NACE, dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace) 
69

 Zdroj: [1] MACEK, J., Ekonomická analýza podniku, 2006.  

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace)
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Na základě analýzy platební schopnosti odběratelŧ a rozčlenění do příslušných skupin je 

dŧleţité navrhnout opatření, jak se s touto situací vypořádat.  

2.7.  SWOT Analýza 

 

SWOT analýza se řadí do skupiny komparativně analytických metod. Je to metoda 

zjišťování silných a slabých stránek podniku a je uţitečná nejen v oblasti manaţerské, 

ale také na úrovni controllingu, konkurenceschopnosti, potenciálŧ podniku a dalších 

oblastí.  

SWOT analýza je identifikace prostředí, ve kterém se podnik nachází. Jde zejména o 

analýzu vlivu: 

 vnitřního i vnějšího ekonomického prostředí podniku, 

 právě probíhající fáze existence podniku, 

 charakter dlouhodobých cílŧ podniku. 

Je to asi nejznámější a nejpouţívanější metoda hodnocení silných (ang: Strengths)  a 

slabých (ang: Weaknesses) stránek podniku a analýza hrozeb (ang: Threats), a 

příleţitostí (ang: Opportunities) pro podnik.  

Je zpravidla spojená s určitým projektem, typem podnikání, opatřením, politikou apod. 

Jedná se o metodu uţívanou především v marketingu, ale také např. při analýze a tvorbě 

firemní politiky (policy analysis). S její pomocí je moţné komplexně vyhodnotit 

fungování firmy, nalézt problémy nebo nové moţnosti rŧstu. Je součástí strategického 

(dlouhodobého) plánování společnosti.  

Tato analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym. Základ metody spočívá v klasifikaci 

a ohodnocení jednotlivých faktorŧ, které jsou rozděleny do čtyř výše uvedených 

základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorŧ silných a slabých stránek, na jedné 

straně vŧči příleţitostem a nebezpečím na straně druhé, lze získat nové kvalitativní 

informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. 
70

 

SWOT analýza má integrující charakter, třídí, sjednocuje a vyhodnocuje dříve získané 

poznatky a výsledky.
71

  

                                                 

70
 Zdroj:[22] PETERKOVÁ, D., Účetní závěrka a její vyuţití v praxi.(bakalářská práce) Brno.2009. 51 s. 

71
 Zdroj:[9] GRASSEOVÁ, M., Analýza v rukou manaţera. 2010. s. 295. 
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Obrázek 6 postup SWOT analýzy, převzato z: Zdroj /16/ GRASSEOVÁ, M., Procesní řízení ve veřejném i 

soukromém sektoru, 2008. s.18. 

 

Před samotnou tvorbou matice SWOT je nezbytné udělat několik krokŧ. V první, tzv. 

přípravné fázi, zejména definovat účel, za jakým bude analýza provedena  

definování základních oblastí, které budou analyzovány. Analýza se totiţ nemusí 

provádět vţdy na podnik jako celek, ale informace potřebné k jejímu zpracování musejí 

být relevantní a účelně vybrané. Ve druhé fázi pak identifikuji a hodnotím jednotlivé 

silné a slabé stránky a následně i příleţitosti. Následuje vytvoření matice SWOT 

analýzy.  

Definováním matice SWOT analýzy ale práce manaţera nekončí – spíše začíná. Matice 

představuje přehledný soubor silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb, které 

slouţí jako předloha pro následné činnosti v podniku. Smyslem je vţdy naplnění cílŧ 

společnosti. 
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3. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU VYBRANÉHO 

PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU 

3.1. Profil subjektu 
 

Na ţádost vedení společnosti a vzhledem k ochraně osobních údajŧ jsou údaje o firmě, 

jako IČ, sídlo, obchodní jméno a další, smyšlené. 

Dle klasifikace činnosti CZ - NACE uvádím následující informace o společnosti. 

IČ: 25592645 

obchodní firma: Razítko s.r.o. 

právní forma: 112 - Společnost s ručením omezeným 

datum vzniku: 1.3.2000 

   

Sídlo 63800 Brno-sever – Lesná, Kopřivová 15 

ZÚJ: 551031 - Brno-sever 

okres: CZ0642 - Brno-město 

Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE 

692000: Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství 

471000: Maloobchod v nespecializovaných prodejnách 

740000: Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 

Statistické údaje   

institucionální sektor: 11002 - Nefinanční podniky soukromé národní 

velikostní kat. dle počtu zam.: 10 - 19 zaměstnancŧ 

Tabulka 3 Základní informace k analyzované společnosti, upraveno dle: Zdroj /56/ dostupné z: 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ 

 

3.1.1.  Historie a charakteristika současného stavu 

 

Dle norem Evropské unie se společnost řadí do kategorie „ mikropodnik“. Její bilanční 

suma roční rozvahy nepřesahuje 43 mil. EUR a společnost zaměstnává méně neţ 10 

osob.
72

  

                                                 

72
 Zdroj:[54] Strukturalní fondy, dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-

2013/Operacni-programy-Praha/OP-Praha-Adaptabilita/Novinky/Pomucka-pro-urceni-velikosti-podniku 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Operacni-programy-Praha/OP-Praha-Adaptabilita/Novinky/Pomucka-pro-urceni-velikosti-podniku
http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Operacni-programy-Praha/OP-Praha-Adaptabilita/Novinky/Pomucka-pro-urceni-velikosti-podniku
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Společnost vznikla v roce 2000 jako společnost s ručením omezeným s jedním 

zakladatelem a společníkem a navázala tak na činnost fyzické osoby, podnikající 

v oboru od roku 1991. V roce zaloţení společnost zaměstnávala dva zaměstnance. V 

roce 2005 se změnou zákona o DPH a sníţení limitŧ obratu stala společnost kvartálním 

plátcem DPH. Do roku 2004 jiţ zaměstnala pět zaměstnancŧ, a proto v roce 2005 

přistoupila k rozsáhlé reorganizaci. Byla aplikována nová organizační struktura. V roce 

2007 zahájila činnost na další provozovně, kterou je prodejna potravin.  

Obě činnosti ve společnosti jsou provozovány odděleně, a tak jsou také účtovány. 

Společnost do budoucna neuvaţuje o ztlumení některé z činností a obě střediska chce 

zachovat.  

Firma se prezentuje jako menší rodinná firma. Zakládá si na vztahu se svými zákazníky 

a na profesionalitě a odbornosti svých zaměstnancŧ. V současné době zaměstnává 

v prŧměru sedm zaměstnancŧ s odpovídající kvalifikací a její roční obrat se pohybuje 

okolo 5,2 milionŧ. 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila primárně na činnost střediska účetní firmy.  

 

Společnost se zabývá vedením účetnictví pro právnické i fyzické osoby. Zajišťuje také 

mzdovou agendu včetně zpracování daňových přiznání. Sídlo společnosti je v Brně. Na 

základě nájemního vztahu provozuje dvě kanceláře. Provozní doba pro klienty je 

zpravidla od 8 – 16 hodin. Dále také poskytuje ekonomické poradenství a související 

účetní sluţby. 

V současné době zpracovává cca 25 daňových evidencí a cca 38 podvojných
73

 

účetnictví. 

 

Náplň činnosti: 

 zpracování agendy daňové evidence a podvojného účetnictví,  

 mzdy, 

 doklady pro DPH, silniční daň a ostatní daňové přiznání, 

 výsledovky, rozvahy a další výkazy, 

                                                 

73
 V současné době se jiţ nepouţívá pojem „podvojné“ ale pouze „účetnictví“. Zde jsem pouţila výraz 

„podvojné účetnictví“ pro zdŧraznění slovního významu tohoto výrazu. 
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 zpracování záleţitostí souvisejících s podnikatelskými aktivitami 

fyzických a právnických osob, 

 ekonomické poradenství, 

 smluvní spolupráce s notářem, právníky, daňovým poradcem  

 

Charakteristika prodejny potravin:  

 

Prodejna potravin a smíšeného zboţí je umístěna v Brně Líšni. Jedná se o pultový 

prodej. Prodejna potravin zaměstnává v prŧměru dva zaměstnance. (Prodejní personál a 

vedoucí provozovny). Provozovna je umístěna v pronajatém prostoru. Nevýhodou je 

nedostatek skladových prostor. Výhledově je plánována rekonstrukce zbývajících 

prostor, které budou prodejně potravin nabídnuty přednostně k pronájmu. Jedná se o 

120 m
2
. Provozovna zvaţuje zahájení další činnosti či rozšíření stávající společnosti.  

Výhodou provozovny potravin je její strategické umístění.  

 

3.1.2. Vize podniku a firemní filozofie 

 

Společnost pŧsobí na trhu jiţ před deset let a stále expanduje. Činnost částečně 

ochromila aţ současná ekonomické recese. Hlavním cílem společnosti je stabilita 

současné situace a získání lepší pozice na regionálním trhu.  

Vize firmy se pojí s hlavní myšlenkou vedení společnosti. Budování společnosti, která 

bude přinášet hodnotu nejen pro majitele firmy, ale také pro její klienty a zaměstnance. 

Hlavím cílem je „spokojený klient.“ 

Firemní filozofií je individuální přístup k zákazníkŧm. Firemní kolektiv pracuje jako 

tým s cílem poskytovat kvalitní a kompletní sluţby pro svoje klienty. Cílem není vţdy 

nejniţší cena, ale kvalita, rychlost a pohodlnost pro klienty tak, aby se mohli maximálně 

věnovat svojí činnosti. Firemní filozofie staví na profesionalitě, diskrétnosti a 

zkušenostech v oboru.  

Vygenerované prostředky nechce firma odčerpat, ale reinvestovat zpět do společnosti. 

Především do vzdělání svých zaměstnancŧ, do nových technologií a vybavení, metod a 

postupŧ tak, aby zvyšovali trţní hodnotu podniku a vytvořili prosperující firmu. Jedním 

z faktorŧ úspěchu spatřuje firma v budování kolektivu stálých zaměstnancŧ. Ty 
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nemotivuje pouze kaţdoročním rŧstem mezd, ale také poskytováním prostředkŧ ke 

vzdělávání a rŧstu kvalifikace a dalších nefinančních bonusŧ. Od zaměstnancŧ je pak 

vyţadováno maximální nasazení, koncentrace a součinnost při naplňování hlavních 

představ vedení firmy.  

Společnost si uvědomuje velice dŧleţitou věc. Většina nových klientŧ přichází na 

základě doporučení a kladných referencí od stávajících klientŧ, proto je spokojenost na 

prvním místě.  

3.1.3. Organizační struktura - schéma  

 

 

Obrázek 7 Schéma současné organizační struktury , Zdroj: interní směrnice analyzované firmy 

3.2. Výsledky SLEPTE analýzy účetní firmy 
 

SLEPTE analýzu jsem ve  firmě provedla na dvou úrovních. Jednak na úrovni 

poskytovaných účetních a ekonomických sluţeb, a pak také pro prodejnu potravin. 

Předmět podnikání a s ním související cílový segment zákazníkŧ se pro tyto dvě oblasti 

podnikání velmi odlišují. Největší rozdíl, dle mého názoru, je, ţe v případě účetních a 

daňových sluţeb jsou cílovými zákazníky většinou podnikatelské subjekty, zatímco v 
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případě prodejny potravin jsou to koncoví zákazníci. V analýze okolí podniku jsem se 

zaměřila zejména na faktory související s předmětem podnikání analyzované firmy.  

3.2.1. Technologické změny 

 

V oblasti účetních sluţeb se technologický pokrok týká především oblasti IT technologií 

a software. Hlavní revolucí v IT byl vývoj počítačŧ a moderních software. Pomáhají ve 

všech oblastech a odvětvích. V současné době uţ těţko nalezneme firmu, která by 

k vedení účetnictví nepouţívala nějaký software. Elektronizace podstatně zjednodušila 

práci a umoţnila snadnější přístup k informacím.  

 

Výrazný krok učinila také vláda ČR v  r.2007, ve kterém odstartovala projekt „Efektivní 

veřejná správa a přátelské veřejné sluţby (Smart Administration) 2007-2015“. Tato 

skutečnost je součástí politiky soudrţnosti, která patří k prioritám EU. Cílem je aktivní 

 budování e-Governmentu (elektronizace veřejné správy). Cílem tohoto projektu je, aby 

orgány veřejné správy usnadnily občanŧm a podnikatelŧm kontakt se státem a učinily 

tak veřejnou správu prŧhlednější (transparentní) a efektivní. Mezi nejvýznamnější 

projekty patří:  

 základní registry (obyvatel, osob, práv a povinností, územní identifikace adres a 

nemovitostí), 

 datové schránky, 

 Czech POINT (český podací ověřovací informační národní terminál), 

 komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS).
74

  

 

Tomuto trendu se musejí přizpŧsobit i dodavatelé účetních softwarŧ. Pro analyzované 

odvětví to má dopad především v následujících bodech. Výběr vhodného programu, 

který bude splňovat základní poţadavky firmy například na rychlost, počet licencí, up-

grady, multilicence, síťové verze, ale také individuální poţadavky jako třeba účtování 

na více středisek a kalkulačních jednic, účtování majetku, skladového hospodářství a 

podobně. Dŧleţité při výběru programu je také časové hledisko. Software vyţaduje 

instalaci a zaškolení zaměstnancŧ. Dále je program pouţíván a data v něm zavedená je 

                                                 

74
 Zdroj: [48] www.ihned.cz, dostupné z: http://moderniobec.ihned.cz/c1-50861880-elektronizace-

verejne-spravy-v-kontextu-domacim-i-unijnim 

http://www.ihned.cz/
http://moderniobec.ihned.cz/c1-50861880-elektronizace-verejne-spravy-v-kontextu-domacim-i-unijnim
http://moderniobec.ihned.cz/c1-50861880-elektronizace-verejne-spravy-v-kontextu-domacim-i-unijnim
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obtíţné převést do jiného systému. Pro mnoho firem je také zakoupení licence poměrně 

nákladnou investicí, proto není pro firmu efektivní dodavatele softwarového vybavení 

měnit příliš často a jeho výběr vyţaduje dŧkladnou analýzu.  

Mezi nejvýznamnější dodavatele účetního software patří například: 

QI     ABRA  

MONEY S3    WINDUO  

POHODA    VARIO  

HELIOS    NAVISION  

VEMA    EKONOM 

 

Dŧleţité pro firmu bude také napojení účetního programu na orgány veřejné správy. 

Odesílání výkazŧ pojišťovnám, finančním úřadŧm, správě sociálního zabezpečení a 

dalším, v elektronické podobě výrazně sniţuje provozní i mzdové náklady. Dnešní 

softwary jsou také napojeny na registr ekonomických subjektŧ a provázány s dalším 

softwarovým vybavením firem (mzdové programy, skladové systémy, logistické 

systémy, řízení CRP a MIS apod). Pro účetní firmu bude dŧleţitá také cena multilicencí, 

protoţe pro kaţdého svého klienta bude potřebovat licenci zvlášť.   

S rozvojem sociálních sítí (FACE BOOK, SKYPE, ICQ) je také běţné, ţe firmy 

komunikují tímto zpŧsobem se svými zákazníky, dodavateli a veřejností.    

Mnoho podnikatelských subjektŧ také upřednostňuje vedení účetnictví on-line přes 

server. Tato forma vedení účetnictví je rychlá, levná a má tu výhodu, ţe odběratelé mají 

neustálý přehled o prvotních dokladech. (VF, pokladna, DF apod.) Doklady ve fyzické 

podobě je pak moţné kontrolovat například pouze jednou měsíčně.   

Webové stránky v současné době neslouţí pouze jako „nástěnka“ k prezentaci firmy, ale 

jiţ komunikují s protistranou a jsou interaktivní.  

3.2.2. Ekonomické faktory 

 

V této oblasti je nejdŧleţitější vývoj následujících makroekonomických ukazatelŧ. 

Následující graf zobrazuje vývoj HDP, prŧměrné reálné mzdy 
75

, míry inflace a 

                                                 

75 Průměrná hrubá měsíční mzda představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladŧ připadajících na jednoho 

zaměstnance evidenčního počtu za měsíc. Zdroj: [55] ČSÚ, dostupné z:  http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home
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nezaměstnanosti
76

. Tyto čtyři ukazatele povaţuji za klíčové. Jsou výsledkem chování 

trhu a ovlivňují většinu subjektŧ ve všech odvětvích. Jejich trend a vývoj je dŧleţité 

sledovat. Jak vyplývá z grafu, v době současné ekonomické recese nejsou výsledky 

makroekonomických ukazatelŧ příznivé. Nezaměstnanost má stále rostoucí charakter, a 

vývoj HDP se v roce 2010 dostává z propadu na úroveň roku 2008.    

 

 

Obrázek 8 Graf vývoje základních makroekonomických ukazatelů, vlastní obrázek, Zdroj dat /55/ ČSÚ, 

dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/registr_ekonomickych_subjektu 

  

Účetní kanceláře neovlivňuje ekonomická situace v současné době přímo, ale spíše 

nepřímo tím, ţe účetnictví primárně poskytuje podnikatelským subjektŧm. Někteří 

z těchto subjektŧ jsou v přímém ohroţení (autobazary, hostinská činnost). Tímto je vliv 

přenesen i na účetní kanceláře. Ze strany firem je velký tlak na sniţování nákladŧ. 

Zejména v oblasti sluţeb, které nevstupují přímo do konečné podoby výrobkŧ nebo 

sluţby klientŧ, ale jsou součástí provozních nákladŧ a zabezpečení chodu firem, coţ 

účetní sluţby bezpochyby jsou.  

