
 

 



 

Anotace 

Diplomová práce je zaměřená na posouzení dosavadního stavu controllingu ve  firmě 

SkyNet, a.s.  a navrhnout opatření k lepšímu využívání controllingu jako podsystému 

řízení. Pro hodnocení firemní minulosti a současnosti použiji finanční analýzu, která je 

důležitá pro rozhodování o řízení firmy. V první části finanční analýzy se bude 

hospodaření firmy zkoumat pomocí analýzy poměrovými ukazateli a ve druhé části 

souhrnnými indexy hodnocení. V další části se budu zabývat zkoumáním 

vnitropodnikové ekonomiky, kalkulacemi, optimalizací odchylek a doplnění řízení 

controllingem. Využitím controllingu v systému řízení se zvýší konkurenční schopnost 

firmy, hlavně přizpůsobením podnikatelskému prostředí a konkurenci za pomoci 

pružného strategického řízení. 

 

Anotace - anglicky 

The diploma thesis deals with the analysis of the current status of controlling in the 

company Skynet, a.s. and suggests improvements by using controlling as a subsystem of 

the management system. The financial analysis, which is the crucial tool for decision 

making in the corporate management, is used to evaluate the corporate history and 

current state. In the first part of the financial analysis, the corporate economical status is 

evaluated using the analysis of the relative data, while in the second part, it is evaluated 

using the aggregate data. In the following chapter, the internal economy of the company 

is discussed, including calculations, optimization of deviations and the consequences of 

the inclusion of controlling into the management process. It is concluded that if 

controlling is used in the management process, the competitive edge grows thanks to the 

improved adaptability to the business environment and more flexible strategic 

management. 
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Úvod  

V současné době, kdy je světová finanční krize a podnikatelské podmínky se neustále 

mění, je potřeba co nejefektivněji řídit hospodaření firmy. Jen ten podnik, který se 

dokáže orientovat na budoucnost a využívá controlling jako podsystém řízení, dosáhne 

dlouhodobé existence firmy i přes stále se měnící tržní prostředí.  

 

Cílem mé diplomové práce je posoudit dosavadní stav controllingu ve firmě  

a navrhnout opatření k  lepšímu využívání controllingu jako podsystému řízení, 

podporujícího dosahování podnikatelských cílů vlastníků ve stále se měnícím tržním 

prostředí. Budu se zabývat firmou SkyNet, a.s., kde pracuji jako metodik účetnictví. 

V současné době je pro firmu nejdůležitější řízení nákladů, proto se v této práci 

zaměřuji hlavně na tuto oblast, která je jednou z částí komplexního controllingu. 
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1 Vymezení problému, cíle práce a metody zpracování 

Jak jsem psala v úvodu je hlavním cílem mé práce posoudit dosavadní stav controllingu 

ve firmě SkyNet, a.s. a navrhnout opatření k lepšímu využívání controllingu ve firmě. 

 

Toho chci dosáhnout tak, že provedu finanční analýzu firmy SkyNet, a.s. od roku 2004 

do září 2008, ze které zjistím stav hospodaření firmy a finanční situaci v současné době.  

Finanční analýza se bude skládat z: 

Horizontální a vertikální analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztrát. 

Analýzy poměrových ukazatelů:  

- ukazatele rentability, 

- ukazatele likvidity, 

- ukazatele aktiv, 

- ukazatele zadluženosti. 

Souhrnné indexy hodnocení 

- Kralickův Quicktest, 

- Altmanův index finančního zdraví, 

- Index důvěryhodnosti IN95, 

- Index důvěryhodnosti IN99, 

- Index důvěryhodnosti IN01. 

 

Zjistím průběh současného plánování nákladů, včetně členění, a způsob kalkulací, které 

jsou specifické a nemají standardní výpočet, proto zde uvedu nejčastější případy 

jednotlivých produktů. Dále se zaměřím, jakým způsobem probíhá porovnání plánu a 

skutečnosti za zkoumané období a analýzu odchylek a navrhnu firmě opatření pomocí 

funkcí controllingu. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Controlling 
 
Controlling je činnost, která je zaměřená na výsledek hospodaření podniku dle plánu 

vytvořeného managementem. Je to činnost, která se nezabývá jen kontrolou, ale i 

koordinuje plánování a pomáhá při vytvoření a průběhu informačních toků uvnitř firmy. 

Controlling se v praxi neustále vyvíjí a v některých firmách je často spojován jen 

s kontrolou hospodaření firmy, ale již neovlivňuje plánování a není zaměřen na 

výsledek. Významným výstupem je doporučení co nejvhodnějších opatření na řešení 

vzniklé ekonomické situace pro top management. Dá se označit jako oblast podniku, 

která je řízena podle podnikatelské vize a strategie, na kterou navazují i ostatní procesy 

ve firmě.  

 

Níže uvádím příklady definice controllingu: 

Eschenbach o controllingu praví: „Původním účelem controllingu je koordinace systému 

řízení pro zajištění vnitřní a vnější harmonizace a zajištění informací. Controlling 

doplňuje a integruje management jak v koncepčním, funkcionálním a institucionálním 

smyslu, tak i v personálním smyslu (při vytvoření vlastních míst controllerů). 

Controllingová filozofie (software) a infrastruktura controllingu (hardware) jsou sloupy 

doplnění řízení. S jejich pomocí bude možné dostat pod kontrolu komplexnost řízení 

podniku.“ 1 

 

Zralý o controlingu uvádí, že je ho „vhodné chápat jako řízení a to velmi důsledné, 

přísné řízení. Charakteristiky, resp. Veličiny, které jsou řízeny jsou proto pravidelně, 

v krátkých intervalech vyhodnocovány  jsou přijímána rozhodnutí ke korekci procesů, 

pokud se odchylují od předem stanovených hodnot, případně překračují předem určené 

meze. Mohou se ovšem měnit i předem stanovené meze, pokud je k tomu důvod. 

Controlling tedy musí vést k takovému řízení procesů, které udrží dané procesy 

                                                 
1 MIKOVCOVÁ, H. Controlling v praxi. 1. vyd. Praha: Čeněk, 2007, str. 8. 
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v žádoucích mezích a zajistí dosažení předem stanovených výsledků, nejen finančních, 

ale i obchodních, rozvojových, technických a dalších.“ 2  

 

Hlavní oblasti úloh controllingu3 :  

- tvorba motivačních faktorů, 

- strategické plánování, 

- strategická dopředná a zpětná vazba, 

- plánování a řízení investic, 

- plánování a řízení projektů, 

- kontrola a plánování procesu, 

- operativní podnikové plánování a sledování skutečnosti, 

- výkaznictví pro management. 

 

Hlavní úlohy controllingu v malých podnicích: 

- sestavení strategického plánu (3-5 let, dle odvětví), 

- sestavení operativního plánu (zpravidla na 1 rok), 

- průběžné přehodnocování plánu, na základě analýz plánu a skutečnosti, 

- sledování ziskovosti zakázek a produktů (tvorba plánovaných kalkulací a 

sledování skutečnosti), 

- sledování režijních nákladů po jednotlivých organizačních složkách, 

- reporting periodický a jednorázový, dle pokynů managementu, 

- průběžné sledování cílů plánování, 

- určení odchylek a zavedení opatření proti odchylkám průběžným porovnáváním 

plánu a skutečnosti a analýzou odchylek, 

- kontrola plánování, 

- včasné informování vedení firmy při změnách v podnikatelském prostředí, 

- plánování programů ke snížení nákladů. 

 

V menších a středních firmách je zodpovědný za provádění controllingu většinou 

finanční ředitel, který dokáže zpracovávat informace z účetnictví a zároveň je přítomen 

u tvorby obchodní politiky a strategickém plánování. Ve velkých firmách je vytvořeno 
                                                 
2 MIKOVCOVÁ, H. Controlling v praxi. 1. vyd. Praha: Čeněk, 2007, str. 9. 
3 Srov. ESCHENBACH, R. Controlling. 2. vyd. Praha: ASPI, 2004, str. 214. 
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controllingové oddělení nebo je určen jeden pracovník, kteří plní funkci controllera. Má 

přehled o finanční situaci firmy a ví, jak interpretovat výsledky finanční analýzy, které 

jsou důležité pro zjištění situace hospodaření firmy i postavení firmy na trhu, protože 

účetnictví je nejdůležitějším zdrojem informací pro controlling. Zároveň je přítomen 

nejen při strategickém plánování, ale i při operativním plánování.  

 

Controlling je samostatným dílčím systémem řízení, který má ve firmě vymezenou 

oblast činnosti, odpovědnost a pravomoc, kterou ovlivňuje proces rozhodování.   

 

Porovnáváním plánu se skutečností se zjišťují odchylky od plánu, které se musí 

následně  analyzovat a zjišťovat důvod rozdílu viz obrázek č.1. (Regulační okruh 

controllingu). Zjištění důvodu rozdílu pomáhá managementu včas a správně reagovat na 

změnu.  Není to jen práce samotného controllera, ale všech pracovníků, které je potřeba 

motivovat, aby sami napomáhali dosažení cílů podniku. Vhodné je uspořádat průzkum 

mezi pracovníky firmy, a tím získat realizovatelné požadavky, které by pomohly utvářet 

controlling ve firmě. 

     
 
   

 
     
  

Stanovení měřítka výkonů (plánování) 
  

       
       
  Zásada:   

  
Odchylky nejsou důkazem chyb, ale 
výchozím bodem pro přijetí opatření.   