Dalším faktorem, který ovlivňuje činnost účetních a daňových kanceláří je počet 

ekonomických subjektŧ zejména fyzických osob a malých podnikŧ, kterým se vyplatí si 

účetní sluţby „outsorcovat“. Jsou to zpravidla podniky do výše ročního obratu kolem 50 

                                                 

76 Obecná míra nezaměstnanosti (ILO) je počítána jako podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle (v 

procentech), kde čitatel i jmenovatel jsou ukazatele konstruované podle mezinárodních definic a doporučení 

(Eurostatu a Mezinárodní organizace práce ILO). Zdroj: [55] ČSÚ, dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home 
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mil. a počtem zaměstnancŧ do 25. Ostatní podniky uţ by měly uvaţovat, zda se jim 

nevyplatí zřídit účetní oddělení přímo ve firmě.  

 

 

Územní členění 
 

stav k 31.12.2009 

Celkem z toho vybrané právní formy 

  
Soukromí podnikatelé Obchodní společnosti družstva s.p. 

abs. % celkem 
z toho v 

OR 
celkem z toho a.s. 

  

Hlavní město Praha 488 307 19,00 280 293 3 909 126 280 10 543 6 183 116 

Středočeský kraj 298 099 11,60 224 817 2 212 27 488 1 418 1 042 39 

Jihočeský kraj 151 993 5,91 113 915 670 13 645 793 706 14 

Plzeňský kraj 140 383 5,46 98 984 834 12 986 687 504 13 

Karlovarský kraj 80 979 3,15 57 412 610 8 226 294 154 18 

Ústecký kraj 174 621 6,79 128 064 1 701 16 373 877 493 35 

Liberecký kraj 114 990 4,47 88 759 866 10 099 494 423 19 

Královéhradecký kraj 129 399 5,03 99 218 788 11 284 793 588 27 

Pardubický kraj 109 449 4,26 83 010 751 9 189 587 460 18 

Vysočina 100 954 3,93 76 640 451 7 378 442 554 7 

Jihomoravský kraj 275 189 10,71 196 922 1 928 39 007 2 790 2 013 58 

Olomoucký kraj 133 275 5,18 104 098 526 10 852 762 607 16 

Zlínský kraj 131 870 5,13 102 437 674 13 105 803 303 14 

Moravskoslezský kraj 241 103 9,38 184 664 1 158 23 188 2 029 1 606 26 

C e l k e m 
2 570 
611 

100,00 
1 839 
233 

17 078 329 100 23 312 15 636 420 

Tabulka 4 Počet ekonomických subjektů, upraveno dle - Zdroj dat /55/ ČSÚ, dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/registr_ekonomickych_subjektu 

Z následující tabulky vyplývá počet ekonomických subjektŧ v ČR s rozdělením na 

jednotlivé kraje. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem očistím celkový počet o 

akciové společnosti, které pravděpodobně budou výše uvedené limity překračovat a o 

s.p.  Z tabulky vyplývá, ţe je v současné době více jak 36 000 obchodních společností. 

Toto číslo je velice orientační, neudává nám ani velikost těchto subjektŧ, ani nám 

neukazuje, zda jsou aktivní či ne. Kaţdopádně všechny tyto subjekty musí mít nějak 

zabezpečeno vedení účetnictví, a pokud se tato hodnota začala rapidně sniţovat, mŧţe 

to být alarmující.   

3.2.3. Sociální, kulturní a demografické vlivy 

V souvislosti s účetními profesemi bych zdŧraznila především atraktivitu oborŧ. 

Současný trend naznačuje spíše nedostatek technicky zaloţených oborŧ a jejich 

absolventŧ, a naopak velký zájem je o humanitní obory. Mezi ty se řadí i ekonomicky 

orientované obory, které jsou v současné době velmi atraktivní. Dopad na profesi 

účetních a ekonomických poradcŧ má tento trend především v souvislosti se zájmem o 
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tento obor a s přibývajícím mnoţstvím kvalifikovaných pracovníkŧ. Pro účetní kancelář 

to představuje značné výhody při náboru pracovních sil, jelikoţ nabídka je v tomto 

oboru vyšší neţ poptávka. V konečném dŧsledku si tedy jako účetní kancelář mŧţeme 

klást více nárokŧ na naše pracovníky a větší prostor máme i při stanovení odměny nebo 

mzdy. Analyzovanou firmu tyto faktory do značné míry ovlivňují, protoţe kvalifikovaní 

pracovníci za udrţitelných mzdových podmínek jsou jedním z pilířŧ úspěšné strategie 

firmy.  

Další dŧleţitou roli hraje úroveň vzdělání a zkušeností v oboru. Dle přílohy č. 2  - 

Ţivnosti vázané, k § 23 a § 24 ţivnostenského zákona
77

 je ţivnostenské oprávnění pro 

činnost účetních poradcŧ, vedení účetnictví a vedení daňové evidence podmíněno 

poţadovanou odbornou zpŧsobilostí a to: 

1. Vysokoškolským vzděláním a 3 roky praxe v oboru, nebo 

2. vyšším odborným vzděláním a 5 lety praxe v oboru, nebo 

3. středoškolským vzdělání s maturitou a 5 lety praxe v oboru, nebo 

4. osvědčením o rekvalifikaci vydaným zařízením, které je akreditované 

ministerstvem školství podle zvláštních právních předpisŧ a dále 5 let praxe 

v oboru.  

Tato podmínka není ţádným orgánem dále prověřována a neváţe se na ţádné dokládání 

ani testování konkrétních znalostí a zkušeností v oboru, tak jako je tomu například u 

daňového poradenství či auditorských sluţeb. Obor výkaznictví, účetnictví a daní 

prochází dynamickými změnami zákonŧ a norem, které je velice těţké sledovat. Přesto 

se v tomto odvětví nachází mnoho nedostatečně kvalifikovaných subjektŧ poskytujících 

účetní sluţby. Přesto, ţe tyto subjekty nejsou profesně ani technicky zabezpečeny jako 

analyzovaná firma, představují pro ni konkurenci. Aspekty jako velikost populace, 

věková struktura a podobně nemají na činnost účetních zásadní vliv. 

 

                                                 

77
 Zdroj [17] – zákon č. 455/1991 Sb. o ţivnostenském podnikání 
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3.2.4. Politické vlivy 

 

Do politických vlivŧ řadíme zejména politická rozhodnutí, která zpravidla přicházejí ve 

formě nových zákonŧ. Tím jsou do značné míry ovlivněny i legislativní faktory. Situace 

na politické scéně České republiky a politická rozhodnutí ovlivňují analyzovanou firmu 

jednak přímo, ale také nepřímo, a to prostřednictvím jejich klientŧ, kteří musí na tyto 

změny také reagovat, pokud se dotýkají předmětu jejich podnikání. Současná politická 

situace v ČR je velice nestabilní. Zákony jsou schvalovány například ve statutu 

legislativní nouze a často jejich osud závisí na několika hlasech poslancŧ, kteří hlasují 

ne z vlastního přesvědčení, ale často z dŧvodu vyšších zájmŧ, které se se zájmem voličŧ 

(jako majitelŧ firem) často neslučují. Politická rozhodnutí jsou často nekoncepční. Je 

velmi obtíţné reagovat na časté změny. Strategické rozhodnutí firmy je zpravidla 

dlouhodobého rázu a bez pochyby je ovlivněno legislativní úpravou. Zákony se ale 

mění tak často a tak zásadně, ţe je velice obtíţné tyto kroky předvídat a zahrnout je do 

podnikové strategie či na ně nějakým zpŧsobem reagovat.  

V současné době je vládnoucí stranou Občansko-demokratická strana a politické síly 

jsou rozloţeny do koalice tří stran. Politické kroky by měly vést ke sniţování daní a 

podpoře podnikání. Snaha je také o zefektivnění systému státní správy a o úsporu 

financí k pokrytí schodku státního rozpočtu. To se děje především sniţováním 

nákladové stránky a mandatorních výdajŧ. Úsporami státu například v oblasti podpory 

bydlení, či rodičovských příspěvkŧ, zpoplatněním vzdělávání a dalším trpí především 

koneční spotřebitelé, kteří pravděpodobně zareagují stejným zpŧsobem a budou se 

snaţit sníţit své výdaje a uspořit. Tento krok má vliv nejen na klienty účetní kanceláře, 

kteří budou nuceni sniţovat své náklady. Dle mého názoru nestabilita na politické scéně 

negativně ovlivňuje obyvatelstvo nejen jako občany, ale také jako podnikatelské 

subjekty. Budí nedŧvěru a demotivuje.   

Na činnost daňových poradcŧ a účetních má také značný vliv zahraniční politika, 

především politika EU. V této oblasti je snaha o sjednocení českých účetních standardŧ 
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a mezinárodních účetních standardŧ IFRS
78

 a US GAAP
79

. Rozdíly ve standardech se 

týkají například leasingu, evidence a odpisování DHM, opravné poloţky.
80

 

Ráda bych také zdŧraznila vliv lobbingu, který dle mého názoru není na první pohled 

příliš viditelný, avšak politickou scénu velmi ovlivňuje. 

Politici jako nositelé legislativních změn mají vliv na účetní kanceláře také přímo. Čím 

sloţitější a méně přehledné zákony budou, tím více podnikŧ bude nuceno vyhledat 

odborného konzultanta a poradce. Na druhé straně sloţitý a nestálý daňový systém 

zvyšuje i účetním firmám náklady na vzdělávání zaměstnancŧ. 

     

 

3.2.5. Legislativní faktory 

 

Legislativní faktory jsou zpravidla výsledkem politických rozhodnutí. Činnosti účetních 

kanceláří se navíc daňová problematika přímo dotýká. Časté změny v zákonech a 

předpisech představují vyšší náklady na vzdělávání a rekvalifikaci zaměstnancŧ.  

Příkladem je zákon o daních z příjmŧ.
81

 Je jednou z nejčastěji novelizovaných norem 

v legislativě České republiky. Změny zde proběhy v mnoha částech, jednou z nich je 

zpŧsob výpočtu mezd. V roce 2008 byla zavedena tzv. super-hrubá mzda, stejná vláda 

navrhuje nyní její zrušení. Změny tohoto typu
82

 jsou nejen nákladné na vzdělávání 

pověřených zaměstnancŧ, ale vyţadují také náklady na změnu ekonomického či 

účetního software a dalších souvisejících software. Další výraznou změnu mŧţe 

představovat sjednocení sazby DPH. Dopad tohoto opatření by měl vliv nejen na 

konečné spotřebitele, a to podstatným zvýšením nákladŧ, ale také na klienty kanceláře a 

na účetní kancelář samotnou. Plánované zvýšení sníţené sazby DPH podstatně ovlivní 

také druhé středisko analyzované firmy, a sice prodejnu potravin, která prodává většinu 

výrobkŧ ve sníţené 10% sazbě. Firmy budou muset změnit software, přecenit zboţí, 

upravit skladové hospodářství, internetové stránky, reklamní materiály a podobně. Na 

druhou stranu sjednocení sazby v jakoukoliv výši, tedy zavedení pouze jediné jednotné 

                                                 

78
 IFRS  - angl. International Financial Reporting Standards  

79
 Generlly Accepted Accounting Principles (USA) 

80
 Dle IFRS -  opravné poloţky je moţno tvořit i směrem nahoru na rozdíl od ČÚS, kde opravné poloţky 

představují dočasné sníţení PC majetku, ale PC nelze zvyšovat.  
81

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmŧ 
82

 Změny v systému výpočtu (základu daně, vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění aj.)  
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sazby DPH, bude představovat podstatné zjednodušení uplatňování DPH na vstupu a 

výstupu a jeho odvod. Celý systém se zprŧhlední a zjednoduší. Takovéto změny zákonŧ 

mohou představovat hrozbu pro účetní firmy. Čím bude systému jednodušší 

s prŧhlednější, tím méně budou firmy vyuţívat sluţeb účetních, ekonomických a 

daňových poradcŧ. Krok tímto směrem učinili zákonodárci schválením nového zákona 

nahrazujícího o správě daní a poplatkŧ. Změna se týká konkrétně oblasti zastupování. 

Zákon o správě daní a poplatkŧ byl zrušen a od 1.1.2011 nahrazen zákonem č. 280/2009 

Sb., Daňový řád
83

, ze kterého mimo jiné vyplývá změna oproti pŧvodnímu pojetí, a to 

opuštění tradičního omezení pro zástupce „ neprofesionály“, kteří podle pŧvodní 

úpravy
84

 mohli zastupovat u jednoho správce daně pouze jeden daňový subjekt.  

 

Pro analyzovanou společnost představuje tato změna výhodu a značnou úsporu 

provozních nákladŧ. Pověřený zaměstnanec společnosti mŧţe zastupovat klienty 

kanceláře (daňové subjekty) před správcem daně na základě generální plné moci, coţ 

dřívější úprava nedovolovala.  

3.2.6. Ekologické vlivy 

Na činnost účetních kanceláří nemají tyto faktory dle mého názoru zásadní vliv. 

V případě, ţe by ekologické faktory začaly negativně či pozitivně ovlivňovat klienty 

účetní kanceláře, bylo by vhodné se těmito faktory podrobněji zabývat. Pozitivní dopad 

dle mého názoru mŧţou mít například legislativní změny v oblasti ekologie. Například 

zavedení „šrotovného“ ovlivní prodejce automobilŧ, kteří jsou klienty účetní kanceláře. 

Tyto faktory jsou zdánlivě nedŧleţité, v konečném dŧsledku ale mohou mít některé 

z nich poměrně zásadní vliv. 

 

                                                 

83
 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 29 viz nynější znění 

84
 Zákon č. 337/ 1992 Sb., o správně daní a poplatkŧ,  § 11 odst. 3)  viz pŧvodní znění 
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3.2.7. Výsledky SLEPTE analýzy prodejny potravin 

Obrázek 9 SLEPTE analýzy prodejny potravin, Zdroj:  vlastní obrázek 
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3.3. Analýza konkurenčního prostředí  - PORTERŮV MODEL 

Profesor Michael Porter identifikoval hlavní síly odvětví, které určují chování 

konkurentŧ. Následující analýzu jsem provedla se zaměřením na odvětví účetních 

sluţeb a poradenství.   

3.3.1. Hrozba vstupu nových účastníků 

Trh podnikatelských subjektŧ reaguje na atraktivitu v tomto oboru a je poměrně 

přesycený. Je to z  dŧvodu, ţe vstup na trh pro nové účastníky není v tomto oboru nijak 

obtíţný. Vysoké školy ekonomické stejně jako obchodní akademie produkují ročně 

mnoho absolventŧ ekonomických oborŧ, z nichţ kaţdý chce nalézt uplatnění v praxi. 

Účetní sluţby jsou provozovány pouze na základě jednoho ţivnostenského oprávnění, 

pro jehoţ dosaţení je zapotřebí splnění podmínek
85

 uloţených zákonem. Zákon dále 

nespecifikuje poţadované znalosti ani je nepřezkoumává, jak je tomu u některých jiných 

oborŧ. V případě, ţe vlastníte oprávnění k podnikání, mŧţete dále zaměstnávat osoby, 

které jiţ podmínky uloţené zákonem splňovat nemusí. V současné době mnoho 

školicích firem a středisek nabízí nespočet rekvalifikačních kurzŧ účetnictví. Některé 

z nich jsou také pro vybrané uchazeče financovány úřady práce. Dalším hlediskem, 

které umoţňuje lehký vstup do odvětví, je bezpochyby kapitálová nenáročnost vstupu. 

Obor nevyţaduje téměř ţádné přístrojové a technologické vybavení. Do odvětví 

vstupují velmi často fyzické osoby (jednotlivci) a nejsou výjimkou ani starobní 

dŧchodci či matky na mateřské dovolené.  

Co se týká podmínek podnikání, jiná situace panuje v oblasti daňového poradenství a 

činnosti auditorŧ. Daňové poradenství je upraveno zákonem č. 523/1992 Sb., o 

daňovém poradenství a Komoře daňových poradcŧ, který upravuje postavení a činnost 

daňových poradcŧ. Zákon upravuje také poţadavky na kvalifikační zkoušky, které jsou 

jednou z podmínek vydání oprávnění k výkonu daňového poradce podle § 4 zákona o 

daňovém poradenství.
86

 V případě výkonu práce auditora jsou podmínky ještě přísnější.  

 

                                                 

85
 Podmínky podrobně viz kap. 3.2.3. Sociální a kulturní a demografické vlivy 

86
 Zdroj:[51] KDP ČR, dostupný z: http://www.kdpcr.cz/Data/files/pdf/1_zakon_523_2011_sloupecky.pdf 

 

http://www.kdpcr.cz/Data/files/pdf/1_zakon_523_2011_sloupecky.pdf
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Moţné bariéry vstupu na trh: 

 podmínky pro získání oprávnění k podnikání v tomto oboru 

 v oboru je dále kladen dŧraz na:  

o kvalitní profesní a odbornou základnu, 

o silný potenciál (kvalitní pracovníci, vnitřní zdroje firmy, spolupráce 

s odborníky z oblastí daní a práva pod.) 

o odlišení od stávajících účastníkŧ trhu  

Závěrem bych chtěla zdŧraznit, ţe vstup do tohoto odvětví je pokládán za téměř 

bezrizikový, ale udrţení se zde a zvyšování trţní hodnoty podniku jiţ klade nároky na 

dobrý management. Domnívám se, ţe při podrobnější analýze je dŧleţité srovnání 

profesní a technické základny nově vstupujících účastníkŧ a jiţ podnikajících subjektŧ 

(počet let nepřerušené praxe, vzdělání a rekvalifikace, velikost subjektu, portfolio 

sluţeb, pojištění, technické a personální zázemí společnosti a podobně). V případě 

nových účastníkŧ trhu spatřuji také úskalí v oblasti získávání zákazníkŧ a vybudování 

klientely. Je nutné uváţit i přístup majitelŧ firem k účetním jakoţto subjektŧm, které 

mají zpravidla přístup k interním informacím o hospodaření firmy a její finanční situaci. 

Zde je dle mého názoru rozhodující dlouholetá spolupráce, profesionalita, loajalita a 

dŧvěryhodnost.  

3.3.2. Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla těchto dodavatelŧ není dle mého názoru příliš silná. Mezi hlavní 

dodavatele účetní firmy patří: 

 dodavatelé software a informačních systémŧ 

 dodavatelé legislativních předpisŧ a odborné literatury (primárním dodavatelem 

je v této oblasti stát) 

 dodavatelé kancelářského zařízení 

 dodavatelé počítačové a informační techniky a jejich správa 

 dodavatel kancelářských potřeb 

Mezi nejvýznamnější dodavatele účetní kanceláře patří dodavatelé informačního a 

účetního software. V současné době je na trhu mnoho firem nabízejících širokou škálu 
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informačních, skladových a účetních programŧ. Při výběru se mŧţe orientovat dle ceny, 

ale dŧleţité především bude, co od účetního software očekáváme. Image dodavatele 

v tomto oboru není pro účetní firmu tak dŧleţitá jako funkčnost dodávaných systémŧ a 

doplňkŧ. Dodání software není jednorázovou záleţitostí, proto hrají roli také další 

dodávané sluţby v oblasti servisu a celkový dojem ze spolupráce. Dle mého názoru 

bych spíše viděla problém s výběrem vhodného dodavatele. Zakoupení a aplikace 

software, stejně jako pravidelné up-grady jsou pro větší firmy nákladnou investicí a 

mají zpravidla dlouhodobý charakter. Případná změna software pak přináší mnoho 

komplikací a je investičně náročná. V případě náhlého výpadku dodavatele těchto 

sluţeb je chod celé firmy značně ohroţen. (Například v době termínu odevzdání DPH 

nebude software funkční a dodavatel nebude schopen obratem sjednat opravu.) 

Dalším dodavatelem jsou dodavatelé kancelářských potřeb a zařízení. Většina firem se 

spotřebním zboţím jiţ dnes prodává přes internetový e-shop. Pro účetní kancelář je 

vhodné vybrat si jednoho či dva dodavatele této techniky a uzavřít spolupráci na 

základě smlouvy, ze které mohou vyplývat rŧzné výhody (Např. mnoţstevní či obratové 

slevy). Výhodou také mohou být předdefinované objednávky či upozorňování na rŧzné 

akční zboţí a podobně. Společnosti dodávající kancelářskou techniku, jako je například 

společnost AKTIVA s.r.o., zpravidla dodávají i kancelářské vybavení (nábytek, 

kartotéky, kancelářské ţidle apod.) 

V případě, ţe účetní firma sídlí v pronajaté kanceláři, je významným dodavatelem i 

pronájemce prostor. Výběr kancelářských prostor je součástí strategického rozhodování 

tak, aby nebyly nadměrně zatíţeny fixní náklady společnosti, ale aby prostory 

odpovídaly poţadavkŧm firmy.  

3.3.3. Vyjednávací síla odběratelů 

Vyjednávací síla zákazníkŧ tohoto oboru je v našem prostředí velmi vysoká. Především 

je nutné si uvědomit, kdo jsou z pohledu analyzované firmy zákazníci, a to jak stávající, 

tak potencionální. 

 obchodní společnosti (zejména s.r.o. a fyzické osoby) 

 ne-podnikatelské subjekty (neziskové organizace, zaměstnanci apod.) 
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Následující graf zobrazuje strukturu klientŧ analyzované firmy. Nejvýznamnější část 

tvoří bezpochyby podnikatelské subjekty. Poměrně významnou část tvoří také zákazníci 

– zaměstnanci. Jedná se subjekty mající příjmy z více zaměstnání či jiných činností a 

podávající daňové přiznání. Porovnáme-li strukturu klientŧ účetní firmy v roce 2009 a 

v roce letošním, vidím jasnou změnu především v poměru fyzických a právnických 

osob. Tento vývoj je poměrně příznivý. Posun tímto směrem jsem navrhovala ve své 

bakalářské práci. Z analýzy controllingu společnosti, která je k dispozici v 

interní firemní dokumentaci, vyplynulo, ţe obchodní společnosti představují pro firmu 

větší podíl trţeb, neţ fyzické osoby a jsou také zpravidla stabilnější.    

 

Obrázek 10 Struktura klientů střediska 00, Zdroj: vlastní graf 

Při analyzování síly kupujících je také třeba ptát se na to, nakolik je daný produkt nebo 

sluţba unikátní a nakolik a v jakém mnoţství jsou na trhu dostupné jeho substituty. Roli 

také hraje informovanost zákazníkŧ o konkurenčních nabídkách. Domnívám se, ţe 

v případě účetní firmy v ČR nejsou významným ohroţením zahraniční účetní firmy. 

Bariéru představuje jednak jazyk, ale také rozdílná legislativa. Na druhé straně ryze 

zahraniční podnikatelské subjekty podnikající na našem území zpravidla vyuţívají pro 

zajištění účetních sluţeb vlastní ne-tuzemské společnosti, či subdodavatele z řad 

velkých finančních skupin.  

Vzhledem k vysoké poptávce a vysoce konkurenčnímu prostředí je v tomto oboru tlak 

na cenu směrem dolŧ. Uţivatelé jsou především podnikatelské subjekty, nikoliv 

koncoví zákazníci. Cena je zpravidla pruţná a odběratelŧm se daří vyjednávat.  
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3.3.4. Hrozba substitutů 

 

Na první pohled by se mohlo zdát, ţe adekvátní substitut účetnictví neexistuje. Pro to, 

abych mohla uvaţovat o vhodných substitutech, bylo nutné si nejprve co nejpřesněji 

definovat, jaký produkt firma prodává. Produktem účetní firmy jsou zejména sluţby 

vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování daňových přiznání a hlášení, mzdy, 

poradenství.  

Substitutem účetnictví mŧţe být daňová evidence. V případě, ţe by se například 

legislativní podmínky zmírnily a poplatníci by si mohli vybrat, zda povedou daňovou 

evidenci, účetnictví nebo například pouze evidenci výnosŧ, většina by se rozhodla pro 

nejlevnější variantu.  

Z pohledu analyzované firmy mohou být substitutem také účetní konsolidované 

závěrky, které dle zákona o účetnictví
87

 musí být ověřené auditorem. 

 

Z následující tabulky vyplývá, ţe největší podíl trţeb plyne účetní firmě z klientŧ, jimţ 

vede účetnictví. V případě, ţe by podnikatelské subjekty za určitých podmínek mohly 

vést daňovou evidenci, přišly by účetní firmy o značnou část svých příjmŧ. Podobně by 

tomu bylo v případě, ţe by se například zvýšil limit obratu pro registraci k DPH. 

Současná politická situace ale takovéto legislativní opatření v blízké budoucnosti 

nenaznačuje. Ovšem tato situace se mŧţe rychle změnit. Pro účetní kanceláře je velmi 

obtíţné se na změny v zákonech připravit a efektivně na ně reagovat.  

 

                                                 

87
 Zákon č. 563/1991 Sb., § 22 odst. 1.  
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Obrázek 11 Rozloţení trţeb středisko 00, Zdroj: vlastní graf 

 

3.3.5. Konkurenti v odvětví 

Statistiky odhadu počtu účetních firem nejsou pro tento obor vhodně zpracované a 

jejich odhadování je poměrně obtíţné, protoţe jednotlivé subjekty nenabízejí stejné 

sluţby. Pro hrubý odhad počtu subjektŧ v tomto oboru jsem pouţila databázi „katalog 

firem“ provozovaný společností Seznam CZ, a.s., dostupný na adrese www.firmy.cz. 

Vycházela jsem z předpokladu, ţe v současné době je většina aktivních podnikatelských 

subjektŧ v této databázi zaregistrována. Zjistila jsem, ţe pro sluţby související 

s účetnictvím a ekonomickým poradenstvím registruje katalog firem přes 300 subjektŧ 

v Brně a okolí. Konkurencí jsou všechny firmy, které poskytují obdobné sluţby za 

srovnatelné ceny. Konkurenci tedy neposuzuji z hlediska lokality, ve které podnik 

pŧsobí, ale spíše z hlediska struktury nabízených sluţeb. Nutno konstatovat, ţe trh firem 

poskytujících účetní a poradenské sluţby je vysoce konkurenční.  
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3.4.  Fundamentální analýza  
 

Srovnání roku 2007 - 2008 

AKTIVA 

 

Aktiva celkem – podle výše aktiv mohu usoudit, ţe se jedná o malou firmu, existující 

déle neţ dvě účetní období. Tuto skutečnost zjišťuji i z pasiv, kde vidím, ţe základní 

kapitál je 100 000,- to znamená, ţe mohu s jistotou říci, ţe firma funguje minimálně 

deset let. Dále vidím, ţe firma je kapitálově lehká. OA převyšují stálá aktiva. Oběţná 

aktiva jsou meziročně vyšší zhruba o 1/5. 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál – pokud by společnost měla formu a.s., 

vidím zde, ţe nedošlo k emisi akcií, pokud by se jednalo o s.r.o. vidím, ţe firma 

nezvyšovala ZK. Z analýzy pasiv bylo dále zjištěno, ţe se skutečně jedná o s.r.o. 

B. Dlouhodobý majetek – vzrostl oproti loňskému roku, to znamená, ţe firma 

pravděpodobně pořídila DM.  

B.I. DNM – v této poloţce nejsou ţádné změny, takţe vidím, ţe firma vlastní jiţ plně 

odepsaný software.  

B.I. 1. - Zřizovací výdaje – potvrzuje to, ţe firma funguje více jak dva roky, protoţe 

nemá zřizovací výdaje. Dále by zde byla další moţnost, a to, ţe firma neměla 

vŧbec povinnost ZV odpisovat, nebo je jiţ má plně odepsané.  

2. - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje – nemá, tudíţ se firma asi nezabývá 

výzkumem ani vývojem.   

3. - Software – je plně odepsán, nebo nedosahuje hodnoty povinné k odpisu, 

anebo pouţívají „outsorcované“ sluţby v této oblasti.  

4. - Ocenitelná práva – nevykazují ţádné hodnoty, tudíţ nemají patenty ani 

licence.    

5. - Goodwill -  goodwill je oceňovací rozdíl při prodeji podniku nebo jeho části. 

Firma nevykazuje goodwill, to znamená, nekoupila podnik ani část podniku. 

6. – Jiný DNM – nemá, to značí, ţe její činnost neklade dŧraz na hightec 

technologie, ani jiný náročný software. To dále odpovídá tomu, ţe firma je 

poměrně malá. 
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7. – Nedokončený DNM – firma ţádný nedokončený DNM nevykazuje. Přesto, 

ţe se firma s určitostí zabývá poskytováním sluţeb, jak zjistím z VZZ, nejedná 

se o  výrobou software.  

B.II. DHM – v této oblasti jiţ vykazuje hodnoty. Z údajŧ rozvahy vyplývá, ţe v 

minulém UO firma nevlastnila ţádný DHM. Z hodnot běţného účetního období vím, ţe 

se jedná o nově pořízený majetek.  

B.II. 1. – pozemky – nevlastní ţádný pozemek.  

2. – stavby – nevlastní ani budovu. Znamená to, ţe má provozovny v pronájmu, 

coţ mŧţe nést jistá rizika. 

3. – SMV – vzhledem k tomu, ţe z minulého období z výkazŧ vyplývá majetek 

v zŧstatkové hodnotě 0 Kč, vím, ţe uvedená firma nakoupila nové stroje a 

zařízení, které bude odpisovat cca pět let. To zjistím, kdyţ PC vydělíme korekcí, 

tj. odpisem letošního roku. Z těchto výsledkŧ se mohu snaţit odvodit, jakou má 

společnost strukturu majetku.  

4. – PCTP – nevlastní tyto druhy majetku, mohu tedy s jistotou říci, ţe se firma 

nezabývá zemědělskou činností. 

5. – stáda – nezabývá se ani ţivočišnou výrobou. 

6. – jiný DHM – zde vidím, ţe se mŧţe jednat o majetek za cenu niţší neţ 

40 000 Kč/ kus, který se jednotka rozhodla odpisovat. Dále zde zjistím, ţe 

majetek je nový, protoţe vloni zde nevykazovala ţádné hodnoty. Vzhledem 

k tomu, ţe společnost nevlastní ani budovy pozemky a DHM vlastní málo, 

mohla se ÚJ rozhodnout pro odpisování majetku i s niţší PC, aby tímto krokem 

zvýšila hodnotu aktiv, například z dŧvodu plánovaného bankovního úvěru apod.   

7. – nedokončený DHM – firma si pro sebe nevyrábí DHM. Například nestaví si 

budovu atd. Předmět její činnosti tedy bude mít charakter, který neklade dŧraz 

na výrobu DHM ani DNM.  

8. – poskytnuté zálohy na DHM – firma nechce pořizovat tento majetek, nebo 

platí okamţitě, např. úvěrem.  

B.III. DFM – zde nevykazuje ţádné hodnoty. To znamená, ţe firma neobchoduje 

s cennými papíry z hlediska a.s. A z hlediska s.r.o. nevlastní podíl v jiné společnosti.   
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C. Oběţná aktiva – vzrostla meziročně.  V zásadě se zvýšily pohledávky a krátkodobý 

finanční majetek.    

C.I. – zásoby – meziročně vzrostly lehce. Je dobře, ţe zásoby se znatelně nezvyšují, 

protoţe náklady na skladování jsou poměrně finančně náročné. Také mi to mŧţe 

napovědět, ţe na trhu zřejmě nejsou podmínky pro to, aby firma tvořila nadměrné 

zásoby (např. ceny stagnují). A dále – firma se zřejmě ani nechystá na nějaký větší 

odbyt. To znamená, ţe její činnosti s největší pravděpodobností, nejsou sezónní.  

C.I. 1. - materiál  - nemá, tzn. nevyrábí, jen prodává, je to obchodní firma, ne 

výrobní. 

2. – 3. – firma nemá nedokončenou výrobu, výrobky ani zvířata. Z toho usuzuji, 

ţe to bude pravděpodobně obchodní podnik, jak nám napoví i VZZ.    

5. - zboţí – firma má zboţí na skladě. Vzhledem k obratu 2.950 ,- je zásoba 

zboţí velmi nízká, firma zřejmě vyuţívá metodu JIT, anebo prodává zboţí 

rychle podléhající zkáze, které je nutno rychle obracet.   

  6. - zálohy na zásoby  - firma nevykazuje. Znamená to zřejmě, ţe se jedná o 

rychle se obracející zboţí, které není nutné zálohovat.  

C.II. Dlouhodobé pohledávky – firma nemá, znamená to, ţe s partnery nemá 

dohodnutou splatnost delší neţ jeden rok, ale kratší. 

C.III. Krátkodobé pohledávky – mírně vzrostly, znamená to, ţe odběratelé společnosti 

dluţí cca o 14% více jak vloni. 

C.III. 1. – pohledávky z obch. vztahŧ – část pohledávek, které nebyly uhrazeny po 

splatnosti více jak 6 měsícŧ, se společnost rozhodla odepsat, protoţe je zřejmě 

povaţuje za nedobytné. Zjistím to ze sloupce korekce k pohledávkám.  

6. – stát, daňové pohledávky – zde je pravděpodobně uvedena výše zálohy na 

daň z příjmŧ nebo nadměrný odpočet na DPH. S jistotou vím, ţe firma je plátce 

DPH, coţ mi potvrzuje VZZ. Pokud by tato částka odpovídala záloze na daň 

z příjmŧ, mohu odvodit, kolik činila daň společnosti za minulé období.  

7. –  krátkodobé poskytnuté zálohy – firma pravděpodobně poskytla zálohu na 

sluţbu. Kdyby to byla záloha na zásoby, viděli bychom tuto hodnotu v C.I.6. 

9. – Jiné pohledávky -  nemělo by se jednat o klasické odběratele. Mŧţe se tedy 

jednat např. o neproplacenou náhradu škody od pojišťovny.  
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C.IV  KFM – firma jednoznačně disponuje hotovostí. To se kladně projeví na CASH 

FLOW  

C. IV.  1. – peníze – zde vidím, ţe většina finančních prostředkŧ je v hotovosti. 

Usoudím z toho, ţe trţby za zboţí jsou v hotovosti a také se toto zboţí zřejmě 

nakupuje za hotovost. Firma zřejmě provozuje nějakou formu prodejny. Neměla 

by mít problémy s úhradou krátkodobých závazkŧ 

2. – účty v bankách -   stav finančních prostředkŧ ke konci ÚO je velmi nízký. 

ve srovnání s hotovostí.  Firma pravděpodobně očekává příchod pohledávek. 

 

D.I.  Časové rozlišení – časové rozlišení ve stejné výši znamená opakující se platby 

v návaznosti na účetní systém.  

D.I. 1. NPO – jsou srovnatelné s minulým obdobím. Mohou znamenat nákup sluţby 

týkající se příštího období (licence pro software, za výhodnější cenu, atd.)  

 

PASIVA 

 

Pasiva celkem - pasiva vzrostla celkem o 60%. Vysvětlením by mohlo být, ţe si firma 

pořídila majetek (zvedla se aktiva), který nějakým zpŧsobem financuje a v této 

návaznosti se zvedla i pasiva 

A.VK – vzrostl o 54%, coţ je jednou tolik neţ v předchozím období. Firma generovala 

vysoký zisk. 

A.I. ZK – je 100 000 Kč.  Z této skutečnosti je nám jasné, ţe se jedná o společnost s.r.o.  

Z výše ZK odvodíme, ţe společnost musela být zaloţena před rokem 2001, jelikoţ 

minimální výše ZK pro společnost s.r.o. je od 1.1.2001stanovena ve výšce 200 000 Kč  

(obch. Z) 

A.I. 1.- ZK- je 100 000 Kč  

2.- Vlastní akcie a obchodní podíly – firma nemá ţádné vlastní akcie.  Potvrzuje 

to fakt, ţe se jedná o s.r.o.  

 3.- změny ZK – firma nevykazuje změny v ZK. Z toho usoudím, ţe do 

společnosti nevstoupil ţádný další společník.  