       
       

  

Porovnání 
plánu a 

skutečnosti  

Korigování 
odchylek, 

protiopatření    
    
    
    
  

 

  

Obrázek 1 - Regulační okruh controllingu 4 

 
                                                 
4 HORVÁTH & PARTNERS, Nová koncepce controllingu – Cesta k účinnému controllingu. 1 vyd. 
Praha: Profess Consulting 2004, str. 12. 
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Při uplatňování controllingu v praxi je důležitý rozvoj podnikové kultury. Ve firmě má 

každé oddělení jiný cíl, který je z jeho hlediska ten nejlepší, ale jednotlivé cíle se 

rozcházejí a proto je důležité sjednotit se na společném cíli.  

Vize, na základě které se stanovují cíle, je představa firmy o budoucnosti, kam se chce 

jako celek rozvíjet. Příklady vize mohou být: stát se hlavní silou trhu díky orientaci na 

zákazníka nebo odlišit se od konkurence diferencovanými produkty. Pro vedení a 

pracovníky je vize podstatnou složkou vlastní motivace.  

Díky rozvoji firemní kultury je jednodušší realizovat strategickou vizi, protože rozvoj 

není jen v kompetenci vedení firmy, ale všech pracovníků. Controlling v rámci 

strategické dopředné a zpětné vazby pečuje o vytvoření základních rysů strategického 

myšlení a může převzít některé úlohy, které pomohou při vývoji firemní kultury. Při 

plánování strategie se v rámci rozhovorů, diskusí, seminářů snaží o shodu managementu 

a pracovníků, a tím napomáhá procesu vytváření jednotné firemní kultury.  

Proces rozvoje musí začít po dohodě s vedením v určitém čase. Nebude probíhat bez 

střetů a obtíží. Důležitá je podpora vedení, které přistupuje k realizaci od začátku 

rozhodně a spoluvytváří pravidla hry. Aby celý proces vydržel i v obtížných fázích, kdy 

například nejsou správně interpretovány průběžná rozhodnutí, je třeba se naučit hovořit 

i o nepříjemných problémech. Rozhovory o problémech by měly být projednávány 

důvěrně, ale neměly by zůstat nevyřešeny. Opatření a úmluvy by neměly být 

formulovány komplexně a paušálně, ale přesně s určením zodpovědnosti tak, aby to 

bylo kontrolovatelné.  

2.2 Informační systém 
 
Důležitý pro controlling je informační systém, který slouží jako nástroj řízení a 

rozhodování. Před vytvořením informačního systému se musí přesně definovat, jaké 

informace se budou zpracovávat a jakým způsobem a zda náklad na vytvoření je 

úměrný užitku ze získaných informací. Pečlivě vybrané informace, které spolu se 

zkušenostmi a znalostmi manažera, pomáhají při rozhodování a řízení podniku. 

Manažer nesmí být zahlcen přemírou informací, ale i nedostatek informací, způsobený 

úsporou v administrativě, může mít negativní dopad pro firmu.  
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Získávání informací je systematický proces, který pomáhá k úspěchu plánování a 

následně i k realizaci plánu. Informace by měly varovat před riziky a ukazovat 

příležitosti.  

 

Mezi nejčastější nedostatky při získávání informací je skutečnost, že přicházejí příliš 

pozdě, jsou buď příliš detailní nebo zase naopak všeobecné a většina informací není při 

řízení využita. V případě špatně strukturovaných procesů řešení problému, kdy nejsou 

známa kritéria významu informací, lze formulovat potřebu informací nepřesně a 

neúplně. Proto je důležitá analýza potřeb informací, která by se měla provádět ve 

stanovených časových intervalech. Rozdílné požadavky na informace bude mít 

například firma s krátkým životním cyklem produktu, kde se rychle mění program 

výkonů, na rozdíl od firmy s dlouhým životním cyklem produktu. 

Controller spolupracuje při vývoji manažerského informačního systému a na efektivním 

průběhu realizace projektu toku informací pro vedení firmy. 

Mezi základní požadavky při budování manažerského informačního systému patří 

aktuálnost, napomáhání při hledání příčin úspěchu a neúspěchu, koncentrace na 

podstatné, orientování se na příjemce informací a jeho potřeby pro řízení, poskytování 

podkladů pro decentralizované řízení a ukázka přínosu výsledků jednotlivých útvarů 

firmy.  

 

Získávání informací pro informační systém můžeme rozdělit do několika fází5: 

1) Zjišťování potřeby informací. 

Každý podnik má jiné potřeby informací, které se většinou v praxi poznávají až při 

konkretizaci plánu, kdy se postupně přizpůsobuje. Pro zjištění potřeby informací je 

důležité rozpoznání budoucích potřeb informací pro dosud neznámé problémy 

plánu. Informace mohou být rozsahu operativního i strategického. Potřeba 

operativních informací vzniká průběžně při plnění opakujících se úkolů. Pro 

dlouhodobý vývoj podniku jsou potřebné informace pro strategické vedení.  

 

2) Získávání a zpracování informací. 

                                                 
5 Srov. HORVÁTH & PARTNERS Nová koncepce controllingu – Cesta k účinnému controllingu. 1 vyd. 
Praha: Profess Consulting 2004, str. 216. 
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Zajištění přístupu k existujícím strukturovaným informacím přes podnikový intranet 

nebo jinou přístupovou databázi, napomáhá podniku k úspěšnému realizování plánu. 

Díky internetu je větší možnost budování a rozšiřování informačních technologií. 

Při získávání informací je důležitá selekce, kterou provádí controller nebo jiný 

pracovník, který je zodpovědný za systém získávání informací. Problémem při 

zpracování je smysluplná komprimace tak, aby zůstala jen důležitá informace bez 

významově méně závažných dat. Nutné je též rozdělení odpovědností podle toho, 

kdo informace získává, kdo je zpracovává a kdo celý proces řídí. Pro strategické 

nebo operativní plánování se informační zdroje rozlišují. Například údaje získané 

z nákladového účetnictví ovlivňují hlavně operativní plánování. Při zpracování 

informací je důležitý výběr softwaru a hardwaru. 

 

3) Předání a interpretace informací.  

 

4) Uložení informací, jejich racionální zpracování. 

 

 

2.3 Typy účetnictví 
 
Účetnictví je souhrnný systém, který pomáhá zachycovat dílčí procesy v podniku do 

různých účetních modelů. Účetní modely rozdělujeme na vzájemně propojené 

rozvahové a finanční účetnictví a na nákladové kalkulace. Informace získané 

z účetnictví jsou podkladem pro řízení podniku. 

 

Existují dva základní typy účetnictví:  

 

1) Finanční účetnictví, které musí provádět každá firma a musí splňovat požadavky 

definované českou legislativou např. Zákonem o účetnictví, Zákonem o správě daní a 

poplatků, Zákonem o dani z příjmu fyzických i právnických osob, Trestním zákoníkem, 

Zákoník práce a další. Ve finančním účetnictví se porovnávají příjmy a výdaje a zjišťuje 

se saldo likvidity. Získané údaje jsou orientované na minulost a neinformují o 

podrobnostech vytváření provozních výkonů. Základním výstupem je rozvaha, která se 
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skládá z aktiv a pasiv a je zpracovávána vždy k určitému datu. Aktiva ukazují hodnotu 

jednotlivého majetku na základě předepsaných postupů ocenění a pasiva ukazují, 

z jakých zdrojů pocházejí prostředky k financování aktiv. Dalším důležitým výstupem 

je výkaz zisků a ztrát, kde se na základě porovnání nákladů a výnosů zjišťuje výsledek 

hospodaření.  Tento typ účetnictví firma používá pro potřeby státních institucí, při 

komunikaci s bankami, při jednání s dodavateli a ostatními firmami, se kterými má 

obchodní jednání.  Finanční účetnictví slouží hlavně pro externí potřebu firmy, ale je i 

základem pro manažerské účetnictví. 

 

2) Manažerské účetnictví je nad rámec finančního účetnictví a je zaměřeno na sběr a 

poskytování informací i o neúčetní náklady a výnosy. Jedná se o klíčový nástroj pro 

řízení firmy. Výkazy nemají právně závaznou úpravu, proto si každá firma dle potřeb 

managementu sama určí jeho obsah a použití. Se změnou managementu se může změnit 

systém manažerského výkaznictví. Jeho hlavním výstupem jsou plánované, ale i 

skutečné výkazy nákladů, výnosů, zisku, zaměstnanosti, investic a analýzy, které 

informují manažery o dosahování stanovených podnikových cílů. Porovnává se zde 

hodnota výkonu a hodnota spotřebovaných faktorů, která vede k hospodářskému 

výsledku.  

Manažerské účetnictví je upraveno nepovinnou vnitropodnikovou metodikou. U 

manažerského účetnictví se používá účtování druhů nákladů, účtování nákladových 

středisek a účtování nositelů nákladů, které vede ke zpřesnění výsledků finanční 

analýzy. Střediska jsou pokládána za místa vzniku nákladů a slouží pro přehlednější 

určení, kde a v jaké výši náklady vznikají. Jednotlivá střediska si vzájemně 

přeúčtovávají náklady dle odpovědnosti a připočítávají si i nepřímé náklady podle 

vytvořených přirážek nebo sazeb. Toto přemístění nákladů, ale i výnosů z jednoho 

střediska na druhé probíhá přes vnitropodnikové účty, na kterých se evidují pohyby a 

salda jen pro potřeby manažerského účetnictví, a celková suma nákladů a výnosů za 

podnik jako celek se nezmění. Takto zúčtované náklady v poslední fázi vytvoří podklad 

pro kalkulaci nákladů a výkonů. Zároveň zde dochází ke kontrole nákladů, jejímž cílem 

je řídit hospodaření firmy hospodárně a efektivně. 