A.II. Kapitálové fondy – nevykazuje, firma neprodala akcie, nebyla transformovaná. 
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A.III. Rezervní fondy  - rezervní fond firma jiţ vytvořila v předchozích letech. Rezervní 

fond je tvořen povinně dle obch. zákoníku, neboť tato skutečnost vyplývá 

ze společenské smlouvy. Jelikoţ se rezervní fond tvoří ze zisku, zjišťuji, ţe firma musí 

tvořit zisky. (není dlouhodobě ztrátová). 

A.IV. VH minulých let  

A.IV.  1. - Nerozdělený zisk - vzrostl o 143 000 Kč, coţ je VH minulého účetního 

období a tvoří 55% nerozdělených výsledkŧ hospodaření minulých let, před předchozím 

rokem. 

2. – Neuhrazená ztráta – firma nevykazuje. To značí, ţe: buď ji uhradila ziskem 

z min. let, anebo ji nikdy neměla.  

A.V.VH běţeného období – zisk v běţném období tvoří 105% všech ziskŧ z minulých 

období. Společnost zisky jiţ několik období nerozděluje. To by mohlo napovídat, ţe se 

zřejmě chystá na nějakou investici, kterou by ráda pořídila z vlastních zdrojŧ. Nebo toto 

hromadění VH mŧţe znamenat posílení vlastních zdrojŧ financování a změnu struktury 

pasiv. Tento krok by mohl být prováděn za účelem zvýšení dŧvěry investorŧ a 

bankovních institucí. Avšak hodnotově je VH nízký. Jeho výše se pohybuje pod 

hodnotou 1% z trţeb, coţ je znepokojující. Firma vykazuje vysokou reţii. 

   

B.Cizí zdroje – vzrostly o 34%, meziročně rostou pomaleji neţ VK, coţ není zdravé. 

Cizí zdroje by měly tvořit více neţ VK, protoţe jsou mnohdy levnější (nákladové úroky 

jsou daňově uznatelným nákladem), ale je moţné, ţe firma potřebuje být 

„dŧvěryhodná“ pro investory a peněţní ústavy a tak se snaţí mít více zdrojŧ majetku ve 

vlastním kapitálu. Nyní je poměr vlastních a cizích zdrojŧ 1 : 1.   

B.I. Rezervy – firma nevyuţívá tvorby rezerv. Zřejmě je nepotřebuje tvořit. Z VZZ 

vidím, ţe si firma pořizuje sluţby, a v aktivech vidím, ţe nevlastní budovu nebo stroj, 

který by bylo potřeba opravovat. 

B.II. Dlouhodobé závazky  

B.II. 1.- Závazky z obchodních vztahŧ – Zde jsou uvedeny závazky k dodavatelŧm. 

Vykazuje hodnoty, ale jsou celkem nízké. Mŧţe se jednat o končící leasing. 

 2.- Závazky - ovládající a řídící osoba – firma nemá.  Není v pozici dcery. 

 3.- Závazky - podstatný vliv – nemá ani závazky ke společníkŧm. 
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 5.- Dlouhodobé přijaté zálohy – nemá, nevyuţívá tento zdroj financování. 

Nevyplývá to z charakteru předmětu činnosti firmy. 

B.III. Krátkodobé závazky 

B.III.  1. - závazky z obchodních vztahŧ – firma zde překvapivě nevykazuje ţádné 

hodnoty. To by znamenalo, ţe nedluţí svým dodavatelŧm.   

5. - Závazky k zaměstnancŧm  - hodnoty jsou meziročně stejné. Usuzuji, ţe má 

pravděpodobně stejný počet zaměstnancŧ. Z odvození prŧměrné mzdy v ČR 

zjišťujeme, ţe zaměstnává 4 – 5 zaměstnancŧ. Jde tedy o malou organizaci.   

6. - Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění – pokud vydělím 

závazky na mzdy (čisté mzdy) a hrubou mzdu, a následně vynásobím povinným 

odvodem, tak tato částka odpovídá zákonné povinnosti odvodu na SOC + ZP. 

Pokud by se tato hodnota významně lišila (tzn., ţe mzdy by převyšovaly 

odvody), pak by to mohlo znamenat, ţe firma vyuţívá PP bez povinnosti odvodu 

SOC + ZP, tedy jednalo by se o formy DOPP.  

7. – Stát, daňové závazky a dotace – vykazuje méně neţ vloni. Znamená to 

zúčtování DPH, silniční daně apod.  

8. - Krátkodobé přijaté zálohy – Pravděpodobně se jedná o zálohu na sluţby. 

11. – Jiné závazky – Jedná se například o závazky z nájmu, pojištění atd.  Mají 

vzrŧstající tendenci. Jejich pouţívání svědčí o zavedeném zpŧsobu obchodování 

s obchodními partnery.  

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci – vykazuje rŧst.  Znamená to, ţe firma vyuţila úvěr 

k nákupu materiálu, nebo sluţeb. Zde se mohu také setkat s kontokorentem. 

B.IV. 2. - Krátkodobé bankovní úvěry – znamená to, ţe firmě byl poskytnut úvěr 

v hodnotě 200 000 Kč. V loňském roce zde nebyl ţádný pohyb.  

 3. - Krátkodobé finanční výpomoci – mírně rostoucí tendence. Nezvyšují se 

rapidně, coţ značí, ţe firma je solventní a splácí své závazky.  

 

C.I. Časové rozlišení – firma je pouţívá. Tyto poloţky jsou výhodné zejména z hlediska 

CASH FLOW. Nejvíce pak výnosy příštích období, které ale firma nevykazuje.   

C.I. 1. – výdaje příštích období – zde znamenám pohyb. Firma si stejně jako vloni 

předplatila sluţbu v běţném ÚO na následující rok. Mŧţe se jednat např. o 

aktualizace software, nebo povinné ručení automobilŧ. 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

 

- porovnáním trţeb za prodej zboţí a nákladŧ vynaloţených na prodej zboţí 

zjistím, ţe se prodává se ziskem. Zjistím tímto i marţi, která je zde cca 23% a 

tak si odvodím, o jaké sluţby se asi jedná. Marţe 23% je celkem vysoká, takţe 

to pravděpodobně bude drobný prodej, nikoliv zakázková malosériová výroba. 

Trţby za zboţí rostou i meziročně, ale ve stejném poměru rostou i náklady. 

 

- Výkony – vykazuje-li společnost i výkony, znamená to, ţe se zabývá buďto 

poskytováním sluţeb, nebo výrobou vlastních výrobkŧ. Vzhledem k tomu, ţe je 

to poměrně malá společnost, bude to spíše kombinace více druhŧ činností. 

- Výkony se také meziročně zvýšily a zvýšila se i výkonová spotřeba, nicméně s 

klesající tendencí, a tím se zvedla marţe. 

- Trţby prodeje výrobkŧ a sluţeb – trţby se zvedly o 3 %. 

- Výkonová spotřeba – vzrostla, ale klesajícím tempem vzhledem k výkonŧm, coţ 

značí zvětšení marţe. Tempo rŧstu výkonŧ je meziročně stejné, takţe firma 

zřejmě minimalizovala náklady. Moţná reakce na krizi.   

- Spotřeba materiálu a energie – vzrostla celkem rapidně. Mŧţe být zpŧsobeno 

zvýšením cen dodavatelŧ energií.  

- Sluţby – firma kupuje sluţby, mŧţe se jednat např. o pronájem. (nemovitostí, 

finanční leasing atd.) Je to jedna z největších poloţek nákladŧ, takţe většina 

sluţeb je „outsourcovaných“.  

- Přidaná hodnota – Součet obchodní marţe u zboţí a „marţe“ u sluţeb. 

Meziročně se stále zvyšuje. Z porovnání minulého a stávajícího období vidím, 

ţe nárŧst je u výkonŧ. U zboţí marţe naopak klesá. Tento pokles mŧţe být 

zpŧsoben velkou konkurencí. 

- Porovnání nákladŧ: pokud porovnám nejvýznamnější náklady tedy odpisy, 

náklady na mzdy a SOC + ZP, náklady na sluţby a náklady na spotřebu 

materiálu a energie, zjistím, ţe zanedbatelnou poloţku tvoří odpisy: značí to, ţe 

firma má nějaký majetek. Z VZZ vyplývá, ţe majetek vlastní firma minimálně 

dva roky a v roce 2008 pořídila další DM, jelikoţ se odpisy zdvojnásobily. 
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Mohla tak inovovat vozový prak. Nejedná se o budovu, coţ potvrzuje i rozvaha. 

Spotřeba materiálu a energie je druhá nejniţší poloţka, takţe asi nemá výrobu 

nákladnou na energie, takţe se předpokládá, ţe nemá tří směnný provoz. Má 

vysoké mzdové náklady, coţ potvrzuje, ţe poskytuje sluţby s minimálním 

strojovým vybavením. Je obtíţné hledat úspory v oblasti mzdových nákladŧ, 

protoţe by hrozilo sníţení produktivity práce a kvality poskytovaných sluţeb. 

Náklady na sluţby jsou také dost vysoké, firma by měla uvaţovat o vyhledání 

levnějších dodavatelŧ, protoţe v této oblasti by mohla nalézt finanční úsporu. 

- Trţby z prodeje DM a materiálu  - Firma prodala DM. Je nutné se zabývat tím, 

zda tento prodej byl z dŧvodu nadbytečnosti DM, nebo z nutnosti zabránit 

krachu. Zde beru v úvahu první moţnost, vzhledem k dosaţeným VH. 

- Ostatní provozní výnosy a náklady – zajímavé je, ţe v Minulém ÚO byly OPV 

velmi vysoké a OPN nízké. Ve sledovaném ÚO se tato role vyměnila. Je moţné, 

ţe OPN vztahující se k OPN byl omylem zahrnut do běţných nákladŧ. 

- Výnosové úroky – jsou nízké. Firma nemá vázané finanční prostředky na 

termínovaných vkladech či jiných výnosových CP.  

- Nákladové úroky – vzrostly meziročně mnohonásobně. Je zde pravděpodobný 

bankovní úvěr, coţ potvrzují i pasiva. 

- Výsledky  hospodaření –  VH za běţnou činnost musí být ve VZZ shodný s VH 

v pasivech a v rozvaze. (po zdanění). To znamená, ţe ikdyţ nevidím daňové 

přiznání a vypočtenou daň, mohu z hodnot VH před zdaněním a po zdanění 

jejich rozdílem výšku daně zjistit. Zisk vzrostl v meziročním nárŧstu o 55%.  

 

Závěr 

 

Shrnutím těchto závěrŧ fundamentální analýzy, si mŧţu udělat obrázek o této 

společnosti, aniţ bych ji osobně znala. Tato analýza mŧţe mít význam pro širokou škálu 

subjektŧ. Je uţitečná pro investory, banky, dodavatele i konkurenci. Samozřejmě je i 

dŧleţitou součástí analýzy vlastní firmy. Pak mŧţe být zpracována externí organizací 

pro interní účely společnosti.  
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3.5.  QUICK test dle Kralicka 
 

QUICK Test podle P. Kralicka (1990) vypovídá o finanční stabilitě a výnosové situaci 

podniku. K analýze jsem pouţila zejména účetní výkazy společnosti za tři po sobě 

jsoucí období a některé další údaje o společnosti, jako je přepočtený počet pracovníkŧ 

apod.  

 

Pro výpočet Kralickova testu nejprve musím vyjádřit Cash Flow v jednotlivých letech, 

které zjistím na základě vztahu:
88

 

                                                   

 

                        

 

                        

 

                        

 

 

V následující tabulce jsou zobrazeny výsledky jednotlivých ukazatelŧ QUICK Testu: 

QUICK TEST ABC s.r.o. 

období 2009 2008 2007 

 

kvóta vlastního kapitálu (vlastní kapitál/CK) 
40% 44% 41% 

    
doba splácení dluhu z CF (KZ + DZ)/CF 5,52 2,12 2,87 

    
CF v trţbách (CF/trţby) 4% 9% 5% 

    
ROA (HV po zdanění + úroky(1 - t))/A 0% 21% 13% 

Zdroj: Vlastní výpočet 

 

Na základě výsledkŧ z výše uvedené tabulky jsem pomocí hodnotící stupnice 

oznámkovala ukazatele v jednotlivých letech. Níţe uvedená tabulka zobrazuje konečné 

výsledky Kralickova rychlého testu. 

                                                 

88
 Zdroj: [5] KISLINGEROVÁ, E., Finanční analýza krok za krokem. 2005. 
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Hodnocení firmy ABC s.r.o. 

  2009 2008 2007 

kvóta vlastního kapitálu 1  1  1  

doba splácení dluhu z CF 3  1  1  

CF podnikového výkonu 4  2  3  

ROA 5  1  2  

CELKOVÉ HODNOCENÍ 3,25  1,25  1,75  

Tabulka 5 Závěrečné hodnocení QUICK Testu, Zdroj: vlastní tabulka. 

 

Z výsledŧ Kralickova testu vidím jednoznačně uspokojivé výsledky, aţ na poslední 

období r. 2009. Prŧměrné hodnocení v prvních letech 1, 252008  a 1,752007 vykazuje  

velmi dobrý stav firemní bonity.  

Kvóta vlastního kapitálu vykazuje ve všech letech hodnoty kolem 40 %. Dle literatury 

[14]
89

 by kvóta měla dosahovat hodnotu v rozmezí 25 – 30%. Dosaţený 

výsledek znamená, ţe při 40 % kvótě vlastního kapitálu by firma pokryla tři ztrátové 

roky se ztrátou 5 % z obratu. Hodnota v prŧměru 40 % je uspokojivá i pro management 

firmy.   

Doba splácení dluhu se v letech 2007 a 2008 pohybuje mezi 2 – 3 roky.  Z toho 

vyplývá, ţe firma není příliš závislá na svých věřitelích a svŧj dluh by dokázala splatit 

během 2 – 3 let z vlastních zdrojŧ. V roce 2009 se lhŧta splácení dluhu posunula na 5,6 

let. Je to zpŧsobeno jednak sníţením podnikového CF a také zvýšením bankovních 

úvěrŧ a výpomocí, které firma v roce 2009 čerpala. Z dŧvodu ztráty v r. 2009 musela 

firma dostupnými finančními prostředky pokrýt svoje závazky. Z toho dŧvodu 

zaznamenala pokles v hotových finančních prostředcích. V případě podobného vývoje i 

v dalších letech bych doporučila posílení vlastního kapitálu například novými vklady 

společníkŧ či nevyplácením podílŧ na zisku a ponecháním těchto prostředkŧ ve 

společnosti.   

CF v % na podnikovém výkonu firma dosahuje prŧměrných oborových hodnot. V roce 

2007 je to hodnota 5%, ale v roce 2008 jiţ CF stouplo na 9 %. Znamená to tedy, ţe 

firma v tomto roce má dostatek finančních prostředkŧ a mohla by uvaţovat o nějaké 

formě investování. Z finanční analýzy vyplývá, ţe si firma finanční prostředky 

                                                 

89
 Zdroj: [14] KRALICEK, P., Základy finančního hospodaření. 1993. 
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ponechala a v r. 2009, kdy se tento stoupající trend jiţ nepodařilo udrţet, odvrátila 

hrozící dramatické prohlubování dluhu.  

Rentabilita aktiv
90

 dosahovala v r. 2007 a 2008 uspokojivých výsledkŧ. Podobně jako 

CF měla stoupající charakter, ale v r. 2009 firma negenerovala zisk, a proto vykazovala 

nulovou hodnotu.  

 

3.6.  Finanční analýza 
 

Finanční analýzu provedu na základě účetních výkazŧ společnosti za účetní období 

2007, 2008 a 2009.  

3.6.1. Horizontální analýza 

 

 

Nejprve jsem se zaměřila na rozbor aktiv. Z výše uvedené tabulky vyplývá, ţe aktiva 

vzrostla v r. 2008 oproti r. 2007 o 51%. V absolutní hodnotě se jedná o 648 tis., coţ je 

výrazný nárŧst. Nárŧst je zpŧsoben investicí do DHM. Společnost pořídila nákladní 

automobil zejména pro účely prodejny potravin. Jelikoţ pořizovací cenu vidím 

v aktivech, je zřejmé, ţe nebyl financován leasingem. 

 

                                                 

90
 Rentabilita aktiv ROA (angl. Return on Assets) 

Horizontální analýza rozvahy relativní změna (v %] 
absolutní změna 

(v tis. Kč) 

  2009/2008 2008/2007 2009-2008 2008-2007 

  AKTIVA CELKEM 0,8% 51,6% 15 648 

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK -8,2% 15000,0% -37 450 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 97,4% 1200,0% 38 36 

7.    Nedokončený dlouh.  nehmotný majetek 97,4% 1200,0% 38 36 

B.II. Dlouhodobý  hmotný majetek -18,1%   -75 414 

3.    Samostatné movité věci a soubory mov. věcí -24,6%   -98 398 

6.    Jiný dlouhodobý hmotný majetek 143,8%   23 16 
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Pokud bych měla zhodnotit zpětně tuto investici, konstatovala bych, ţe byla poměrně 

riskantní. Analyzované společnosti, stejně jako celé české ekonomice, se v roce 2008 

poměrně dařilo. Hospodářský rŧst v ČR zaznamenal i přes nervozitu na evropských a 

amerických trzích vzestup
91

 a obavy z probíhající krize nebyly v ČR příliš znát. 

Z makroekonomických úsudkŧ bylo zřejmé, ţe se později tento negativní trend dotkne i 

ČR, z tohoto dŧvodu bych volila méně riskantní investici nebo jiný zdroj pořízení 

DHM, například pronájem. Bohuţel se finanční krize dotkla především automobilového 

prŧmyslu, takţe investice do dopravních prostředkŧ byla dle mého názoru špatným 

strategickým krokem.  