Toto účetnictví poskytuje informace pro řízení k dosažení cílového hospodářského 

výsledku. Mělo by poskytovat dostatečné množství informací o nákladech na jednotlivé 
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výrobky a poskytované služby, o výsledku hospodaření středisek, zejména podle 

odpovědnosti za náklady a výkony. Pokud se ve finančním účetnictví neeviduje časové 

rozlišování nákladů a výnosů během účetního období, musí se účtovat v manažerském 

účetnictví. Sleduje se též stav nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků. 

Účetní období je kratší než jeden kalendářní rok a slouží k průběžné kontrole 

hospodaření, obvykle za jeden kalendářní měsíc. Určení tohoto období je v kompetenci 

účetní jednotky.  

2.4 Kalkulace nákladů a výnosů 
 
Při účtování nákladů rozlišujeme primární a sekundární náklady. Primární náklady jsou 

ty, které jsou pořízeny mimo firmu, ale vznikají u zboží a výkonů. Jsou to např. odpisy 

strojů, mzdy, materiálové náklady apod. Sekundární náklady jsou produkované firmou, 

které jsou využity jinou organizační složkou, než jaká je vyrobí. Jedná se např. o 

firemní opravářské oddělení, které zajišťuje opravy po celé firmě. 

 

Primární náklady členíme také podle druhu výrobního faktoru. Určení druhu nákladů je 

podle potřeb informací firmy a hledisek hospodárnosti. Může to být např. osobní 

náklady, strojní náklady, náklady na dopravu.  

 

Dále náklady rozlišujeme mezi jednicové náklady, které jdou přímo na účet nositele 

nákladů a nepřímé náklady, které se nejdříve zaúčtují na účet nákladového střediska. 

Náklady lze rozdělit podle povahy při jejich vzniku na fixní a variabilní. Fixní náklady 

vznikají ve stejné výši bez ohledu na objem výkonů. Variabilní náklady se mění se 

změnou objemu výkonů. Jedná se především o materiálové náklady podle množství 

spotřebovaného materiálu.   

 

Pro jednodušší určení místa vzniku nákladů se používají nákladová střediska. Pomocí 

zaúčtování vnitropodnikových výkonů na jednotlivá nákladová střediska se na konkrétní 

středisko přenesou i nepřímé náklady, které vznikly v jiném středisku, ale svým účelem 

patří na dané středisko. Celý proces přeúčtování na střediska je důležitý pro kalkulaci 

výrobku. Zjistí se, jak je jednotlivý výrobek zatížen konkrétními náklady a i z jakého 
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důvodu. Je zde kontrola i přímá odpovědnost střediska za náklady s cílem řídit 

hospodaření firmy. 

 

Kalkulace se provádí dle potřeby firmy na kusy nebo na čas. Kalkulace nositele nákladů 

podle kusů má za úkol zjistit náklady na polotovary a hotové výrobky. Pro stanovení 

ceny výrobku je důležité vypočítání vlastních a výrobních nákladů. Časová kalkulace 

nositelů nákladů eviduje vzniklé náklady ve vymezeném čase (např. měsíc) a podle 

okolností se rozděluje  na jednotlivé nositele nákladů. 

 

Rozdělení celkových nákladů jednoho druhu do fixních a variabilních složek 

v závislosti na stupni vytížení se nazývá rozpuštění nákladů. Výsledkem je zjištění, 

které složky jednoho druhu nákladu jsou variabilní a které fixní.   

 

Variátor je pojem, který se používá pro změnu nákladů při změně vytížení kapacit. 

Udává, o kolik se změnily plánované náklady plánovaného stupně vytížení kapacit, 

pokud se vytížení zvýšilo nebo snížilo o 10%. Fixní náklady se při změně vytížení 

kapacit nemění, proto je variátor 0.  Variabilní náklady mají variátor 10. Hodnota 

variátoru 6 uvádí, že náklady na elektrický proud jsou ze 60% variabilní (proud pro 

provoz strojů) a ze 40% fixní (náklady na provoz kanceláří). Pomocí variátoru se 

přepočítávají plánované náklady ze 100% stupně vytížení kapacit na plánované náklady 

jiného stupně vytížení. 

2.5 Plánování 
 
Při plánování se zároveň plánuje cesta i prostředky, které jsou potřebné k uskutečnění 

cíle. Plánování obsahuje stanovení cílů orientovaných na budoucnost jak 

v dlouhodobém, tak i v krátkodobém časovém horizontu. Plánování je důležité pro 

zachování podniku a v období nejistoty a rizika přispívá k možnosti najít vhodnější 

cesty, jak dosáhnout cíle. Plánování a controlling je vzájemná činnost, protože na 

základě porovnání hodnot plánu a skutečnosti může vedení firmy reagovat na změny od 

plánu. 
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Plánování má většinou tyto fáze:  

1) tvorba cíle,  

2) stanovení problémů,  

3) hledání alternativ konání,  

4) posouzení alternativ konání,  

5) rozhodnutí.  

 

V rámci průběžného řízení je důležitá zpětná vazba, která pomáhá znovu přezkoumat a 

popřípadě zvolit jiné alternativy nebo provést revizi stanoveného cíle. Výsledek 

plánování je jasné stanovení cíle a zároveň i je v něm uvedena konkrétní odpovědnost 

za nedodržení plánu. 

Časové horizonty, pro které je plán sestaven, jsou trojího druhu: 

1) krátkodobý (operativní plánování) – do jednoho roku, 

2) střednědobý (taktické plánování) – dva až pět let, 

3) dlouhodobý (strategické plánování) – více než pět let. 

 

Strategické plánování je plánování zásadního vývoje firmy. Na základě analýzy 

okolního prostředí a analýzy podniku se firma rozhoduje o nových cílech a nových 

strategiích. Rozhoduje se i o tom, co se bude vyrábět nebo jaké služby bude poskytovat. 

Zároveň si musí vedení uvědomit, jaké podnikatelské cíle sleduje a jakou cestu použije 

k dosažení cíle. Hlavním úkolem je včasné rozeznání rizik a šancí. Budoucnost je těžké 

předvídat a informace jsou jen z externích a neformálních zdrojů. Rozhodování je 

špatně strukturované a řešení je především o intuici a know-how top manažerů. 

Dosažení cílů strategického plánování se hodnotí až s delším časovým odstupem.  

 

Při analýze podniku se zkoumá6: 

1) Analýza strategického postavení podniku. Vychází z dosavadního vývoje 

podniku a zahrnuje inventuru potenciálů a závislostí, vybavení zdroji a 

zhodnocení umístění firmy na trhu. 

2) Analýza obchodních portfolií, které zahrnuje kompletní program výrobků a 

služeb. 

                                                 
6 Srov. ESCHENBACH, R. Controlling. 2. vyd. Praha: ASPI, 2004, str. 251 – 253. 
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3) Analýza hodnotového řetězce zahrnuje analýzu dodavatelů, odběratelů, 

zhotovování výrobků, prodej, servis a podpůrné aktivity. 

4) Analýza funkčních oblastí jako je marketing, personální a jiné funkční 

oblasti. 

 

Analýza konkurenčního prostředí, která zkoumá vývoj vnějších faktorů, je důležitá pro 

rozpoznání příležitostí na trhu. V praxi se nejčastěji používá Porterův pětifaktorový 

model konkurenčního prostředí, který je složen:7 

1. Vyjednávací síla odběratelů – objem nákupu zákazníků, hrozba zpětné 

integrace, existence substitučních výrobků, porovnání koncentrace zákazníků a 

koncentrace firem, citlivost na ceny. 

2. Vyjednávací síla dodavatelů – existence náhradních vstupů, náklady přechodu u 

dodavatelů, diferenciace vstupů, důležitost dodávek pro dodavatele, možnosti 

dopředné integrace. 

3. Hrozba substitučních výrobků – ochota zákazníků přejít na nový výrobek, 

náklady přechodu. 

4. Intenzita konkurence uvnitř odvětví – velikost a růst odvětví, koncentrace 

v odvětví a rozmanitost konkurentů, velikost fixních nákladů, náklady přechodu, 

bariéry výstupu. 

5. Hrozba vstupu nových konkurentů – výrobková diferenciace, investiční 

náročnost, vládní politika, očekávaná odvetná opatření konkurentů, úspory 

z objemu výroby, patenty. 

 

Taktické plánování je konkretizování strategie a cílů strategické úrovně. Důraz je 

kladen na provozně hospodářské ukazatele jako jsou např. rentabilita, hospodárnost a 

likvidita. Plánují se investice a operační cíle pro podnikání, které jsou odvozeny od 

vytvořených cílů vyšších úrovní. Řízení probíhá především na střední úrovni 

managementu a problémy jsou na rozdíl od strategického plánování dobře strukturované 

a opakované. Cíle taktického plánování jsou ve větší míře kvantitativní, např. výše 

zisku, výnosnost kapitálu, výše prodeje aj. 

 

                                                 
7 Srov. KEŘKOVSKÝ M., VYKYPĚL O., Strategické řízení. 5. vyd. Brno: Zdeněk Novotný, 2004, s.35. 
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Operativní plánování je plánování konkrétních událostí, které se mají stát v dalším 

roce. Jedná se hlavně o strukturu výroby a plán průběhu výroby, obraty a plán 

zakázkového krytí. Pro zlepšení kvality plánování je výhodné provést analýzu odchylek 

skutečnosti od plánu předcházejícího roku a získané poznatky využít pro další rok. 

Uplatňují se rutinní a standardní přístupy. Základním nástrojem při operativním 

plánování jsou normy, limity, kalkulace nákladů, plán likvidity, peněžní plán, plánovaná 

rozvaha a výkaz zisků a ztráty atd.  