 

Vývoj aktiv má sice rostoucí charakter i nadále v roce 2009, ale zcela nevýznamně, 

necelé 1%.  

  relativní změna (v %] absolutní změna (v tis. Kč) 

  2009/2008 2008/2007 2009-2008 2008-2007 

  AKTIVA CELKEM 0,8% 51,6% 15 648 

C. OBĚŢNÁ AKTIVA 3,5% 16,2% 50 199 

C.I. Zásoby -19,6% 12,2% -18 10 

5.    Zboţí -19,6% 12,2% -18 10 

 

 

Oběţná aktiva vzrostla v roce 2008 o 16%, zatímco v roce 2009 pouze o 3,5%, coţ 

značí zpomalení obratu zásob. Zaměřím-li se na ně podrobněji, zjistím pokles v roce 

2009 o 19%, coţ znamená, ţe firma se zbavuje nadbytečných zásob a sniţuje hodnotu 

skladu. Sniţováním stavu zásob by mělo dojít k jejich prodeji a tím tedy výnosu. Pokud 

se ale podívám na vývoj trţeb za prodej zboţí, zjistím, ţe v roce 2009 klesly trţby za 

zboţí o 8,3%. Neprodejných zásob se firma zbavila pravděpodobně jiným zpŧsobem 

neţ jejich prodejem (likvidací), ale hlavně také klesla marţe a to o více jak 45% (r. 

2009). Jelikoţ se účetní kancelář nezabývá prodejem zboţí, jedná se v tomto případě 

pouze o prodejnu potravin. Ta vlivem krize a nízké poptávky musela sníţit ceny zboţí. 

 

                                                 

91
 Zdroj: [55] ČSÚ dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/studentum_us 

 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/studentum_us
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  relativní změna (v %] absolutní změna(v tis. Kč) 

  2009/2008 2008/2007 2009-2008 2008-2007 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 16,5% 4,1% 38 9 

4.    Pohl. za společníky, členy druţstva a za 

účastníky sdruţení 

16,5% 4,1% 38 9 

C.III. Krátkodobé pohledávky 17,0% 7,2% 71 28 

1.    Pohledávky z obchodních vztahŧ 3,8% 1,0% 12 3 

6.    Stát - daňové pohledávky 1833,3%   55 3 

7.    Ostatní poskytnuté zálohy 300,0%   3 1 

9.    Jiné pohledávky 1,0% 27,3% 1 21 

 

 

V obou obdobích jsem zaznamenala nárŧst dlouhodobých pohledávek za společníky. 

Dlouhodobé pohledávky vzrostly o 4,5% v r. 2008 a o 16% v r. 2009. To znamená, ţe 

společník(ci) k uţ tak nepříznivému vývoji si ze společnosti pŧjčil(i) peníze v absolutní 

hodnotě 269 tis Kč.  

Krátkodobé pohledávky se zvýšily o 7,2 % v r. 2008 a o 17% v r. 2009. Při podrobném 

zkoumání pohledávek zjistím, ţe firma neměla téměř ţádnou pohledávku za státem a 

nyní má v absolutní hodnotě 58 tis, coţ mŧţe být zpŧsobeno předplacenou zálohou na 

daň z příjmu, nebo nadměrným odpočtem DPH. Pohledávky z obchodních vztahŧ po 

všechna sledovaná období mají rostoucí tendenci. Z toho vyrozumím, ţe odběratelé 

dluţí firmě stále větší objem finančních prostředkŧ. Čím je to zpŧsobeno a co s tím lze 

dělat, zjistím v analýze platební schopnosti klientŧ.  

 

 

  
relativní změna (v %] 

absolutní změna 

(v tis. Kč) 

  2009/2008 2008/2007 2009-2008 2008-2007 

C.IV. Finanční majetek -5,9% 28,3% -41 152 

1.    Peníze -34,2% 30,8% -235 162 

2.    Účty v bankách 9700,0% -83,3% 194 -10 

D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 10,0% -4,8% 2 -1 

D.I. Časové rozlišení 10,0% -4,8% 2 -1 

1.    Náklady příštích období -65,0% -4,8% -13 -1 
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Finanční majetek má v r. 2008 rostoucí tendenci o necelých 30%, zatímco v období 

2009 klesl o necelých 6%. Pokles o necelých 6 % znamená v absolutní hodnotě 40 tis 

Kč, coţ je vzhledem k celkovým aktivŧm nevýznamná poloţka. Firma si drţí finanční 

prostředky především v hotovosti. Tento zpŧsob hospodaření není efektivní. Pokud 

firma bude chtít výšku CF udrţet na této úrovni, doporučila bych hotovost převést 

buďto na běţný účet nebo na jiný úročený účet u bankovního ústavu. Z analýzy 

vnitřních zdrojŧ vyplývá, ţe firma drţela peněţní hotovost především z dŧvodu 

plánované změny sídla a provozovny firmy.    

V roce 2007 firma čerpala kontokorent u bankovního ústavu ve výši 10 tis Kč, na konci 

příštího období měla na účtu 194 tis, coţ v % vyjádření tvoří nárŧst 9700 %. Z toho 

vyplývá, ţe v r. 2009 firma kontokorent nečerpala.  

Pokud zhodnotím celkový stav aktiv podniku a srovnám tempo rŧstu aktiv a tempo 

rŧstu trţeb, zjistím, ţe aktiva rostou rychleji. V ideálním případě by tempo rŧstu výnosŧ 

mělo být rychlejší neţ tempo rŧstu aktiv.
92

 

Vlastní kapitál v r. 2008 vzrostl o 65%, ale v dalším období klesl o necelých 20%, coţ 

opět potvrzuje nepříznivý vývoj. Pokles byl zpŧsoben zejména výsledkem hospodaření, 

a sice ztrátou.  Ztráta v absolutní hodnotě 66 tis Kč (r. 2009) není nijak významnou 

hodnotou, ale ve srovnání se ziskem v roce 2008 v absolutní hodnotě 335 tis. je rozdíl 

401 tis. Kč, coţ je z pohledu analyzované firmy značný propad (cca 120%). 

Dlouhodobé závazky z obchodních vztahŧ stouply o 323%, coţ je zpŧsobeno úvěrem na 

pořízení DHM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

92
 Zdroj: [5] KISLINGEROVÁ, E., Finanční analýza krok za krokem, 2005 
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V r. 2009 poklesly závazky o 17%, z čehoţ vyplývá, ţe úvěr byl částečně splacen. 

Krátkodobé závazky z obchodních vztahŧ mají ve všech letech zanedbatelnou hodnotu. 

Značí to, ţe firma je solventní. Ke dni sestavení účetní závěrky nedluţí svým 

dodavatelŧm. Závazky týkající se zaměstnancŧ a pojištěn vypovídají, kolik firma 

v absolutní částce zaplatí za mzdy zaměstnancŧ. Porovnám-li počet zaměstnancŧ 

v jednotlivých letech a procentáelní pokles a nárŧst výplat mezd, je zřejmé, ţe nárŧst 

v roce 2008 při niţším počtu zaměstnancŧ byl zpŧsoben mimořádnými odměnami. 

 

 

 
Relativní změna (v %) 

Absolutní změna 

(v tis. Kč) 

 2009/2008 2008/2007 2009-2008 2008-2007 

     PASIVA CELKEM 0,79% 51,63% 15 648 

A. VLASTNÍ KAPITÁL -9,57% 65,56% -81 335 

A.IV. Hospodářský výsledek minulých let 79,80% 54,83% 320 142 

1.    Nerozdělený zisk minulých let 79,80% 54,83% 320 142 

A.V. Výsledek hospodaření běţného účetního období 

(+/-) 

-119,70% 135,92% -401 193 

B. CIZÍ ZDROJE 8,98% 43,82% 92 312 

B.II. Dlouhodobé závazky -17,11% 323,28% -84 375 

1.    Závazky z obchodních vztahŧ -17,11% 323,28% -84 375 

 
Relativní změna (v %) 

Absolutní změna 

(v tis. Kč) 

 2009/2008 2008/2007 2009-2008 2008-2007 

B.III. Krátkodobé závazky -24,83% 3,78% -75 11 

1.     Závazky z obchodních vztahŧ -300,00%   -6 2 

5.     Závazky k zaměstnancŧm -12,75% 13,33% -13 12 

6.    Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 

-7,50% 17,65% -3 6 

7.    Stát - daňové závazky a dotace -37,41% 26,36% -52 29 

8.    Přijaté zálohy -6,67% -61,54% -1 -24 

10.    Dohadné účty pasivní -50,00% 0,00% -1 0 

11.    Jiné závazky 50,00% -87,50% 1 -14 
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V poloţce B.III.7. Stát – daňové závazky a dotace, objevil se v roce 2009 pokles o 

téměř 40 %. Znamená to pravděpodobně nadměrný odpočet DPH. 

 

Z výše uvedené tabulky také vyplývá, ţe bankovní úvěry klesly o téměř 25% v r. 2008, 

coţ naznačuje, ţe firma stačí svoje závazky splácet.  V r. 2009 bankovní úvěry opět 

narostly, a to o 108%. V konečném dŧsledku to znamená, ţe finanční prostředky, které 

firma splatila v r. 2008, si musela v roce 2009 opět vypŧjčit, aby pokryla svoje výdaje.  

Z interních zdrojŧ firmy je známo, ţe v r. 2010 společnost kvŧli nepříznivému vývoji 

výsledkŧ v prodejně potravin prodala nákladný automobil a doplatila úvěr.   

 

  
Relativní změna (v %) 

Absolutní změna 

(v tis. Kč) 

  2009/2008 2008/2007 2009-2008 2008-2007 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 108,66% -24,26% 251 -74 

2.    Krátkodobé bankovní úvěry 156,29% -16,50% 261 -33 

3.    Krátkodobé finanční výpomoci -15,63% -39,05% -10 -41 

C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 12,12% 3,13% 4 1 

C.I. Časové rozlišení 12,12% 3,13% 4 1 

1.    Výdaje příštích období 12,12% 3,13% 4 1 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

  relativní změna v % absolutní změna 

 (tis. Kč) 

Poloţka č.ř. 2009/2008 2008/2007 2009-2008 2008-2007 

I. Trţby za prodej zboţí 01 -8,3% 2,9% -246 82 

A.  Náklady vynaloţené na prodané zboţí 02 3,3% 4,9% 75 105 

+ OBCHODNÍ MARŢE 03 -46,8% -3,2% -321 -23 

II.  Výkony 04 2,7% 6,2% 64 137 

1. Trţby za prodej vlastních výrobkŧ a sluţeb 05 2,7% 6,2% 64 137 

B.  Výkonová spotřeba 08 0,5% -6,5% 4 -61 

1. Spotřeba materiálu a energie 09 -6,5% 35,6% -17 69 

2. Sluţby 10 3,4% -17,5% 21 -130 

+ PŘIDANÁ HODNOTA 11 -12,1% 8,8% -261 175 

C. Osobní náklady 12 2,8% -6,7% 43 -110 

1. Mzdové náklady 13 6,4% -7,9% 74 -100 
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Z „výsledovky“ jasně vidím, ţe firma se zabývá jednak nákupem a prodejem zboţí 

(provoz prodejny potravin), a také poskytováním sluţeb (provoz účetní kanceláře), která 

vytváří výnosy ve skupině II. 1.  

Srovnám–li trţby těchto dvou středisek, vidím, ţe zatímco v účetní kanceláři mají trţby 

rostoucí tendenci (r. 2008 o 6,2%, v 2009 o 2,7%), prodejna potravin vykazuje patrný 

pokles v r. 2009. Tento vývoj potvrzují také výsledky SLEPTE analýzy. Zákazníci 

vlivem nepříznivé ekonomické situace šetří. To se promítá do výsledkŧ prodejny 

potravin. Zákazníci nakupují méně zboţí a vyhledávají levnější alternativy nákupu, 

zejména supermarkety. A to i přes to, ţe jsou obtíţněji dostupné. Přestoţe pokles trţeb 

tvořil pouze 8,3 %, v absolutní hodnotě klesly trţby pod hodnotu roku 2007 na úroveň 

roku 2006, coţ je výrazný krok zpět. Naproti tomu obchodní marţe zaznamenala 

výrazný pokles. Téměř 50%. Nízká obchodní marţe by měla být signalizací pro firmu, 

aby se tímto začala zabývat.  

 

2. Odměny členŧm orgánŧ spol. a druţstva 14 20,0%   2 10 

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 

15 -9,4% -3,8% -33 -14 

D. Daně a poplatky 17 12,5% -52,9% 1 -9 

E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 18 82,3% 137,1% 121 85 

III. Trţby z prodeje dl. majetku a materiálu 19 -100,0%   -96 96 

1. Trţby z prodeje dlouhodobého majetku 20 -100,0%   -96 96 

IV. Ostatní provozní výnosy 27 14,3% -82,5% 1 -33 

H.  Ostatní provozní náklady 28 60,0% 300,0% 24 30 

 *  PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 30 -100,4% 111,3% -545 286 

N. Nákladové úroky 44 -1,1% 233,3% -1 63 

O. Ostatní finanční náklady 46 -37,9% -27,5% -11 -11 

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 49 -10,1% 77,6% 12 -52 

Q. Daň z příjmů za běţnou činnost 50 -100,0% 85,4% -89 41 

1. splatná 51 -100,0% 85,4% -89 41 

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA 

BĚŢNOU ČINNOST 

53 -132,5% 135,9% -444 193 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  61 -119,7% 135,9% -401 193 

  Výsledek hospodaření před zdaněním  62 -115,6% 123,2% -490 234 
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Pokles obchodní marţe mŧţe být zpŧsoben v případě tohoto podniku následujícími 

faktory: 

 

 Plánované sníţení cen z dŧvodu poklesu poptávky za jinak nezměněných 

nákladŧ. 

 Nadměrný prodej tabákových výrobkŧ a současné sníţení prodeje ostatních 

produktŧ (cena tabákových výrobkŧ je regulovaná, zisk na tomto druhu zboţí je 

nepatrný, ale objem finančních prostředkŧ investovaných do této komodity je 

značný). 

 Ztráty uvnitř provozovny zpŧsobené personálem (krádeţe). 

 Rostoucí ceny vstupŧ při jinak nezměněných cenách.  

 

Dle mého názoru mají všechny tyto faktory vliv na pokles obchodní marţe. Prodejní 

ceny zboţí musí prodejna udrţet na stejné úrovni, aby přilákala zákazníky. Ceny vstupŧ 

ale stále rostou (zejména ceny pečiva). Prodejna nakupuje pečivo nezprostředkovaně, 

přímo od výrobce (United Bakeries a.s.). Bohuţel, rostoucí ceny mouky a PHM tlačí 

cenu nahoru.   

 

Podívám-li se na výkonovou spotřebu, zjistím, ţe firmě klesla v r. 2008 o 6,5% a nadále 

zŧstala na podobné úrovni. Znamená to, ţe firma sníţila náklady a tento trend se jí 

podařilo zachovat. Osobní náklady v r. 2009 sice mírně vzrostly, ale udrţely se pod 

hodnotou r. 2007.  Vzhledem k investici do DHM stouply v obou sledovaných obdobích 

(2008 a 2009) odpisy majetku. Zvýšením trţeb v roce 2008 se nám zvýšil i provozní 

výsledek hospodaření, a to o 111 %. V r. 2009 firma udrţela náklady v poměrně nízké 

úrovni, ale vzhledem k významnému poklesu trţeb negenerovala zisk (pokles o 100%). 

Výrazná změna je také ve spotřebě materiálu a energie. Ta v r. 2008 narostla o 35%, coţ 

je poměrně značný nárŧst. V dalším období měla také rostoucí charakter, ovšem ne 

nijak významně. Tímto nárŧstem by se měla firma dle mého názoru začít zabývat. 

Hledat úsporná opatření a levnější alternativy, popřípadě dodavatele energií. Spotřeba 

materiálu a energie zahrnuje PHM, jejichţ cena se stále zvyšuje. V budoucnu by dle 

mého názoru mohla firma uvaţovat o investici do levnějších alternativ dopravních 

prostředkŧ, například elektromobily. Doporučuji také kontrolovat spotřebu energií na 
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provozovnách. Úspory mŧţe firma dosáhnout výměnou zastaralého technického 

vybavení za úspornější zařízení (lednice, mrazáky, instalace termostatŧ, klimatizace a 

podobně.    

3.6.2. Vertikální analýza 

 

Aktiva 

Výrazný objem aktiv je soustředěn do oběţných aktiv, z čehoţ vyplývá, ţe firma je 

kapitálově lehká. V r. 2007 firma vlastnila DHM, který byl jiţ zcela odepsán, ale oběţná 

Vertikální analýza rozvahy  % podíl na bilanční sumě 

 2009 2008 2007 

  AKTIVA CELKEM 100,0% 100,0% 100,0% 

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 21,7% 23,8% 0,2% 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4,0% 2,0% 0,2% 

7.    Nedokončený dlouh.  nehmotný majetek 4,0% 2,0% 0,2% 

B.II. Dlouhodobý  hmotný majetek 17,7% 21,8% 0,0% 

3.    Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 15,6% 20,9% 0,0% 

6.    Jiný dlouhodobý hmotný majetek 2,0% 0,8% 0,0% 

C. OBĚŢNÁ AKTIVA 77,2% 75,1% 98,1% 

C.I. Zásoby 3,9% 4,8% 6,5% 

5.    Zboţí 3,9% 4,8% 6,5% 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 14,0% 12,1% 17,7% 

4.    Pohledávky za společníky, členy druţstva a za 

účastníky sdruţení 

14,0% 12,1% 17,7% 

C.III. Krátkodobé pohledávky 25,4% 21,9% 31,0% 

1.    Pohledávky z obchodních vztahŧ 17,0% 16,6% 24,9% 

6.    Stát - daňové pohledávky 3,0% 0,2% 0,0% 

7.    Ostatní poskytnuté zálohy 0,2% 0,1% 0,0% 

9.    Jiné pohledávky 5,2% 5,1% 6,1% 

C.IV. Finanční majetek 33,8% 36,3% 42,9% 

1.    Peníze 23,6% 36,2% 41,9% 

2.    Účty v bankách 10,2% 0,1% 1,0% 

D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 1,1% 1,1% 1,7% 

D.I. Časové rozlišení 1,1% 1,1% 1,7% 

1.    Náklady příštích období 0,4% 1,1% 1,7% 

3.    Příjmy příštích období 0,8% 0,0% 0,0% 
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aktiva tvořila celkem 98 % veškerých aktiv. Dle mého názoru je tento poměr 

nevyváţený. V případě finanční krize by mohla firma prodat svŧj DHM a zpětně si ho 

pronajmout operativním leasingem. Pokud ho nevlastní, nemŧţe o téhle alternativě 

uvaţovat.  

V r. 2008 a 2009 tvoří oběţná aktiva 75% celkových aktiv. Zde bych ráda porovnala, 

které druhy majetku tvoří nejvýznamnější část. Z hodnoty 21% dlouhodobého majetku 

tvoří 18% dlouhodobý hmotný majetek, v případě analyzované firmy se jedná o 

pořízený nákladní automobil. Ve firmě funguje další vozidlo, ale vzhledem k pořízení 

nákupu formou leasingu nevidím v rozvaze jeho pořizovací hodnotu, jelikoţ se 

zpravidla odkupují za částky týkající se 1 000 Kč. Firma v oblasti sluţeb vyuţívá cca 

šest počítačŧ, které jsou ale pouze ostatním nebo drobným majetkem a tudíţ v rozvaze 

nevidím jejich pořizovací popř. zŧstatkovou hodnotu. Nevlastní nemovitost, z čehoţ 

mohu vyvodit, ţe součástí nákladŧ bude nájemné, jednak za prodejnu a jednak za účetní 

kancelář. 

Pasiva 

            Vertikální analýza rozvahy       2009      2008      2007 
     PASIVA CELKEM 100,0% 100,0% 100,0% 

A. VLASTNÍ KAPITÁL 39,9% 44,5% 40,7% 

A.I. Základní kapitál 5,2% 5,3% 8,0% 

1.    Základní kapitál 5,2% 5,3% 8,0% 

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0,5% 0,5% 0,8% 

1.    Zákonný rezervní fond 0,5% 0,5% 0,8% 

A.IV. Hospodářský výsledek  minulých let 37,6% 21,1% 20,6% 

1.    Nerozdělený zisk minulých let 37,6% 21,1% 20,6% 

A.V. Výsledek hospodaření běţného učetního období (+/-) -3,4% 17,6% 11,3% 

B. CIZÍ ZDROJE 58,2% 53,8% 56,7% 

B.II. Dlouhodobé závazky 21,2% 25,8% 9,2% 

1.    Závazky z obchodních vztahŧ 21,2% 25,8% 9,2% 

B.III. Krátkodobé závazky 11,8% 15,9% 23,2% 

1.     Závazky z obchodních vztahŧ -0,2% 0,1% 0,0% 

5.     Závazky k zaměstnancŧm 4,6% 5,4% 7,2% 

6.    Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 

1,9% 2,1% 2,7% 

7.    Stát - daňové závazky a dotace 4,5% 7,3% 8,8% 

8.    Přijaté zálohy 0,7% 0,8% 3,1% 

10.    Dohadné účty pasivní 0,1% 0,1% 0,2% 

11.    Jiné závazky 0,2% 0,1% 1,3% 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 25,1% 12,1% 24,3% 

2.    Krátkodobé bankovní úvěry 22,3% 8,8% 15,9% 

3.    Krátkodobé finanční výpomoci 2,8% 3,4% 8,4% 
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Cizí zdroje tvoří v prŧměru stále kolem 55% všech pasiv. Coţ je podle mě poměrně 

zdravý poměr. Nejvýhodnější poměr cizích a vlastních zdrojŧ je závislý mimo jiné na 

úrokové míře, sazbě daně z příjmŧ a poţadované výnosnosti společníkŧ. Zpravidla platí, 

ţe cizí kapitál je levnější neţ vlastní. Úroky z úvěrŧ jsou daňově uznatelným nákladem 

sniţujícím základ daně. Úroková míra podnikatelských úvěrŧ se v současné době 

pohybuje mezi 10 – 15 %, sazba daně z příjmŧ právnických osob tvořila v r. 2010 20%, 

v r. 2011 je na úrovni 19%. Poměr 58% cizích zdrojŧ na pasivech celkem v r. 2009 

povaţuji stále za uspokojivé. Firma v tomto období sice negeneruje zisk, přesto je pro 

investory a bankovní instituce relativně neriziková. 

C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 1,9% 1,7% 2,5% 

C.I. Časové rozlišení 1,9% 1,7% 2,5% 

1.    Výdaje příštích období 1,9% 1,7% 2,5% 

Vertikální analýza zisku a ztráty č.ř. 2009 2008 2007 

I. Trţby za prodej zboţí 01 52,9% 55,7% 56,5% 

A.  Náklady vynaloţené na prodané zboţí 02 45,8% 42,8% 42,6% 

+ OBCHODNÍ MARŢE 03 7,1% 13,0% 14,0% 

II.  Výkony 04 47,1% 44,3% 43,5% 

1. Trţby za prodej vlastních výrobkŧ a sluţeb 05 47,1% 44,3% 43,5% 

B.  Výkonová spotřeba 08 17,2% 16,5% 18,4% 

1. Spotřeba materiálu a energie 09 4,8% 5,0% 3,8% 

2. Sluţby 10 12,4% 11,6% 14,6% 

+ PŘIDANÁ HODNOTA 11 37,0% 40,7% 39,0% 

C. Osobní náklady 12 30,6% 28,7% 32,1% 

1. Mzdové náklady 13 24,1% 21,9% 24,8% 

2. Odměny členŧm orgánŧ spol. a druţstva 14 0,2% 0,2% 0,0% 

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 6,2% 6,6% 7,2% 

D. Daně a poplatky 17 0,2% 0,2% 0,3% 

E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 18 5,2% 2,8% 1,2% 

IV. Ostatní provozní výnosy 27 0,2% 0,1% 0,8% 

H.  Ostatní provozní náklady 28 1,3% 0,8% 0,2% 

N. Nákladové úroky 44 1,7% 1,7% 0,5% 

O. Ostatní finanční náklady 46 0,4% 0,5% 0,8% 

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 49 -2,1% -2,2% -1,3% 

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŢNOU 53 -2,1% 6,3% 2,8% 
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V této části je potřeba přihlédnout ke kaţdému středisku společnosti odděleně. Firma 

účtuje na dvě hospodářská střediska: 00 – kancelář, 01 – obchod. Trţby obou středisek 

se v r. 2009 liší cca o 5 %, coţ je nevýznamný rozdíl. Je nutno si ale uvědomit, ţe 

z pohledu vnosŧ je téměř stejná částka dosaţena prácí cca dvou zaměstnancŧ, zatímco 

v případě sluţeb je to cca šest zaměstnancŧ.  

Z pohledu těchto dvou středisek je celková přidaná hodnota (r. 2009) v absolutní 

hodnotě 1894 tis.  Z toho pouze 193 tis. připadne na středisko 01 a 1701 tis. na středisko 

00. Je to z toho dŧvodu, ţe přidaná hodnota jsou přímé náklady na dosaţené výnosy za 

sluţby bez mezd zaměstnancŧ. Ty jsou ale velice podstatným nákladem účetní 

kanceláře, proto není moţné tyto dvě poloţky objektivně posuzovat.  

V případě podrobnější analýzy nákladŧ zjišťuji, ţe cca 30% celkových nákladŧ tvoří 

mzdy zaměstnancŧ, 45 % náklady na pořízené zboţí. Zaměřím-li se na mzdové náklady, 

mŧţu odvodit, ţe mzdové náklady střediska 00 tvoří více jak 50 % všech nákladŧ 

střediska 00 a při porovnání  mzdových nákladŧ celkem za firmu (cca 30%) je to zhruba 

dvojnásobek. Z hlediska náročnosti mzdových nákladŧ je pro firmu dŧleţitý vývoj 

sazby odvodŧ na sociální a zdravotní pojištění. Vláda v minulých letech slibovala 

sníţení pojištění za zaměstnance jako kompenzaci nemocenských dávek. Dnes 

zaměstnavatelé platí jiţ 21 pracovních dní nemocenských dávek a sníţení odvodŧ na 

nemocenské pojištění vláda provedla pouze o 1 %. Dle mého názoru je tato situace 

nevyváţená, a proto bych firmě doporučila alespoň částečné sníţení odvodŧ na pojištění 

zaměstnancŧ, přispívání zaměstnancŧ na ţivotní pojištění, ze kterého se sociální neplatí. 

Dále by mohla firma zaměstnávat brigádníky na DOPP, vzhledem k úspoře na pojištění. 

Doporučila bych také uvaţovat o zaměstnání osob se ZTP.   

 

 

 

 

ČINNOST 

XIII. Mimořádné výnosy 54 0,8% 0,0% 0,0% 

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 59 0,8% 0,0% 0,0% 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  61 -1,3% 6,3% 2,8% 

  Výsledek hospodaření před zdaněním  62 -1,3% 8,0% 3,7% 
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3.6.3. Analýza poměrových ukazatelů 
Ukazatele rentability (výnosnosti) 2009 2008 2007 

1 ROA - Rentabilita celk. aktiv   (EBIT / AKT) 1,20% 27,01% 17,29% 

2 Rentabilita trţeb   (ČZ / T) -1,29% 6,33% 2,80% 

Ukazatele aktivity (doby obratu) 2009 2008 2007 

3 Obrat aktiv   (T / AKT) 2,67 2,78 4,04 

4 Obrat zásob   (T / zásoby) 69,09 57,55 61,90 

Ukazatele dlouhodobé finanční rovnováhy (zadluţenosti) 2009 2008 2007 

5 Debt Ratio I.    (CZ / AKT) 58,19% 53,81% 56,73% 

6 Úrokové krytí I.    (EBIT / úroky) 0,26 5,71 8,04 

Ukazatele platební schopnosti (likvidity) 2009 2008 2007 

7 Pracovní kapitál, Working Capital   (OAKT - KD) 502 666 413 

8 Běţná likvidita   (OAKT / KD) 2,09 2,68 2,07 

Ukazatele produktivity práce 2009 2008 2007 

9             prŧměrná mzda   - měsíční 15 795 17 545 15 417 

 

Provedla jsem výpočty analýzy některých poměrových ukazatelŧ. Vybrala jsem 

ukazatele, které jsou pro analyzovanou společnost dŧleţité.  Nejprve bych se ráda 

zaměřila na rok 2007 a 2008. Rentabilita celkových aktiv se v r. 2008 zvýšila z 17,3 % 

na 27 %, coţ je výrazná změna. Ukazatel nám vyjadřuje míru výnosnosti aktiv, přičemţ 

není dŧleţité, čím a jak jsou aktiva financována. Rentabilita trţeb vykazuje stejný vývoj 

jako rentabilita aktiv. V roce 2007 byla pouze necelé 3 %. Tento vývoj jsem kritizovala 

v bakalářské práci, protoţe společnost dosahovala poměrně vysoké trţby vzhledem 

k tomu, jaký měla zisk. Znamenalo to, ţe má neúměrně nízkou marţi anebo vysoké 

náklady. Rok 2008 byl poněkud příznivější, ale bohuţel ve 2009 měla rentabilita 

zápornou hodnotu (podnik negeneroval zisk).  

Ukazatel ROA neukazuje negativní hodnotu v r. 2009, přestoţe firma vykazovala ztrátu. 

Je to zpŧsobeno tím, ţe do výpočtu dosazuji EBIT, coţ je čistý zisk před zdaněním a 

úroky. Ztráta tvoří pouze -66 tis., zatímco nákladové úroky 89 tis.  Rentabilita téměř 30 

%, která byla dosaţena v r. 2008, je vyhovující. 

Doba obratu aktiv klesla v roce 2008 i 2009. Vliv na to mělo zejména sníţení celkových 

aktiv. Zajímavá je i doba obratu zásob, která tvoří v prŧměru 5 dní. Tato hodnota je 

uspokojivá. Většina potravin (kromě některých druhŧ pečiva) má trvanlivost vyšší jak 
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pět dní Znamená to, ţe zásoby jsou pořizovány metodou JIT a jejich obrat je poměrně 

rychlý.  

Ukazatel úrokového krytí informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk zaplacené úroky. 

Prakticky část zisku vyprodukována cizím kapitálem by měla stačit na pokrytí nákladŧ 

na vypŧjčený kapitál. Pokud je ukazatel roven 1, znamená to, ţe na pokrytí úrokŧ je 

zapotřebí celého zisku. V roce 2007 byl ukazatel velmi uspokojivý 8,04. V r. 2008 jiţ 

firma měla více cizích zdrojŧ, takţe ukazatel klesl na hodnotu 5,71 coţ znamenalo, ţe 

úroky byly pokryty ziskem téměř 6 krát. V r. 2009 je ukazatel menší neţ jedna. 

Znamená to, ţe celý zisk nepokryje úroky na cizí kapitál.  

Pracovní kapitál (angl. working capital) klesá. V r. 2009 aţ na hodnotu 502 tis. 

Pracovní kapitál úzce souvisí s likviditou společnosti. Rŧstu krátkodobých pasiv 

(bankovní úvěry a výpomoci vzrostly o 108 %,) vyvolal pokles pracovního kapitálu a 

také sníţení likvidity. Tento stav je logický a jednotlivé vazby na sebe logicky navazují.  

 

Obrázek 12 vývoj Běţné likvidity, Zdroj: vlastní graf      Obrázek 13 vývoj pracovního kapitálu, Zdroj: vlastní graf 

 

Z výše uvedeného grafu vyplývá pokles pracovního kapitálu. Stejný trend zobrazuje i 

běţná likvidita společnosti. Hodnota mezi 2,07 – 2,09 je stále příznivý výsledek.  

 

V podlesním sloupci jsem se zaměřila na výpočet prŧměrné měsíční mzdy. Ta dosahuje 

výše 15 – 17 tis. Tato výše je pod hranicí prŧměrné mzdy ČR, ale jak jiţ vyplývá 

z analýzy nákladŧ, jsou náklady na mzdy velmi významnou a vysokou poloţkou firmy a 

jejích další nárŧst by mohl představovat riziko.  
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3.6.4. Analýza platební schopnosti klientů 

 

Z analýzy platební schopnosti klientŧ vyplývá, ţe firma ročně před 500 ks pohledávek 

(faktur). Zhruba 65% z nich je uhrazeno v době splatnosti. Dalších 25 % pohledávek je 

na základě účetních záznamŧ zpravidla uhrazeno do 21 dní po době splatnosti. Jen 10 % 

je uhrazeno s dobou splatnosti delší neţ 21 dní.  

Dle mého názoru by tato situace neměla představovat pro firmu váţnější hrozby. 

Samozřejmě ţe, při této analýzy záleţí zejména na celkové sumě nezaplacených 

pohledávek po době splatnosti. Z finanční analýzy vyplývá, ţe firma má dostatek 

finančních prostředkŧ k pokrytí doby mezi splatností faktur a jejich uhrazením. 

Přesto vedení společnosti není s touto situací spokojeno a chce ji efektivně řešit. 

Dle mého názoru je dále pozitivní, ţe firma nemá velký objem nedobytných 

pohledávek. K 31. 12. 2010 činí  44 tis. 
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3.7. Analýza vnitřních zdrojů a schopností podniku 
 

Hmotné zdroje podniku
93

 

Identifikace 

zdroje 
počet 

Tech. 

stav, a 

stáří
94

 

ostatní středisko 

Kancelářský 

nábytek (stoly + 

ostatní) 

15 ks 2 

Vyroben na míru a pouţit i v novém sídle 

společnosti, tudíţ uspořeny náklady na zařízení nové 

kanceláře. 

00 

Počítačová 

technika a 

příslušenství 

cca 8 

ks 
3 

Firma postupně obměňuje, ale technika zastarává 

rychleji. 
00 

Firemní 

automobil – zn. 

nákladní 
2 

5 
Vyřazen r. 2010 (z dŧvodu nespolehlivosti a 

nákladnosti). 
01 

Firemní 

automobil – zn. 

osobní 

4  Vyřazen v 2011 (z dŧvodu stáří). 00 

Regály, police, 

pulty 

cca 9 

ks 
2 Pŧvodní - po rekonstrukci, v dobrém stavu. 01 

Lednice, 

mrazáky 

cca 6 

ks 
4 Nedostačující, zastaralé, neúsporné. 01 

Ostatní 

(klimatizace 

kasa, váhy a 

nářezáky, apod.) 

cca 7 

ks 
2 - 3 

Většina pořízena v prŧběhu roku 2007, současným 

poţadavkŧm dostačující. 
01 

Účetní program 

WINDUO 
1 ks 3-4 

Firma pouţívá tento software od svého zaloţení. 

Výhodou je proškolenost zaměstnancŧ na software. 

Poslední dobou ale problémy s komunikací 

s dodavatelem. + nespokojenost klientŧ účetní firmy 

s tímto programem. Nevyhovuje jim integrovaný 

skladový program apod. 

00 

Ostatní 

programy (pro 

zpracování 

daňových 

přiznání, mzdové 

programy, 

legislativní 

normy, apod.) 

cca 4 

ks 
1 

Jsou na dobré technické úrovni. Časté up-grady, 

sluţby non.stop, velmi rychlá komunikace a adaptace 

na problémy. Help –line. Školení pro nové uţivatele 

(zaměstnance firmy) zdarma apod. 

00 

                                                 

93
 Do hmotných zdrojŧ řadíme hmotný i nehmotný majetek firmy 

94
 Pouţila jsem hodnotící stupnici 1 – výborný, 5 - nedostačující 
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Skladovací 

program 
1 ks 3-4 

Skladovací program vyhovuje poţadavkŧm prodejny. 

Nevýhoda je ale, ţe nespolupracuje s pokladním 

systémem. Je zapotřebí dalšího programu, který 

převede data a pohyby zboţí. 