Mezi základní předpoklady existence firmy patří zachování platební schopnosti, 

vytvoření rezerv pro budoucnost a zvýšení reálné hodnoty kapitálu. Bez těchto cílů by 

se neuskutečnila žádná strategická rozhodnutí.  

Pro operativní realizaci plánu musí být průběžně zabezpečen hladký tok informací 

plynoucí ze strategie, aby probíhalo sladění mezi strategickým a operativním 

plánováním.  

 

Určení zodpovědnosti při sestavování plánu záleží na velikosti firmy. U malé firmy 

realizuje plánování a řízení plánu vedení firmy. U střední firmy jsou při plánování 

zapojeni vedoucí jednotlivých oddělení. Ve velkých podnicích bývá pověřeno plánování 

speciální oddělení, které je většinou i spojeno s controllingem, aby mohlo účinně 

reagovat na odchylky mezi skutečností a plánem. 

 

Existují tři formy plánování: 

1) metoda shora dolů (top-down) – hlavní cíle definuje management, od 

kterých se definují jednotlivé dílčí cíle pro nižší úrovně firmy.  

2) metoda zdola nahoru (bottom-up) – plánovat začínají nižší úrovně firmy a od 

nich se postupně odvozují hlavní cíle firmy. Je zde nebezpečí, že dílčí plány 

nebudou směřovat ke společnému cíli. 

3) kombinovaná metoda – je kombinací obou výše uvedených metod. Prvně 

definuje management hlavní cíle, ze kterých se definují dílčí cíle, které se 

poskytnou na nižší úrovně, které prověří realizační možnosti. Iniciativa při 

definování hlavních cílů může přijít i „zdola“. 
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2.6 Plánování nákladů 
 
Důležité kroky před plánováním nákladů jsou: 

- jasné členění nákladových středisek včetně vymezení odpovědnosti, 

- odhad obratu, 

- stanovení vztažných veličin plánu, např. mzdy ve výrobě, výrobní časy, 

- zjištění standardních provozních podmínek, 

- plánování vytížení kapacit, 

- plánování jednicových a nepřímých nákladů.  

 

Plánování jednicových nákladů je na základě plánu objemu čistého plánu materiálu, 

které jsou vypočteny na základě plánovaného složení výrobku. Materiál, ze kterého se 

výrobek skládá, lze zjistit z technické dokumentace. Při kontrole nákladů jednicového 

materiálu může dojít k odchylkám spotřeby, které jsou způsobeny dodatečnými 

náklady. Odchylky mohou být způsobeny ve spotřebě modifikací výrobku na zvláštní 

přání zákazníka nebo mohou být odchylky ve složení směsí nebo jiné neplánované 

materiálové vlastnosti surovin. 

 

Plánování nepřímých nákladů se provádí za pomocí jedné nebo více vhodných 

vztažných veličin. U většiny nepřímých nákladů se mění výše spotřeby na stupni 

vytížení kapacit nákladového střediska. Ideální způsob plánování nákladů probíhá na 

úrovni nákladového střediska, kde se vychází z plánovaného vytížení kapacit a 

z ocenění množství aktuální cenou. Paušální plánování na základě předcházejícího 

období se doporučuje jen ve výjimečných případech. 
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3 Analýza problému a současná situace 

3.1 Základní údaje analyzované společnosti a její historie 
 

Obchodní firma: SkyNet, a.s. 

Sídlo: Brno, Hybešova 726/42, PSČ 602 00 

Právní forma: akciová společnost, IČ: 25346687 

 

Společnost SkyNet, a.s. vznikla 7. srpna 1997, a to přeměnou podniku s ručením 

omezeným na akciovou společnost. Hlavním předmětem činnosti společnosti je 

poskytování telekomunikačních služeb, včetně prodeje systémů zabezpečení dat a 

souvisejících služeb.  

Jediným akcionářem společnosti k 31. 12. 2006 je společnost Tinezo Investments 

B.V., která v roce 2005 odkoupila 100%ní podíl ve společnosti SkyNet a.s. od 

společnosti Slovanet Holding B.V. 

Společnost SkyNet, a.s. působí na českém trhu již deset let a patří mezi 

nejvýznamnější telekomunikační operátory a poskytovatele služeb a řešení z oblasti 

bezpečnosti informačních technologií. Společnost si zakládá na tom, že pro každého 

zákazníka dokáže navrhnout řešení na míru. Za deset let v oboru jsem získala dostatek 

zkušeností o potřebách jejích zákazníků. Pro podnik, který má k dispozici rozsáhlé 

technické i technologické zázemí, pracují kvalifikovaní odborníci. Díky tomu dokáže 

poskytnout svým klientům efektivní řešení.  

Jak již bylo uvedeno, dnešní společnost vznikla v roce 1997 přeměnou ze 

společnosti s ručením omezeným, založené v roce 1994. Ve stejném roce se stala 

autorizovaným distributorem firewallu Gauntlet pro Českou a Slovenskou republiku. 

Rok 2000 byl rokem akvizic. SkyNet koupila poskytovatele internetových služeb (ISP), 

společnosti Bohemia.Net, ViaPVT (Slovensko), KOPRETINA a OKnet.cz, začala 

expandovat po celé České republice a na Slovensku. Významné zastoupení společnosti 

vzniklo v Praze. V roce 2001 došlo k integraci dceřiných společností a SkyNet se 

přeměnila v celorepublikového poskytovatele ISP. Rozšířila své portfolio služeb o 

nabídku pevného připojení a o poskytování virtuálních privátních sítí (IP VPN). V roce 

2005 SkyNet pokračoval v rozšiřování - skoupila znojemskou společnost Brunet, s.r.o., 
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Good Image a.s. Získala také datovou síť Omnet společnosti Omega network, a.s. a 

přebrala zákaznickou bázi akciové společnosti V Voice. SkyNet se tak stala partnerem 

lídra datové bezpečnosti, firmy McAfee, představila novou telefonní službu na principu 

technologie VoIP. Na konci roku 2005 došlo ke změně vlastníka společnosti na Tinezo 

Investments B.V. V lednu 2006 se stala společnost držitelem certifikátu řízení jakosti 

ISO 9001:2001 a koupila zákaznickou bázi společnosti Esnet, s.r.o. V roce 2007 se 

SkyNet představila svým zákazníkům v nových barvách a s novým logem. Soustřeďuje 

se na další rozvoj služeb pro telekomunikační a datovou bezpečnost. 

3.2 Organizační struktura ke dni 31. 12. 2007 
 

Společnost si stále drží velmi nízký průměrný věk svých zaměstnanců- 31 let. Rozložení 

zaměstnanců v jednotlivých věkových skupinách zůstalo téměř stejné jako v roce 2006. 

Mladé složení zaměstnanců je dáno především rychlostí rozvoje oboru, ve kterém 

společnost působí, a tedy také nutností neustále se vzdělávat ve svém oboru a pružně 

reagovat na vývoj na trhu. Podpora sebevzdělávání jako i četné aktivity pro další rozvoj 

zaměstnanců ze strany společnosti vedou k vytváření profesionálního týmu, kde každý 

člen je důležitý pro své znalosti, zkušenosti a loajální přístup. 

 

Obrázek 2 Organizační struktura společnosti v roce 2007 
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3.3 Orgány společnosti 
 

� představenstvo:  

Předseda představenstva: Zbyněk Slavík 

Místopředseda představenstva: Mgr. Patrik Šimek 

Člen představenstva: Ivan Ondrejka 

Člen představenstva: Ivana Brzková 

Člen představenstva: Martina Koppová 

Člen představenstva: Mgr. Petr Jelínek 

Prokurista: Petr Janda 

� dozorčí rada: 

Předseda: Karl Heinz Hauptmann 

Člen: Filip Slavík 

Člen: Mgr. Hana Vávrová 

 

Společnost SkyNet a.s. zaměstnává v současnosti celkem 82 pracovníků, z toho 4 z nich 

tvoří Top Management podniku. Průměrný evidenční počet zaměstnanců se rok od roku 

mění. V roce 2003 to bylo 66 pracovníků, v roce 2004 zaměstnávala společnost 74 

osob, v roce 2005 78 a v roce 2006 působilo v podniku 71 zaměstnanců. Konečný počet 

se ustálil na 82 pracovnících pro rok 2007. 

 

3.4 Analýza problému  
 
Společnost SkyNet, a.s. poskytuje internet na celém území ČR. Své pobočky otevřela 

v Praze, Ostravě, Znojmě, Chebu a Třeboni, kde působí obchodní zástupci a technici, 

kteří se starají o svou část území. Společnost zde patří mezi nejvýznamnější alternativní 

operátory poskytující rozsáhlou nabídku hlasových, datových, internetových a 

bezpečnostních služeb. Nabízí svým klientům komplexní služby s důrazem na 

individuální přístup ke každému klientovi, kvalitu a bezpečnost.  

SkyNet, a.s. představila v roce 2000 také své nové produkty na konferenci ve Slovenské 

republice, čímž v segmentu Managed Security Services odstartovala budování 

distribuční sítě na Slovensku. 
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SkyNet, a.s. je distributorem produktů společnosti Fortinet Inc. (vedoucí výrobce UTM 

bezpečnostních řešení na světě, přinášející nejkomplexnější dostupnou technologii 

současnosti) a partnerem dalších pěti světových společností.   

V roce 2006 se dostala firma do zisku, ale v dalším roce již zisku nedosáhla a i dle 

předběžných výsledků hospodaření i letos bude mít ztrátu. Firma se proto rozhodla 

zanalyzovat své hospodaření a přijmout opatření, která jí pomohou pomocí plánování a 

controllingu dosáhnout lepší rentability vložených finančních prostředků. Vlastníkem 

firmy je Tinezo Investments B.V., která se stala vlastníkem 23. ledna 2006, a jako 

investor požaduje zvýšení své investice. 