01 

Odborná 

literatura a 

materiály, znění 

zákonů, apod. 

x 2 
Společnost se pravidelně zásobuje odbornou 

literaturou, zněním zákonŧ a podobných materiálŧ.  
00 

Webové stránky 1 1 
Prezentace firmy, firma investovala a přešla v 2010 

na nový redakční systém   
00 

Umístění 

prodejny 

potravin 

x 1 

Prodejna se nachází v srdci sídliště a velkou výhodou 

je, ţe v blízkém okolí není předpoklad pro výstavbu 

konkurenčních prodejen. (supermarketŧ)   

01 

Tabulka 6 Hmotné zdroje v podniku, Zdroj: vlastní tabulka. 

 

 

Nehmotné zdroje podniku 

 

 Goodwill podniku -  v této souvislosti chápu Goodwill
95

 analyzované 

společnosti jako pověst společnosti a dobré jméno, které vyjadřuje hodnotu 

postavení této společnosti na trhu
96

. Společnost pŧsobí na trhu v oblasti 

poskytování účetních a poradenských sluţeb jiţ více jak 10 let. Dbá především 

na profesionalitu a pečlivost při zpracování účetnictví svých klientŧ s ohledem 

na jejich přání a potřeby.  

 Znalostní databáze a schopnosti zaměstnancŧ - z interních zdrojŧ firmy dle 

mého názoru vyplývá, ţe za dobu pŧsobení na českém trhu má firma 

vybudovanou kvalitní profesní základnu. Znalostní databáze se skládá 

především z nastudovaných ověřených postupŧ vzdělávání a školení 

zaměstnancŧ. Je úzce spjata s hmotnými zdroji uvedenými výše jako „odborná 

literatura“. Dále má společnost zpracovanou jedinečnou organizační strukturu a 

rozloţení pracovních sil, kde definuje náplň práce jednotlivých zaměstnancŧ. 

                                                 

95
 Googwill se v tomto pojetí liší od poloţky uvedené v účetnictví, kde nabývá na významu zejména při 

oceňování trţní hodnoty společnosti. 
96

 Zdroj: www.dumfinanci.cz, dostupné z: http://dumfinanci.cz/ekonomika/goodwill-podniku 

 

http://www.dumfinanci.cz/
http://dumfinanci.cz/ekonomika/goodwill-podniku
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(Dle mého názoru není tato organizační struktura zpracována tak, aby vyuţívala 

personální zdroje podniku co nejefektivněji.) 

 Vztahy se zákazníky a dodavateli – firma má dobré vztahy se zákazníky. Buduje 

si na tom konkurenční výhodu. Měřitelný je tento faktor počtem nespokojených 

klientŧ, kteří z dŧvodu nekvalitních sluţeb odešli ke konkurenci (tato hodnota je 

téměř nulová) Firma se snaţí klientŧm maximálně vyjít vstříc. Obchodní vztahy 

jsou často mnohem „vřelejší“ neţ u jiných odvětví. Domnívám se, ţe je to 

zpŧsobeno zejména charakterem sluţeb (dlouhodobá spolupráce). Vztahy 

s dodavateli nejsou nijak specifické ani zásadní. Z analýzy Portera vyplynulo, ţe 

firma je v prostředí, kde vyjednávací síla dodavatelŧ je slabá. Na dodavatelích 

v tomto případě nevisí kvalita produktŧ ani výrobního procesu.  

 

 

 

Lidské zdroje 

 

Z pohledu analyzované firmy nabývají na významu zejména ve středisku účetní firmy. 

Společnost si zakládá na vysoké kvalifikaci pracovníkŧ, kteří utváří obraz celé firmy. 

Ročně utratí za školení zaměstnancŧ přibliţně 55 tis Kč
97

, přičemţ vzdělávání nyní 

probíhá plošně (tzv. všichni všechno). Dle mého názoru by ale byla vhodná částečná 

optimalizace personálních zdrojŧ. Organizace práce firmy se mi jeví na dobré úrovni. Je 

uspořádána tak, aby se vţdy jeden zaměstnanec staral o účetnictví několika přidělených 

subjektŧ (klientŧ) od převzetí dokladŧ od klienta aţ k zaúčtování. Vede tedy celou 

agendu. S těmito klienty zároveň komunikuje a odpovídá za správnost zaúčtování 

vedení společnosti. Ve firmě jsou dvě hlavní účetní, přičemţ jedna je zároveň 

jednatelkou společnosti. Dále mzdové účetní a účetní daňové evidence a (podvojného) 

účetnictví. 

 

 

 

 

                                                 

97
 Prŧměrná hodnota let 2007 - 2010 
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Finanční zdroje: 

 

Vyplývají z finanční analýzy zpracované v 3.6. Finanční analýza. Ovlivňují stabilitu 

podniku. V této oblasti je dŧleţité definování finančních zdrojŧ, které by firma mohla 

pouţít jako konkurenční výhodu. 
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4. NÁVRHY ŘEŠENÍ 

 

4.1. Návrhy řešení – prodejna potravin 
 

Protoţe jsem se ve své diplomové práci zaměřila primárně na analýzu střediska účetní 

firmy, ráda bych pouze okrajově shrnula závěry vyplývající z analýz prodejny potravin 

a navrhla následující doporučení.  

 

Obrázek 14 SWOT analýza prodejny potravin. Zdroj: vlastní obrázek 

 

Z následující SWOT analýzy prodejny potravin vyplývá, ve kterých oblastech by mohla 

posílit svoji pozici na místním trhu.  

V oblasti slabých stránek by v prvé řadě měla být snaha o obnovu vybavení prodejny a 

výběr funkčního a kompatibilního pokladního software. Výměna spotřebičŧ za úsporné 

by měla vést ke sníţení nákladŧ na energie a PHM. 
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Doporučila bych zaměřit se na silné stránky. Ty posílit a následně vyuţít příleţitostí, 

například prodlouţení otvírací doby. Pro eliminaci slabých stránek bych doporučila 

spojit se s některým mini-řetězcem (např. Brněnka, Enapo apod.) Výhoda tohoto 

rozhodnutí představuje zejména sníţení nákladŧ vstupŧ. S tím souvisí také zavedení 

prodejních automatŧ na cigarety, které v současné době váţí mnoho finančních 

prostředkŧ. 

Vedení prodejny potravin se dle mého názoru musí soustředit na posílení silných 

stránek a vyuţití příleţitostí, které se nabízí. Je to především z toho dŧvodu, ţe v oblasti 

hrozeb jsou většinou činitele, které mŧţe prodejna potravin velmi těţko ovlivnit. Jednou 

z těchto nevýhod je vysoká vyjednávací síla dodavatelŧ. Zejména se jedná o 

velkoobchodní řetězec Makro. Ten v současné době představuje na českém trhu 

jediného dodavatele tohoto druhu.   
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4.2. Návrhy plynoucí ze SLEPTE analýzy 

 

 Vzrůstající počet likvidací firem  zaměření na atraktivní segmenty  

trhu 

 

Vliv na počet firem v likvidaci měla změna insolvenčního zákona
98

 v r. 2007. Pro 

analyzovanou firmu bych v této oblasti spatřovala příleţitost, která by jí mohla přinést 

konkurenční výhodu. Souvisí se záměrem rozšíření portfolia poskytovaných sluţeb. 

Navrhovala bych firmě spolupráci s likvidátory a právníky v oblasti účetnictví 

likvidovaných firem. Domnívám se, ţe společnost má potenciál, který by jí umoţňoval 

okamţitou adaptaci na tuto skupinu trhu. Výhodu by přinesl tento krok také proto, ţe je 

zaměřen na zcela jiný cílový segment, neţ většina konkurujících a nově vstupujících 

subjektŧ (zejména fyzických osob, které nemají personální, technické ani profesní 

vybavení, tak jako analyzovaná firma, ale přesto jí v současnosti konkurují cenou). 

 

 Elektronizace   přechod z dosavadního systému a napojení na  

elektronický systém 

Navazuje na cíl, který chce firma dosáhnout. Obsahuje především napojení na servery 

zdravotních pojišťoven, správ sociálního zabezpečení, finančních úřadŧ, ministerstev 

apod., umoţňujících elektronická podání. V oblasti přehledŧ pro pojišťovny, hlášení na 

finančních úřadech, podání daňových přiznání apod. V rámci rozšíření poskytovaných 

sluţeb bych k tomuto záměru navrhovala připojit také: on-line účtování na serveru pro 

některé klienty, zpracování výkonŧ pro pojišťovny (za klienty lékaře), obsluha datových 

schránek. 

 Tento cíl splňuje podmínky SMART: 

 

S – je stimulující. Firma spatřuje v implementaci tohoto cíle mnoho výhod, které 

zefektivní současné postupy při komunikaci se státní správou, úřady a institucemi a také 

                                                 

98
 Zdroj: www.Businesscenter.cz, dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/konkurs/  

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/konkurs/
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klienty. Zároveň jde ruku v ruce se současným trendem vyplývajícím ze SLEPTE 

analýzy i závěrem české vlády (e-goverment) 

M - je měřitelný, a sice přímou úsporou provozních nákladŧ. Úspora se promítne 

především na mzdě zaměstnance, který musel osobně nosit vše na úřady, v úspoře 

kancelářských potřeb i časového fondu. Tato úspora přitom kompenzuje náklady na 

implementaci systému (zaškolení zaměstnancŧ, nákup licencí apod.)  

A - je přijatelný, protoţe jiţ v současnosti je tento systém testován. Firma má technické 

a personální zdroje pro splnění tohoto cíle. 

R - je realistický, protoţe je přijatelný a jiţ mnoho firem na tomto systému funguje, 

nebo na něho přechází. 

T  -  je načasovaný, protoţe přichází v pravou chvíli. Je také stanoveno, kdy by měla na 

této bázi firma fungovat na 100 %, a sice do 1.pol. r. 2012 

 

zprovoznění vlastního 

internetového portálu (firemní 

intranet) 

 

V rámci procesu elektronizace a zvýšení flexibility bych navrhla vedení společnosti 

zprovoznění vlastního internetového portálu. Ten by slouţil jak pro interní účely firmy, 

tak pro externí uţivatele. Po přihlášení by současní klienti kanceláře měli přístup 

k informacím týkajících se jejich stavu účetnictví a firemních událostí. (plánovaná 

dovolená, školení apod.). Firma by tímto mohla také upozorňovat na dŧleţité termíny 

plynoucí z podnikání, novinky a plánované legislativní změny. Portál by slouţil také 

externím uţivatelŧm, jako informační server a poradna. Jeho zpřístupnění by 

předcházelo uhrazení aktivačního poplatku.  
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4.3. Návrhy plynoucí z analýzy dle PORTERA 

 

 Vysoce konkurenční prostředí    Rozšíření portfolia poskytovaných  

sluţeb 

 

Z analýzy dle Portera vyplývá, ţe se firma pohybuje ve vysoce konkurenčním prostředí. 

Doporučila bych firmě rozšířit portfolio poskytovaných sluţeb. Konkrétně zaměření na 

zcela nové segmenty trhu, které přinesou konkurenční výhodu, protoţe konkurence není 

připravena expandovat tímto směrem. 

 

 účetnictví pro firmy v insolvenci 

 sluţby daňového poradce (při sloţení zkoušek), daňové poradenství vč. odloţení 

daňového přiznání 

 provádění rekonstrukcí účetnictví 

 

Další výhodu spatřuji také v zaměření na takové klienty, kteří nejsou ovlivněni příliš 

ekonomickým vývojem, politickou nestabilitou a podobně, jak vyplývá z SLEPTE 

analýzy, to jsou faktory, které ovlivňují účetní firmu, a její stávající klienty. Doporučila 

bych firmě zaměřit se na vedení účetnictví pro: 

 neziskové organizace,  

 vedení účetnictví a správy nemovitostí pro bytová druţstva a společenství 

vlastníkŧ jednotek.  

Výhoda těchto subjektŧ je, ţe nejsou zaloţeny za účelem zisku. Dle mého názoru je to 

velice atraktivní a aktuální téma. V poslední době je mnoho státních bytŧ převáděno do 

osobního vlastnictví. Vzniká mnoho nových SVJ i BD a problematika převodŧ a vedení 

účetnictví těchto subjektŧ není zatím příliš zmapovaná. Jedná se zejména o oblast 

osvobození příjmŧ od daně pro tyto subjekty.    

 

Další sluţby, které by mohla firma dále poskytovat. Týkají se jednak rozšíření jiţ 

poskytovaných sluţeb , ale také zaměření na nové činnosti a segmenty: 

 servis při zakládání obchodních společností, 

 oceňování podniku, 
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 sluţby celního deklaranta, 

 rozpočty, kalkulace, 

 vnitropodnikové účetnictví, 

 výkony pro lékaře. 

 

Výsledkem těchto opatření by měla být tzv. „komplexní sluţba“ a „účetnictví na klíč“. 

Znamená to, ţe kromě základního vedení účetnictví bude firma klientŧm poskytovat 

veškerý servis, jako je zastupování na úřadech státní správy, odevzdávání výkazŧ a 

přehledŧ na finančních úřadech, zpracování a odevzdání přehledŧ za zaměstnance na 

MSSZ a ZP, poradenská činnost, zpracování vnitropodnikových směrnic, optimaziace 

nákladŧ, poradenství, zpracování základních smluv a výkazŧ pro pojišťovny, banky, 

věřitelé a podobně. 

   

 Snadný vstup do odvětví pro    školící činnost 

nové účastníky 

 

Doporučila bych firmě vydat se cestou strategie „obranou je útok“ a do svých plánŧ 

zakomponovat vyuţití interních zkušeností a znalostí z oboru a podílet se na zahájení 

školící činnosti a rekvalifikačních kurzŧ pro subjekty vstupující do odvětví. 

V souvislosti s tímto projektem bych doporučila firmě vedení databáze školencŧ. 

Nejšikovnější z nich pak firma mŧţe na základě DOPP zaměstnávat v době, kdy jsou 

účetní kanceláře nejvíce vytíţeny (leden – březen, květen – červen, 15. – 20. den 

v měsíci, mzdy)  

       Home - office 

 

 

Doporučila bych firmě zřídit home – office. Tento zpŧsob „zaměstnávání“ osob přináší 

pro analyzované společnosti mnoho výhod: 

  sníţení reţijních nákladŧ (úspora nájemného, spotřeba elektrické energie, 

vodné, příspěvkŧ na dopravu apod.), 

 „non-stop“ servis pro klienty. V případě, ţe účetní home-office budou klientŧm 

 k dispozici na emailu i mimo provozní dobu kanceláře, 
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 přímé propojení účetní kanceláře s klienty, 

 vyuţití příleţitosti zaměstnávat potencionální konkurenty v časově náročném 

období (odevzdávání DPH, mzdy, období závěrek apod.). 

Pro přechod na částečný systém home-office bude muset firma podniknout několik 

krokŧ. Zejména vypracovat databázi „pomocných sil“, zaškolit je a vybavit potřebnými 

zdroji. Dále bude notné zpracovat harmonogram prací a zpŧsob odměňování pracovníkŧ 

home-office. 

4.4. Návrhy plynoucí z analýzy QUICK Testu 

 
 Nezávislost na věřitelích (relativně vysoká bonita), z testu vyplynuly poměrně 

dobré výsledky. Zhoršení výsledné známky zaznamenala firma aţ v r. 2009, ale 

výsledná známka cca tři je stále poměrně dobrá. Firma není v ohroţení, ale 

ukazatele je dále nutné monitorovat. 

 

 

4.5. Návrhy k analýze platební schopnosti klientů 

 

 Špatná platební morálka    změna cenové politiky,  

klientů      paušální systém 

       

orientace na jiné trhy (BD, SVJ) 

 

zálohy (zavedením TP) 

 

Jedním z problémŧ, se kterými se firma potýká, je neukázněnost klientŧ se splatností 

faktur. Firma chce tento problém efektivně řešit. Návrhy řešení typu zavedení penále 

z prodlení si nemŧţe vzhledem ke vztahu s klienty dovolit. V souvislosti s tímto 

problémem bych navrhovala změnu cenové politiky. V současné době firma funguje na 

systému fakturace podle účetních poloţek.  
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Řešení vidím ve změně fakturace za sluţby nikoliv podle poloţek, jak je tomu doposud, 

ale paušálně stejnou částku měsíčně. Pro aplikaci této změny je nutné co nejpřesněji 

definovat, které sluţby paušální cena zahrnuje. Jednou ročně by se provedlo vyúčtování 

sluţeb a zúčtování doplatkŧ a přeplatkŧ. Zavedení tohoto systému by zjednodušilo 

fakturaci. V případě fakturace paušálních sluţeb by se mohla firma dohodnout se svými 

klienty na zavedení trvalých příkazŧ. Tím by se částečně mohla upravit platební 

morálka. Další řešení vidím v nasmlouvání zálohových plateb za sluţby. Platební 

neukázněnost se projevuje zejména u krátkodobých pohledávek. 

 

Dalším východiskem by byla orientace na klienty, kteří nepodnikají za účelem dosaţení 

zisku, jako jsou BD a SVJ. Jejich platební morálka se od podnikatelských subjektŧ 

velmi liší. Platba vlastníkŧ za sluţby v rámci společenství vlastníkŧ jednotek je zahrnuta 

v ceně pravidelných měsíčních poplatkŧ. Navíc se ekonomická situace u těchto subjektŧ 

zpravidla nemění. Výnosy z těchto klientŧ jsou sice niţší, ale méně rizikové. (nestálé) 

 

4.6. Návrhy plynoucí z finanční analýzy 
 

 Aktiva rostou 

Z výsledkŧ finanční analýzy a účetních výkazŧ vyplývá, ţe aktiva rostou ve všech 

obdobích.  Poměr cizích a vlastních zdrojŧ ve společnosti je poměrně vyváţený. 