Pro firmu je důležité identifikovat slabiny ve firemním finančním zdraví, které je 

nestabilní i díky celosvětové finanční krizi, a tím předejít problémy v budoucnosti. 

Podporou silných stránek zvyšovat zhodnocení majetku firmy.   

 

Analýza SWOT 

S pomocí analýzy SWOT se identifikují klíčové faktory, které pomáhají komplexně 

vyhodnotit fungování firmy, jsou to: 

 

1) Strengh (síla)   

- firma má vybudovanou vlastní pevnou síť, 

- vlastní licence na poskytování telekomunikačních služeb, 

- vlastní certifikáty na prodej zboží od firmy Fortinet pro ČR a SR. 

2) Weakness (slabost) 

- k poskytování internetu musí nakupovat konektivitu od dodavatelů, na kterých je firma 

závislá, 

- firma nemá celorepublikové pokrytí, proto se orientuje jen na oblasti, kde má vlastní 

páteřní síť. 

3) Opportunity (příležitost) 

- příležitostí je poskytovat internet v oblasti Znojma, Ostravy a Třeboně, kde má firma 

pevnou síť a není zde velká konkurence, která se orientuje na velká města. 

4) Threat (hrozba) 

- současná finanční krize ve světě, 

- snížení cen poskytování internetu konkurencí, hlavně Telefónicou 02. 
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3.5 Horizontální a vertikální  analýza  
 
Horizontální a vertikální analýza poskytuje důležité informace, kterých lze využít při 

hodnocení ekonomickém situace firmy. Obě tyto techniky umožňují provádět 

komplexní finanční analýzu firmy. Ukazatele vertikální a horizontální analýzy dokáží s 

předstihem identifikovat negativní tendence ve vývoji hospodaření společnosti a 

upozornit na nutnost změn v ekonomických procesech. 

3.5.1 Horizontální analýza 
 
Horizontální analýza porovnává změny ukazatelů, které jsou vedeny v rozvaze. 

Porovnává ukazatele v čase (o kolik % se změnil výsledek hospodaření oproti 

minulému roku, či  posuzování jednotlivých ekonomických parametrů u složek 

výrobního programu). Je v zásadě obsažena již v samotné rozvaze a výsledovce, protože 

jsou v ní srovnány peněžní částky položek ve dvou obdobích - běžném a minulém. 

Změnu lze zobrazit buď jako absolutní hodnotu (odečtení hodnoty položky současného 

roku od hodnoty položky předešlého roku), která zobrazuje celkovou změnu 

v peněžních jednotkách nebo jako relativní hodnotu (procentuální změna jednotlivé 

položky). Běžnou metodou je i kombinace obou těchto postupů. V rámci analýzy 

rozvahy sledujeme základní sumární položky aktiv a pasiv. Pozornost se tedy věnuje 

aktivům celkem, pohledávkám za upsaný vlastní kapitál, dlouhodobému majetku, 

oběžným aktivům a ostatním aktivům. Obdobně na straně pasiv pak vlastnímu kapitálu, 

cizím zdrojům a ostatním pasivům. 

Analýza rozvahy: 

2005 / 2006 2006 / 2007 2007 / 9/2008 
Vybrané položky (v tis.Kč) 

v tis. Kč % v tis. Kč % 
v tis. 
Kč % 

AKTIVA CELKEM -15 792 -14,66 -31 436 -34,21 -9 970 -16,49 
Dlouhodobý majetek -130 -0,25 -30 229 -57,65 747 3,36 
- Dlouhodobý nehmotný majetek -1 322 -28,44 -1 344 -40,41 -253 -12,76 
- Dlouhodobý hmotný majetek 1 192 2,49 -28 885 -58,82 1 000 4,95 
Oběžná aktiva -13 398 -28,93 560 1,70 -9 595 -28,67 
- Zásoby -4 457 -66,38 869 38,50 326 10,43 
- Krátkodobé pohledávky -8 958 -31,29 3 053 15,52 -4 599 -20,24 
- Krátkodobý finanční majetek 17 0,16 -3 362 -30,63 -5 322 -69,90 
Časové rozlišení -2 264 -25,66 -1 767 -26,94 -1 122 -23,41 
PASIVA CELKEM -15 792 -14,66 -31 436 -34,21 -9 970 -16,49 
Vlastní kapitál  2 239 3,62 -35 898 -56,00 -7 342 -26,03 
- Základní kapitál 0 0,00 -26 145 -35,00 0 0,00 
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- Kapitálové fondy -4 404 -100 0 0,00 0 0,00 
- Rezervní fondy, neděl. fond a ost. fondy 
ze zisku -10 -100,00 117 0,00 0 0,00 
- Výsledek hospodaření minulých let -6 647 107,33 2 127 -16,57 -9 758 91,09 

- Výsledek hosp.běžného účet.období (+/-)                                                
13 300 -120,24 -11 997 

-
535,82 2 416 -24,76 

Cizí zdroje -16 232 -39,36 5 702 22,80 -2 755 -8,97 
- Dlouhodobé závazky -237 -18,22 -168 -15,79 -137 -15,29 
- Krátkodobé závazky -12 451 -36,11 7 222 32,78 -9 855 -33,69 
- Bankovní úvěry a výpomoci -3 544 -65,00 -1 352 -70,86 7 236 1301,44 
Časové rozlišení -1 799 -39,17 -1 240 -44,38 128 8,24 
 

Ze srovnání celkových aktiv firmy SkyNet, a.s. můžeme vidět, že aktiva klesají a 

největší procento poklesu bylo mezi rokem 2006 a 2007, kdy se změnily o 34,21%. 

Oběžná aktiva se v roce 2007 mírně zvýšily, ale v roce 2008 mají klesají tendenci. Jen 

dlouhodobý majetek se v období 2008 zvýšil o 3,36%. V pasivech má velký pokles 

v roce 2007 vlastní kapitál, který je způsoben částečně snížením základního jmění. 

Nejvýraznější pokles je u výsledku hospodaření v roce 2007, kdy došlo ke snížení o 

535,82%. Cizí zdroje v roce 2007 se zvýšily, ale v roce 2008 již klesají. 

 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty není na rozdíl od rozvahy zcela jednoznačná, 

pokud jde o vztažnou veličinu, kterou je v případě rozvahy bilanční suma, příp.suma 

vybraných položek. Možností k čemu vztahovat položky výkazu zisku a ztráty je hned 

několik. Smyslem podniku je generovat tržby, a proto lze jednotlivé položky vidět 

z hlediska toho, jakou část z celkových tržeb tvoří.  

Analýza výkazu zisku a ztráty: 

2005 / 2006 2006 / 2007 2007 / 9/2008 Vybrané položky (v tis.Kč) 
v tis. Kč % v tis. Kč % v tis. Kč % 

Tržby za prodej zboží 586 1,57 -10 926 -28,86 -11 350 -42,14 
Náklady vynaložené na prodané zboží -820 -2,74 -8 415 -28,89 -10 090 -48,70 
Výkony                                                            -19 472 -11,97 -18 236 -12,73 -33 931 -27,14 
Výkonová spotřeba                                                  -21 550 -17,41 -10 616 -10,39 -27 354 -29,87 
Přidaná hodnota                                              3 484 7,53 -10 131 -20,36 -7 837 -19,77 
Osobní náklady -5 996 -13,94 1 736 4,69 -7 818 -20,18 
Daně a poplatky -9 -9,68 5 5,95 -84 -94,38 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku -2 297 -17,48 -1 254 -11,57 -3 369 -35,15 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 406 36,51 -1 455 -95,85 147 233,33 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 881 130,91 -1 553 -99,94 7 700,00 
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Změna stavu rezerv a opravných položek v 
provozní oblasti  

-2 574 272,67 2 395 -68,08 2 082 -185,40 
Ostatní provozní výnosy 5 208 516,67 -5 550 -89,29 26 3,90 

Ostatní provozní náklady 5 784 173,28 -6 931 -75,98 -777 -35,46 

Provozní výsledek hospodaření        
13 309 

-
122,18 -11 534 

-
477,40 2 294 -25,16 

Výnosové úroky 58 47,93 4 2,23 -79 -43,17 
Nákladové úroky -31 -16,06 117 72,22 -35 -12,54 
Ostatní finanční výnosy -197 -19,98 -183 -23,19 -388 -64,03 
Ostatní finanční náklady -887 -47,43 167 16,99 -554 -48,17 

Finanční výsledek hospodaření                                           779 -81,49 -463 261,58 121 -18,91 

Daň z příjmů za běžnou činnost                             
788 

-
100,00 0 0,00 0 0,00 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost          
13 300 

-
120,24 -11 997 

-
535,82 2 416 -24,76 

Výsledek hospodaření za účetní období 
(+/-)       13 300 

-
120,24 -11 997 

-
535,82 2 416 -24,76 

 

Jak je vidět, z porovnání výkazu zisku a ztráty, firma v minulém období hospodařila se 

ztrátami, přičemž nejvýraznější propad zaznamenala firma v roce 2005. Současně však 

postupně zvyšuje přidanou hodnotu na konci roku 2006 vykázala kladný výsledek 

hospodaření. V roce 2007 a 2008 již znovu hospodaří se ztrátou. Od roku 2006, kdy 

byla firma v zisku, dochází k postupnému snižování tržeb. Rok 2008 je zpracováván za 

první tři čtvrtletí, proto je horizontální analýza výkazu zisků a ztrát za období 

2007/2008 jen orientační. 

 

Srovnání tržeb 

Tržby představují tržní ohodnocení firmy. Tržní uznání výsledků práce firmy stanoví 

jejich cenu, která se do firmy vrátí k pokrytí nákladů a vytvoření zisku. Tržní úspěšnost 

je ovlivněna mnoha faktory. Důležitá je role marketingu, cenové politiky, reklamy, 

módní vlivy, náklady veřejnosti atd.  
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Vývoj tržeb
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Obrázek 3 Vývoj tržeb 

3.5.2 Vertikální analýza 
 
Vertikální analýza posuzuje strukturu aktiv a pasiv firmy. 

2005 2006 2007  9/2008 Vybrané položky  
% % % % 

AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 
Dlouhodobý majetek 48,81 57,05 36,72 45,45 
 - Dlouhodobý nehmotný majetek 4,32 3,62 3,28 3,42 
 - Dlouhodobý hmotný majetek 44,49 53,44 33,44 42,03 
Oběžná aktiva 43,00 35,81 55,35 47,28 
 - Zásoby 6,23 2,46 5,17 6,84 
 - Krátkodobé pohledávky 26,59 21,41 37,59 35,90 
 - Krátkodobý finanční majetek 10,18 11,94 12,59 4,54 
Časové rozlišení 8,19 7,14 7,93 7,27 
PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 
Vlastní kapitál  57,44 69,75 46,64 41,31 
 - Základní kapitál 69,37 81,29 80,31 96,16 
 - Kapitálové fondy 4,09 0,00 0,00 0,00 
 - Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 
zisku 0,01 0,00 0,19 0,23 
 - Výsledek hospodaření minulých let -5,75 -13,97 -17,72 -40,54 

 - Výsledek hosp. běž. Účet. období (+/-)                                                
-10,27 2,44 -16,14 -14,54 

Cizí zdroje 38,29 27,21 50,79 55,36 
 - Dlouhodobé závazky 1,21 1,16 1,48 1,50 
 - Krátkodobé závazky 32,02 23,98 48,39 38,42 
 - Bankovní úvěry a výpomoci 5,06 2,08 0,92 15,43 
Časové rozlišení 4,27 3,04 2,57 3,33 
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Struktura aktiv se každý rok mění, v roce 2006 byl nejvíce zastoupen dlouhodobý 

majetek, který měl 57%, oběžná aktiva 35%. V roce 2007 je opačná situace, kdy 

dlouhodobý majetek má 36,72% z aktiv a oběžná aktiva 55,36%, způsobená zvýšením 

podílu krátkodobých pohledávek. V roce 2008 je dlouhodobý majetek ve výši 45,45% a 

oběžný majetek ve výši 47,28%, kdy došlo ke snížení podílu krátkodobého finančního 

majetku na 4,54% z aktiv. 

Struktura pasiv se také v průběhu let mění. Vlastní kapitál klesá od roku 2006, kdy měl 

69,75% z pasiv, v roce 2007 již jen 46,64% a v roce 2008 41,31%. Na rozdíl od cizích 

zdrojů, které se postupně zvyšují. V roce 2006 bylo v pasivech 27,21% cizích zdrojů, 

v roce 2007 50,79% a v roce 2008 se zvýšil podíl na 55,36%. 

 

3.6 Analýza poměrovými ukazateli 
 
Finanční analýza je rozbor získaných dat, především z účetních výkazů firmy. Hlavní 

úkol finanční analýzy je v posouzení finančního zdraví firmy, pomocí hodnocení 

minulého a současného období, ale zároveň poskytuje doporučení, jak by mělo 

pokračovat finanční hospodaření podniku. Je podkladem pro rozhodování o fungování 

podniku. Na základě informací z rozvahy a výkazu zisku a ztráty se zjišťuje úvěrová 

schopnost podniků, především likvidita a schopnost přežít.  

V Čechách se finanční analýza poprvé objevuje v literatuře pod pojmem „analýza 

bilanční“ od prof. Dr. Pazourka a stala se zde  oblíbeným nástrojem hodnocení reálné 

ekonomické situace firmy. Je důležitá nejen pro podnikové řízení, ale také při 

hodnocení a výběru partnerů v obchodní oblasti. 

Při zpracování finanční analýzy se volí metoda, která nejlépe zodpoví otázky důležité 

pro cílovou skupinu, pro kterou je analýza určena. Investoři si finanční analýzou 

ověřují, zda jsou zhodnocovány a řádně využívány investované prostředky. Zajímají se 

především o vývoj tržních ukazatelů, o ukazatele ziskovosti a vztah peněžních toků 

k dlouhodobým závazkům. Pro věřitele je důležitá schopnost tvorby finančních 

prostředků a sledování dlouhodobé likvidity, protože vyžadují vrácení vložených 

investic a snaží se eliminovat riziko nesplacení finančních prostředků.  

Při analýze bereme v úvahu i hodnocení celého odvětí, především jeho současný stav a 

očekávaný vývoj na základě ekonomických ukazatelů. Každé odvětví totiž ukazuje 
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jinou citlivost na konjunkturální vývoj. Hlavní ukazatele jako je rentabilita, likvidita a 

zadluženost je možno najít na webových stránkách Českého statistického úřadu nebo na 

webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Nevýhodou je doba zpracování, 

kdy jsou informace pro veřejnost zveřejněny se značným časovým zpožděním.  

Důležitá je soustavnost finanční analýzy a neustálé sledování vývoje finanční situace 

v podniku.  

Pro finanční analýzu firmy SkyNet, a.s. využiji poměrové ukazatele, které jsou 

nejvyužívanější skupinou ukazatelů. Jsou definovány podílem dvou složek ze 

základních účetních výkazů. Do této kategorie patří ukazatelé rentability, ukazatelé 

likvidity, ukazatelé zadluženosti a ukazatelé aktivity, všechny ukazatelé vychází ze 

základních údajů účetních výkazů. 

3.6.1 Ukazatelé rentability 
 
Ukazatelé rentability jsou hodnocením efektivnosti jednotlivých složek kapitálu. 

Porovnává se výsledek hospodaření s určitým druhem kapitálu. Tento ukazatel je 

nejvíce atraktivní pro akcionáře a potencionální investory.  

 

Rentabilita vloženého kapitálu vyjadřuje s jakou účinností působí celkový kapitál 

nezávisle na zdroji financování. Ve výpočtu ukazatele použijeme v čitateli provozní 

výsledek hospodaření, který je zvýšený o úroky, a ve jmenovateli určitý druh kapitálu. 

Úrokové zatížení je pro firmy rozdílné, protože výše závisí na věřitelské bonitě firmy. 

Vypočtenou hodnotu můžeme porovnat s odvětvovými hodnotami, které jsou statisticky 

vyjádřené na webových stránkách Českého statistického úřadu8.  

Podle získaných výsledků byl koeficient rentability vloženého kapitálu jen v roce 2006 

kladný, ale poté došlo k jeho opětovnému poklesu. 

 

Rentabilita vloženého kapitálu = Provozní výsledek hospodaření / (Vlastní kapitál + 

Cizí kapitál) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu pomocí tohoto ukazatele zjistíme, zda kapitál podniku 

přináší dostatečný výnos. Při zvyšování tohoto ukazatele může jít o zmenšení vlastního 

                                                 
8  www.csú.cz 
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kapitálu ve firmě, pokles úročení cizího kapitálu nebo zlepšení výsledku hospodaření. 

Obecně je požadováno, aby rentabilita vlastního kapitálu byla vyšší než rentabilita 

vloženého kapitálu.  

Firma SkyNet, a.s. má záporné hodnoty a jen v roce 2006 byla hodnota rentability 

kladná u ukazatelů a i se podařilo mít koeficient rentability vlastního kapitálu větší než 

koeficient rentability vloženého kapitálu.  

Hodnota rentability vlastního kapitálu, dle Českého statistického úřadu pro 

telekomunikace, byla v roce 2004 2,5%, v roce 2005 -16,9% a v roce 2006 -2,8%. Rok 

2007 nebyl do konce roku 2008 na webových stránkách Českého statistického úřadu  

uvedený.  

 

Rentabilita vlastního kapitálu = Výsledek hospodaření za účetní období / Vlastní kapitál 
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Obrázek 4 Rentabilita vloženého kapitálu a vlastního kapitálu 

 

Rentabilita celkových aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do 

podniku bez ohledu na to, z jakých zdrojů je financována. Zjišťuje, jak je firma 

schopna, při určité úrovni tržeb, zajišťovat investice do aktiv.  Celková aktiva firmy 

SkyNet, a.s. jsou nerentabilní, hodnota ukazatele je záporná a jen v roce 2006. V roce 

2008 dochází k pomalému zvyšování rentability aktiv, ale stále je hodnota záporná.  

Na webových stránkách Českého statistického úřadu je na základě statistického 

zjišťování hodnota rentability celkových aktiv v sektoru telekomunikací a 

podnikatelského sektoru národního hospodářství, dle velikosti podniku od 50 do 249 

zaměstnanců, v roce 2006 -1,4% a v roce 2005 -4,5%.  Aritmetický průměr hodnoty od 
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roku 2004 do roku 2006 je – 1,7%.  Na stránkách není aktualizovaný rok 2007, ale dle 

zveřejněných hodnot do roku 2006 má firma v rámci sektoru telekomunikací nižší 

hodnotu rentability aktiv. 

 

Výsledek hospodaření za účetní období / Aktiva 
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Obrázek 5 Rentabilita celkových aktiv 

 

Rentabilita tržeb se vypočítá poměrem zisku a tržeb a vyjadřuje ziskovou marži, to 

znamená, jak velký je zisk na 1,- Kč tržeb. Do položky tržby se zahrnují tržby, které 

vytváří provozní výsledek hospodaření: aktivace + tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb + tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu + tržby z prodeje cenných 

papírů a podílů. V praxi se používá i název ziskové rozpětí a vyjadřuje se z něj zisková 

marže, kterou můžeme porovnávat s oborovým průměrem.  