 Vývoj zisku za jednotlivá střediska 

V r. 2007 společnost celkově vykazovala zisk, avšak z pohledu středisek měla účetní 

kancelář ztrátu a prodejna potravin zisk. V 2008 se situace výrazně zlepšila. Společnosti 

se podařilo optimalizovat náklady a dosahovala zisk v obou střediscích. V r. 2009 se 

situace z pohledu zisku společnosti zhoršila a to výrazně především v oblasti prodejny, 

kde vykazovala ztrátu téměř 300 tis. a ta se promítla do výsledku společnosti jako celku, 

a to konečnou ztrátou ve výši 66 tis.  
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Obrázek 15 Graf vývoje zisku společnosti (obě střediska), r. 2007 - 2009, Zdroj: vlastní graf 

 

 

Středisko 01  

 

Na negativní dopad výsledŧ společnosti v r. 2009 měla a stále má vliv současná 

ekonomická krize. Ta se velmi nepříjemně promítla zejména do činnosti prodejny 

potravin, které se při podobných reţijních nákladech sníţily trţby a především marţe. 

Firma se rozhodla z dŧvodu opatrnosti a poměrně vysokých nákladŧ na opravy a 

udrţování ojetého vozidla tento automobil prodat. Dále postupně sniţovala zásoby na 

skladě. S tímto postupem souhlasím. Protoţe zásoby váţí finanční prostředky a sniţují 

tak rentabilitu.  

 

Středisko 00 

Společnost se snaţila o částečné splacení bankovních úvěrŧ, ale ještě před koncem roku 

uzavřela další revolvingový úvěr, poskytnutý vŧči obratu pohledávek. Z finančních 

výsledkŧ vyplývá, ţe firma má více pohledávek po splatnosti stále bojuje se špatnou 

platební morálkou svých klientŧ. Doporučení k zlepšení tohoto stavu je předmětem 

analýzy platební schopnosti 3.6.4. Analýza platební schopnosti klientŧ. 

Z finanční analýzy také vyplynulo, ţe firma drţela hotovostní prostředky pro případ 

komplikací spojených se stěhováním síla firmy (provozovna účetní kanceláře), která se 

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

2007 2008 2009

Vývoj zisku 2007 - 2009

středisko 01

středisko 00



101 

 

uskutečnila v r. 2010. Firma neefektivně hospodaří s těmito prostředky, proto bych jí 

doporučila uloţení těchto peněz na lépe úročené účty u banky, nebo jinou formu 

zhodnocení. Investování na kapitálových trzích ale patří v současné době mezi poměrně 

rizikové investice, takţe to bych nedoporučovala.  

Další doporučení směřovalo ke sniţování mzdových nákladŧ. 

 

 Budoucí vývoj 

 

 

Obrázek 16 Graf vývoje trţeb společnosti (obě střediska), I.Q. 2007 - 2011, Zdroj: vlastní graf 

 

Myslím si, ţe v období ekonomické recese je dŧleţité sledovat vývoj v delším časovém 

období tak, aby výsledky měly co nejlepší vypovídací schopnost. Ve výše uvedené 

tabulce je zobrazen vývoj trţeb v jednotlivých střediscích firmy. Z tabulky mŧţu 

vyvodit, ţe trţby obou středisek vţdy za první kvartál v roce rostly. Tak tomu bylo do r. 

2009, od té doby měly jiţ klesající tendenci. Výsledky za r. 2010 nejsou uzavřeny, ale 

trend naznačuje mírně negativní vývoj. Z toho vychází moje doporučení na nevyplácení 

podílŧ na zisku, které firma vyplácela v r. 2008 i 2009. Nákladová optimalizace dle 

výše uvedených doporučení. Pokles v trţbách firma očekává i nadále.  

 

Na závěr bych upozornila na velké % rozdíly, které vznikly u některých ukazatelŧ. Jsou 

zpŧsobeny tím, ţe se pohybuji v relativně malých číslech. 
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4.7. Návrhy plynoucí z analýzy vnitřních zdrojů a schopností  
 

Účetní firma 

 

 Návrhy v oblasti lidských zdrojů    optimalizace HR 

Z analýzy lidských zdrojŧ účetní firmy vyplývá, ţe veškeré práce, tedy i ty které mají 

charakter pomocných prací, jsou vykonávány zaměstnanci s poměrně vysokou 

kvalifikací. Doporučila bych firmě optimalizaci personálních zdrojŧ. Na pomocné práce 

(lepení dokladŧ, archivace, pořizování prvotních dokladŧ, apod.) bych vyuţila levnější 

pracovní síly, například brigádníky. Tato změna dle mého názoru přinese dvojí efekt. 

Jednak postupné sniţování mzdových nákladŧ a také efektivnější vyuţití a rozloţení 

pracovních sil v podniku.  

 Další doporučení v této oblasti se bude týkat organizace práce. Strategie firmy je nyní 

taková, ţe školení a prohlubování znalostí zaměstnancŧ probíhá vesměs plošně, tedy 

„všichni se školí na všechno.“ Navrhovala bych zpracování plánu a organizaci školení 

tak, aby jednotlivé činnosti byly ve firmě rovnoměrně rozloţeny. Tedy například jeden 

zaměstnanec bude dělat ke své stávající práci cestovní náhrady, jiný silniční daň, další 

daň z příjmŧ FO a podobně. Toto doporučení navazuje na další problém, který jsem zde 

objevila, a sice, ţe přestoţe se školení probíhají plošně, ne všechny pozice ve firmě jsou 

zastupitelné. Jedná se zejména o pozici jednatele. To by mohlo přinést značné riziko. 

Domnívám se, ţe by bylo vhodné do budoucna zaměřit se na to, aby byly všichni 

zastupitelní. Toto moje doporučení se týká pouze profesní odbornosti nikoliv oblasti 

managementu. 

 

 Návrhy v oblasti hmotných zdrojů       změna software  

 

Software sice vyhovuje současným poţadavkŧm firmy, ale v případě, ţe by účetní firma 

uvaţovala o zavedení on-line systému účtování, které bych doporučovala pro získání 

větší konkurenční výhody, měla by firma zváţit, zda tento systému bude i nadále 

dostačující. Navíc systém pouţívá nejen účetní firma, ale také někteří její klienti, kteří 

v programu pořizují prvotní doklady. Ty se pak transformují do programu v účtárně, 

kde jsou zaúčtovány. Dle interních zdrojŧ tento program nevyhovuje poţadavkŧm 
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některých klientŧ účetní firmy, kteří jej pouţívají. Také komunikace a vztahy 

s dodavatelem programu jsou v poslední době na špatné úrovni. 

 

Návrhy podniku v oblasti                      prodej podílu za účelem získání kapitálu 

řízení finančních zdrojů   

 

Dle analýzy má firma pouze jednoho společníka, který je zároveň jednatelem. 

Z výsledkŧ finanční analýzy navíc vyplývá, ţe firma v r. 2009 dosahovala ztráty. Tato 

situace se bude dle předběţných výsledkŧ opakovat. Z analýz OUICK testu nevyplývá 

zatím výrazné ohroţení, ale situaci je potřeba stabilizovat. S ohledem na výše uvedené a 

také na cíle podniku bych doporučovala uvaţovat o prodeji části obchodního podílu za 

účelem získání kapitálu do společnosti.   

Prodejna potravin 

 Návrhy v oblasti hmotných zdrojů        renovace vybavení prodejny 

Dle mého názoru je nutné uvaţovat o postupné renovaci a výměně zařízení v prodejně 

potravin. Stávající vybavení jiţ chátrá a je poměrně nákladné na opravy i provoz. 

Výměna a obnova technického vybavení prodejny by měla probíhat na základě předem 

stanoveného plánu, aby byla investičně rozloţena do delšího časového období. Tato 

výměna se promítne nejen do vzhledu a funkčnosti vybavení ale také do poloţek 

nákladŧ na provoz, zejména energie. Nové vybavení by mělo být úsporné a šetrné. 

4.8.  Dotazník  pro zpracování SWOT analýzy 
 

Jako součást SWOT analýzy jsem sestrojila dotazník z oblasti interních zdrojŧ firmy. 

Na dotazník odpovídalo 5 respondentŧ z řad zaměstnancŧ firmy, vedení společnosti, 

nezávislých odborníkŧ z oboru a já jako autor diplomové práce.   

Respondentŧ jsem se zeptala na otázky týkající se: 

 finanční síly a zdraví firmy,  

 míry specializace,  

 pozice na regionálním trhu,  
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 struktury klientŧ, 

 stability klientŧ, 

 míry flexibility, 

 diskrétnost, 

 snahy pronikat do nových segmentŧ, 

 úrovně kvalifikace zaměstnancŧ, 

 sloţení organizační struktury a rozdělení práce, 

 organizace práce během roku a toku informaci 

 konw how podniku,  

 zpŧsobu získávání potenciálních klientŧ,  

 úplnosti a komplexnosti sluţeb.  

 

Stupnici jsem zvolila od 1 – 9, přičemţ 9 znamená nejlepší splnění kritéria, 5 je 

prŧměrné a 1 je velmi špatné. Vyhodnocení dotazníku jsem provedla sečtením 

patřičných hodnot u kaţdé otázky a vydělila počtem respondentŧ. Tak mi vznikla u 

kaţdé poloţky hodnota. 

 

 

Obrázek 17 Graf hodnocení dotazníku SWOT, středisko 00, Zdroj: vlastní graf 
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Z grafu vyplývá, ţe dle hodnotitelŧ je úplnost a komplexnost sluţeb na relativně vysoké 

úrovni. Stejné hodnocení zaznamenalo know how podniku a s tím související míra 

diskrétnosti a úroveň kvalifikace zaměstnancŧ. 

Naopak nízké hodnocení zaznamenala poloţka zpŧsobu získávání nových klientŧ a 

zpŧsob pronikání na nové trhy. 

 

4.9. Návrh matice SWOT analýzy 

 
Na základě výsledkŧ zpracovaných metod jsem provedla SWOT analýzu. Tu jsem dále 

doplnila o výsledky dotazníku. Na jejím základě jsem definovala konečnou podobu 

matice SWOT. Jednotlivé silné a slabé stránky, stejně jako příleţitosti a hrozby, jsou 

seřazeny podle dŧleţitosti a realizovatelnosti.  

Z matice SWOT analýzy jsem definovala následující strategie v jednotlivých oblastech 

SO * WO *  ST * WT analýzy. 
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99 * VPS, VPÚ, sluţby daňového poradce, on-line účtování, home-office, internetový portál, zastupování na úřadech, apod. 
100 ** BD, SVJ, akviziční spol, likvidované společnosti, zakládání obchodních spol., výkony pro lékaře, sluţby celního deklaranta, apod. 

SWOT strategie 

  Silné stránky   Slabé stránky 

1 dlouholeté zkušenosti 1 zpŧsob získávání nových klientŧ 

2 
kvalitní profesní základna (vysoce kvalifikovaný 

personál) 
2 

převaţují odběratelé podnikatelé (vysoká rizikovost skončení 

podnikání) 

3 dobrá pověst firmy 3 úzce profilované sluţby 

4 vysoká míra specializace na účetní sluţby 4 nezastupitelnost některých pozic 

5 flexibilní a individuální přístup 5 cenová politika (náročný systém, neefektivní) 

6 nízká "odpadovost" klientŧ  6 špatná platební morálka klientŧ 

7 dobré vztahy se zákazníky 7 vysoká vyjednávací síla klientŧ 

8 dobrá bonita a relativní nezávislost na věřitelích 8 špatná organizační struktura a rozdělení náplně práce 

9 nízká hodnota závazkŧ po splatnosti 9 neefektivní hospodaření s finančními prostředky 

10 jazykově flexibilní (komunikace v AJ, NJ, ES,) 10 relativně vysoké fixní náklady (je zde prostor pro sniţování) 

11 dobrý kolektiv 11 komplikace a nespokojenost s firemním účetním software 

  
12 zvýšená spotřeba energie, zastaralé vybavení, neefektivní zdroje 

P
ří

le
ţi

to
st

i 

1 rozšíření portfolia sluţeb99 * a orientace na nové trţní segmenty100** 

SO strategie poskytování "účetnictví 

na klíč",  HOME - OFFICE, snaha o 

sloţení zkoušek daňového poradce, 

zaloţení vlastního serveru - 

konkurenční boj pomocí práce "sama 

na sobě", elektronizace a modernizace 

WO strategie  - restrukturlizace person{lních 

zdrojů, organizace pr{ce a definov{ní nové 

cenové politiky. Optimalizace zdrojů a 

n{kladů v určitých oblastech 

2 přímé poskytování sluţeb daňového poradce (sloţení zkoušek) 

3 spolupráce s likvidátory - účetnictví pro společností v likvidaci, akvizic, apod. 

4 zaloţení vlastního interního serveru společnosti 

5 elektronizace - výhoda při rychlé adaptaci na systém 

6 častější kontroly finančních úřadŧ - zvyšuje význam účetních sluţeb 

7 
komplikovanost legislativních úprav (se sloţitostí stoupá význam účetních sluţeb 

a poradenství)  

8 získání kapitálu formou prodeje části obchodního podílu 

9 nízká vyjednávací síla dodavatelŧ  

10 atraktivní obor (ekonomické, humanitní) = levné a kvalitní pracovní síly 

11 harmonizace zahraničních norem (IFRS) 

H
ro

zb
y

 

1 vysoce konkurenční prostředí (nerovná konkurence) 

ST strategie - budování konkurenční 

výhody, postavené na dobré pověsti 

firmy, profesionalitě, dlouholeté 

zkušenosti, za pouţití všech 

dostupných zdrojů v podniku 

(finanční, hmotné, apod.) 

WT strategie - změn v managementu a 

implementace marketingových plánů na zvětšení 

trţního podílu a získání stability. Sniţování 

některých sloţek nákladů pomocí strategie nové 

cenové politiky a optimalizací organizační 

struktury 

2 lehký vstup do odvětví 

3 
Změna v  legislativě, (zjednodušení = hrozba substitutŧ, více sloţité = velké 

náklady na školení) 

4 velká vyjednávací síla odběratelŧ 

5 ztráta klientŧ (přebráním od konkurence) 

6 neznalost konkurence - parazitování konkurence na naší firmě 

7 sniţování počtu podnikatelských subjektŧ (špatné podmínky k podnikání) 

8 konkurenci ze zahraničí 
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5. NÁVRH A MODIFIKACE PODNIKOVÉ STRATEGIE 

 

Současné vedení společnosti dosud ţádnou jednotnou strategii nemělo definovanou.  

Novou podnikovou strategii jsem rozdělila do čtyř fází. Jednotlivé dílčí návrhy jsem 

seřadila dle dŧleţitosti a realizovatelnosti, protoţe jednotlivé kroky implementace 

strategie a na sebe logicky navazují a nelze je dle mého názoru realizovat jeden bez 

druhého. 

 

WO strategie 

Klíčovou oblastí bude restrukturalizace personálních zdrojŧ. Zejména změny týkající 

se organizace práce. Implementace nové organizační struktury a zavedení home-office. 

Dalším krokem bude definování nové cenové politiky a optimalizace některých sloţek 

nákladŧ 

 

SO strategie 

 

V této části by se měla firma zaměřit na kroky vedoucí k posílení silných stránek jako je 

rozšíření portfolia jiţ poskytovaných sluţeb a také koncentrace na nové trţní segmenty. 

Prioritou bude sloţení zkoušek daňového poradce a zřízení vlastního interního serveru 

napojeného na home-office a přístupného nejen klientŧm společnosti, ale i externím 

subjektŧm. Cílem této strategie je poskytovat kvalitní komplexní sluţby, za pouţití 

nejmodernějších technologií.  

 

ST strategie 

Budování konkurenční výhody postavené na dobré pověsti firmy, profesionalitě a 

dlouholeté zkušenosti, za pouţití všech dostupných zdrojŧ v podniku. Rozšíření sluţeb 

například o vytváření vnitropodnikových směrnic, rozpočtŧ a kalkulací, tak aby 

zajišťovala účetní sluţby komplexně – „na klíč“   

 

 

 

   1 

  2 

  3 
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WT strategie   

V posledním kroku je cílem eliminace slabých stránek, tak aby z nich nenastaly hrozby. 

Dle mého názoru by měla vést cestou změn v managementu společnosti a implementace 

marketingových plánŧ, které povedou ke zvětšení trţního podílu a získání stability. 

Cílem je efektivní vynaloţení všech sil a finančních prostředkŧ na: 

optimalizaci  

poskytovaných  

sluţeb  udrţení stávajících klientŧ 

 získání nových klientŧ 

posilování dobrého jména 

firmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4 

tak aby firma zajistila 
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ZÁVĚR 

 

Diplomovou práci jsem zpracovávala na téma analýza vybrané firmy. Předmět 

podnikání analyzované firmy se shoduje s oborem podnikání, kterému bych se chtěla 

v budoucnu věnovat.   

 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo definovat podnikovou strategii pro tuto firmu.  

 

Ke splnění cílŧ diplomové práce jsem musela nasbírat teoretické poznatky, které jsou 

předmětem 2. kapitoly. Jednalo se především informace z oblasti strategického 

managementu, manaţerského účetnictví a finanční analýzy. 

 

Na základě získaných poznatkŧ jsem provedla dílčí analýzy týkající prostředí, ve kterém 

se firma pohybuje. Jednalo se především o analýzu interního a externího prostředí. 

Výsledky těchto analýz ukázaly, ţe firma je poměrně zdravá a silná. Nevýhodou je, dle 

mého názoru, nízká konkurenceschopnost a úzce profilované sluţby, které neumoţňují 

poţadovaný rŧst. Z analýzy oborového okolí vyplynuly příleţitosti, které firma dosud 

nevyuţila, přestoţe její potenciál je dostatečně silný.  

 

V poslední kapitole jsem definovala novou strategii vedoucí k vytvoření flexibilní 

firmy, která bude minimalizovat slabé stránky, aby vyloučila hrozby, a posílila silné 

stránky, které umoţní realizovat příleţitosti. 

 

Tím jsem splnila cíle práce.   
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