 

Výsledek hospodaření za účetní období / Tržby 
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Rentabilita tržeb
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Obrázek 6 Rentabilita tržeb 

 

Rentabilita nákladů je poměr celkových nákladů k zisku. Je to je doplňkový ukazatel, 

protože ke zvýšení zisku dochází snížením nákladů nebo zvýšením tržeb. 

 

Rentabilita nákladů = Výsledek hospodaření za účetní období / Náklady celkem 
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Obrázek 7 Rentabilita nákladů 

 

Hlavní příčinou velkého poklesu ukazatelů rentability je pokles výsledku hospodaření 

od roku 2006. V roce 2006 byla firma v zisku, proto i rentabilita byla vyšší než 0, ale 

v roce 2007 došlo k výraznému poklesu výsledku hospodaření, dle horizontální analýzy 

rozvahy o -535,82% oproti roku 2006 a v roce 2008 dochází též k poklesu, proto je 
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hodnota rentability nižší než 0. Ostatní jmenovatelé jako je vlastní jmění, aktiva, cizí 

zdroje, tržby a náklady neklesly oproti předchozímu roku tak výrazně jako výsledek 

hospodaření. 

 

3.6.2 Ukazatelé likvidity 
 
Likvidita podniku obecně zkoumá schopnost podniku hradit závazky. Je důležitá 

z hlediska finanční rovnováhy firmy, protože jen likvidní podnik je pro obchodní 

partnery zárukou, že dostojí svým závazkům. Likvidita je vyjádřením poměru určité 

složky majetku k závazkům a vyjadřuje vlastnost majetku, jak rychle a bez velkého 

snížení hodnoty se přemění na finanční hotovost. Jakou hodnotu by měl mít ukazatel 

likvidity, je pro cílové skupiny rozdílný. Vlastníci firmy budou spíše preferovat nízkou 

úroveň likvidity, ale to může snižovat rentabilitu vlastního kapitálu, protože oběžná 

aktiva mají neefektivní vázanost hotovosti. Věřitelé při nízké úrovni likvidity budou mít 

obavu, že firma nebude plnit své závazky. V případě vysoké míry likvidity jsou 

v aktivech firmy vázány finanční prostředky a nedochází ke zhodnocování finančních 

prostředků, což je pro vlastníka firmy signál, že bude nižší rentabilita. Proto se 

doporučuje vyvážená finanční rovnováha firmy. 

 

Hodnota okamžité likvidity, tedy likvidita prvního stupně, by se měla v České republice 

pohybovat v rozmezí 0,6 až 1,1. Metodika ministerstva průmyslu a obchodu udává dolní 

hodnotu 0,2, ale jedná se o hodnotu, která je označovaná za kritickou. Okamžitá 

likvidita je vyjádřením poměru nejlikvidnějších položek rozvahy.  

Z tabulky vyplývá, že nejvyšší hodnotu okamžité likvidity měla firma SkyNet, a.s. 

v roce 2006, ale v roce 2007 klesla na poloviční hodnotu a v roce 2008 má stále 

tendenci klesat. V září 2008 je již hodnota okamžité likvidity pod doporučenou hranicí a 

může to znamenat špatné hospodaření s kapitálem.  

Dle Českého statistického úřadu byla okamžitá likvidita v telekomunikacích v roce 

2004 hodnota 0,190, v roce 2005 0,224 a v roce 2006 0,229. Pokud porovnáme hodnoty 

firmy s hodnotami v odvětví do roku 2006, měla firma lepší okamžitou likviditu.   

 

Okamžitá likvidita = Finanční majetek / 

(Krátkodobé závazky + Krátkodobý bankovní úvěr) 
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Obrázek 8 Okamžitá likvidita 

 
Příčinou snížení okamžité likvidity je snížení finančního majetku. Je to důsledek změny 

financování, kdy do poloviny roku 2007 měla firma úvěr od banky, který byl připsaný 

na bankovním účtu a zvyšoval hodnotu finančního majetku. Od poloviny roku 2007 je 

financování formou kontokorentu, kdy může jít firma s finančními prostředky do 

mínusu. Na konci sledovaného období se kontokorent přeúčtuje na krátkodobé bankovní 

úvěry, aby byl v účetnictví kladný zůstatek na bankovních účtech. 

 

Pohotová likvidita nazývaná též jako likvidita druhého stupně. Při jejím výpočtu jsou 

z oběžných aktiv vyčleněny zásoby jako nejméně likvidní. Proč? Rychlá likvidace 

zásob se zpravidla neobejde bez dalších nákladů a podniku, ve své podstatě přináší 

ztráty. Doporučený je poměr 1:1, kdy firma i bez prodeje zásob, vyrovná své závazky. 

Když mají oběžná aktiva bez zásob vysokou hodnotu oproti závazkům, potom 

pohotovostní prostředky nepřináší žádný nebo malý úrok a dochází ke snížení celkové 

výnosnosti vložených prostředků. 

Ve firmě SkyNet, a.s. byla pohotová likvidita vždy vyšší než 1, ale v roce 2008 došlo 

k poklesu na hodnotu 0,756. V odvětví telekomunikací byla pohotová likvidita v roce 

2004 0,799, v roce 2005 0,894, v roce 2006 0,641, proto z hlediska odvětví nemůžeme 

firmu hodnotit nepříznivě. 

 

Pohotová likvidita = (Oběžná aktiva – Zásoby) / 

 (Krátkodobé závazky + Krátkodobý bankovní úvěr) 
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Pohotová likvidita

0,000

0,500

1,000

1,500

Pohotová likvidita 1,386 1,116 1,280 1,018 0,756

2004 2005 2006 2007 09/2008

Obrázek 9 Pohotová likvidita 

 
Posledním zkoumaným ukazatelem je běžná likvidita, likvidita třetího stupně, která 

podává informace o finančním zdraví podniku a jak je firma schopná pokrýt krátkodobé 

závazky z oběžných aktiv. Optimální hodnota ukazatele je v intervalu 1,5 až 2,5. Tento 

ukazatel nebere v úvahu likviditu jednotlivých položek oběžných aktiv, kdy například 

zásoby mají nízkou likviditu, a nebere v úvahu dobu splatnosti krátkodobých závazků. 

Do ukazatele se také nepromítnou odložené nákupy, které nejsou zaúčtovány k datu 

sestavení rozvahy. 

Ve firmě SkyNet, a.s. běžná likvidita klesá od roku 2004, kdy měla nejvyšší hodnotu 

1,466 až po hodnotu v roce 2007 1,123. V září 2008  zatím předběžně klesla na hodnotu 

0,883. Do optimálního rozmezí se firma ve sledovaných letech nedostala. V rámci 

odvětví telekomunikací byla běžná likvidita v roce 2004 0,863, v roce 2005 1,016 a 

v roce 2006 0,717. 

 

Běžná likvidita = Oběžná aktiva / 

(Krátkodobé závazky + Krátkodobý bankovní úvěr) 
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Běžná likvidita
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Obrázek 10 Běžná likvidita 

 

Příčinou snížení ukazatelů likvidity je zvýšení krátkodobých závazků, ke kterým je 

připočtený krátkodobý bankovní úvěr, který je používán na úhradu provozní činnosti.  

 

3.6.3 Ukazatelé aktiv 
 
Obrat celkových aktiv vyjadřuje počet obrátek za daný časový interval. V našem 

případě se jedná o jednoleté období, kolikrát se celková aktiva obrátí v tržbách. Pomocí 

tohoto ukazatele se měří schopnost firmy využívat investované finanční prostředky. 

V jednotlivých rocích společnosti je hodnota obratu vyšší než koeficient 1,5 (dolní 

hranice).  

 

Obrat celkových aktiv = Výnosy / Aktiva 
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Obrat celkových aktiv
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Obrázek 11 Obrat celkových aktiv 

Doba obratu pohledávek vyjadřuje délku období ve dnech, které uplynou od okamžiku 

prodeje do doby než obdrží platbu od zákazníka. Pro firmu je nejideálnější co nejmenší 

velikost tohoto ukazatele. 

 

Doba obratu pohledávek = Pohledávky / (Tržby / 360) 
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Obrázek 12 Doba obratu pohledávek 

 
Doba obratu závazků z obchodních vztahů vyjadřuje, kolik dní uplyne od nákupu 

zásob do jejich úhrady.  

 

Doba obratu závazků z obchod.vztahů = Závazky z obchod.vztahů /  

((Náklad na prodané zboží + Výkonová spotřeba) / 360) 

 



 40 

Doba obratu závazk ů z obchod.vztah ů
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Obrázek 13 Doba obratu závazků z obchodních vztahů 

 

3.6.4 Ukazatelé zadluženosti 
 
Zadluženost firmy znamená financování svých podnikatelských aktivit z cizích zdrojů, 

které s sebou nesou větší riziko vyšších nákladů na financování. Při větším podílu cizích 

zdrojů je firma pro své věřitele rizikovější a požadují větší úrokové sazby. 

 

Věřitelé preferují spíše nízký koeficient celkové zadluženosti. Ideální je samozřejmě 

takový koeficient, který se pohybuje okolo 50%. 

 

Celková zadluženost = Cizí kapitál / Aktiva celkem 
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Obrázek 14 Celková zadluženost 
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Koeficient samofinancování je vyjádřením finanční nezávislosti, vybavenost vlastním 

kapitálem. Z ekonomického hlediska nelze stanovit optimální hranici. Ideální je opět 

stav, kdy se koeficient pohybuje okolo 50%. 

 

Koeficient samofinancování = Vlastní kapitál / Aktiva celkem 
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Obrázek 15 Koeficient samofinancování 

 

Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Nejlépe dokáží 

využít cizí kapitál firmy, které mají vysoké úrokové krytí, protože i po zaplacení úroků 

zůstává ve firmě zisk. Nízké úrokové krytí může znamenat blížící se úpadek. 

 

Úrokové krytí = (Výsledek hospodaření za účetní období + Nákladové úroky) / 

Nákladové úroky 

 



 42 

Úrokové krytí
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Obrázek 16. Úrokové krytí   

 

K vyjádření míry zadluženosti firmy a podílu cizích zdrojů ve finanční struktuře se  

používá ukazatel - finanční páka. Je to poměr mezi celkovými aktivy a vlastním 

kapitálem.  

 

Finanční páka = Aktiva / Vlastní kapitál 
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Obrázek 17 Finanční páka 
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3.7 Souhrnné indexy hodnocení 

3.7.1 Kralick ův Quicktest 
 
Kralickův Quicktest se skládá ze soustavy čtyř rovnic, z výsledku prvních dvou rovnic 

se zjistí  hodnota stability firmy a z dalších dvou rovnic se vypočítá výnosová situace 

firmy. Hodnocení celkové situace se vypočítá součtem výsledné známky hodnocení 

výnosové situace a hodnocení finanční stability a vydělí číslem 2. Výpočet rovnic se 

ohodnotí známkou od nejlepší známky 1 do nejhorší známky 5. 

 

Vlastní kapitál        
/ Aktiva 

Závaz. - 
fin.prostř.         

/ Provozní CF 

Provozní CF          
/ Tržby 

Zisk před 
zdaň.+Nákl.úroky 

/ Aktiva Vzorec výpočtu  

(%) (roky) (%) (%) 
vypovídá o kapitálové síle zadlužení fin.výkonnosti výnosnosti 

Známka hodnocení 
1 - výborný > 30% < 3 r. > 10% > 15% 
2 - velmi dobrý > 20% < 5 r. > 8% > 12% 
3 - průměrný > 10% <= 12 r. > 5% > 8% 
4 - špatný <= 10% > 12 <= 5% <= 8% 
5 - ohrožený 
insolvencí < 0 > 30 < 0 < 0 
 

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 9/2008 
Hodnota 59,62% 57,44% 69,75% 46,64% 41,31% Vlastní kapitál              

/ Aktiva Známka 1 1 1 1 1 
Hodnota 4,40 7,78 0,97 6,32 -4,70 Závaz. - fin.prostř.         

/ Provozní CF Známka 1 3 1 3 5 
Hodnota 3,21% 1,95% 8,01% 2,41% -5,12% Provozní CF                

/ Tržby Známka 3 5 2 4 5 

Hodnota -3,94% -10,82% 2,61% -15,68% -14,06% 
Zisk před 

zdaň.+Nákl.úroky / 
Aktiva Známka 5 5 5 5 5 

Známka finanční stability 1 2 1 2 3 
Známka výnosové situace 4 5 3,5 4,5 5 
Známka celkem 2,5 3,5 2,25 3,25 4 
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Obrázek 18 Kralickův Quicktest 

 
Na základě vyhodnocení situace ve firmě je vidět, že i když byla finanční stabilita ve 

výborné formě, výnosová situace je ve stavu šedé zóny. V jednotlivých letech celková 

známka  kolísá a pohybuje se mezi 2-3,5, ale v roce 2008 je hodnota na bodu 4. Firma 

by se měla zaměřit na zlepšení finančního zdraví. 

 

3.7.2 Altmanův index finančního zdraví 
 
Altmanův model je oblíbený hlavně v bankovním sektoru a byl mezi prvními v České 

republice, který se začal používat v systému finanční hodnocení. Při výpočtu se používá 

tržní hodnota základního kapitálu, ale protože akcie firmy SkyNet, a.s. nejsou 

obchodovány na burze cenných papírů, je ve výpočtu hodnota účetní. 

 

Z= 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,42 X4 + 0,998 X5 

 

kde:  X1 - Čistý pracovní kapitál / Aktiva 

 X2 - Kumulovaný nerozdělený zisk minulých let / Aktiva 

 X3 - (Zisk před zdaněním + Nákladové úroky) / Aktiva celkem 

 X4 - Účetní hodnota vlastního kapitálu / Dluhy 

 X5 - Tržby / Aktiva 

Čím větší je hodnota Altmanova modelu Z, tím je finanční zdraví firmy lepší. 

Hodnocení: Z > 2,9  pásmo prosperity 
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  1,2 < Z < 2,9 pásmo šedé zóny 

  Z < 1,2  pásmo bankrotu. 

 

rok 2004 2005 2006 2007 9/2008 
X1 0,146 0,100 0,098 0,060 -0,062 
X2 0,003 0,027 0,000 0,000 0,000 
X3 -0,039 -0,108 0,026 -0,157 -0,141 
X4 1,631 1,500 2,563 0,918 0,746 
X5 1,588 1,867 1,987 2,514 2,116 
Z 2,254 2,252 3,211 2,451 1,944 
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Obrázek 19 Altmanův index finančního zdraví 

 
Firma se nachází v pásmu šedé zóny, jen v roce 2006 se dostala do pásma prosperity. Je 

potřeba pečlivě sledovat v následujících letech celkovou finanční situaci firmy. Firma 

by se měla zaměřit na zlepšení finanční situace, protože od roku 2006 má klesající 

tendenci.  

 

3.7.3 Index důvěryhodnosti IN95 - věřitelský 
 
Index důvěryhodnosti IN95 je vyjádřen rovnicí, kde jsou zařazeny ukazatelé: finanční 

páka, úrokové krytí, produkční síla, obrat aktiv, běžná likvidita a doba obratu závazků 

po lhůtě splatnosti. Každý ukazatel je vynásoben váženým průměrem hodnot tohoto 

ukazatele v odvětví (podle klasifikace OKEČ – odvětvové klasifikace ekonomických 
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činností). Index důvěryhodnosti IN95 je nazýván jako věřitelský, protože respektuje 

nároky věřitelů z hlediska likvidity. 

 

IN= V1 * A/CZ + V2 * EBIT/U + V3 * EBIT/A + V4 * T/A + V5 * OA/(KZ+KBU) + V6 

* ZPL/T 

kde:  A aktiva 

 CZ cizí zdroje 

 U nákladové úroky 

 T tržby 

 OA  oběžná aktiva 

 KZ  krátkodobé závazky 

 KBU krátkodobé bankovní úvěry 

 ZPL závazky po lhůtě splatnosti 

 EBIT provozní výsledek hospodaření 

 Vn váhy ukazatelů odpovídající oborovému odvětví OKEČ - I pro ČR 

 

Váhy k Indexu důvěryhodnosti IN9 

OKEČ Název odvětví V1 V2 V3 V4 V5 V6 

I Doprava, skladování, spoje 0,07 0,11 14,35 0,75 0,1 60,61 

 

Index IN95
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Index IN95 -3,069 5,451 -1,420 -1,962
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Obrázek 20 Index IN95 

                                                 
9  RŮŽKOVÁ, P. Finanční analýza – metody, ukazatele, využití v praxi, 2.vyd. Praha: Grada Publishing, 
a.s. 2008, str, 109. 
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Hodnocení: 

IN95 < 1  firma je ve finanční tísni 

1 =< IN95 < 2  firma s nevyhraněnými výsledky a s potenciálními problémy 

IN95 < 2  firma bez finanční tísně 

 

Firma SkyNet, a.s. se kromě roku 2006 pohybuje i v oborovém odvětví v pásmu 

finanční tísně a nemá dostatečnou schopnost plnit své závazky. 

3.7.4 Index důvěryhodnosti IN99 – vlastnický 
 
Tento ukazatel vznikl pro potřeby vlastníků firmy, kdy respektuje investorské hledisko, 

bez ohledu na stav v oborovém odvětví. Vyjadřuje schopnost nakládat se svěřenými 

finančními prostředky. 

 

IN99 = -0,017 * (CZ/A) + 4,573 * (EBIT/A) + 0,481 * (T/A) + 0,015 * OA/(KZ+KBU) 

 

kde: viz předchozí příklad 

Index IN99

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

Index IN99 0,603 0,449 1,092 0,528 0,404

2004 2005 2006 2007 9/2008

Obrázek 21 Index IN99 

 
Hodnocení: 

IN99 < 0,684   netvoří hodnotu pro vlastníka 

0,684 <= IN99 < 1,089 spíše netvoří hodnotu pro vlastníka 
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1,089 <= IN99 < 1,420 nelze určit zda tvoří nebo netvoří hodnotu pro vlastníka 

1,420 <= IN99 < 2,070 spíše tvoří hodnotu pro vlastníka 

IN99 >= 2,070  tvoří hodnotu pro vlastníka 

 

Firma SkyNet, a.s. se pohybuje od sledovaného roku 2004 v pásmu, kdy netvoří 

hodnotu pro vlastníka. Jen v roce 2006 se dostala firma do pásma, kdy je situace 

nerozhodná, firma má své přednosti, ale i výraznější problémy. Tento index se používá 

v případě, kdy je těžké odhadnout alternativní náklad na vlastní kapitál, což je základní 

předpoklad pro výpočet ekonomického zisku firmy. 

 

Porovnáme-li oba dva indexy, index IN95 a IN99, které jsou v pásmu, kdy je firma ve 

finanční tísni a nemá hodnotu pro vlastníka, zjistíme, že nevytváří žádné dostatečné 

efekty pro žádnou cílovou skupinu a je ohrožena existence firmy. Z vlastnického i 

věřitelského pohledu má firma horší schopnost vhodně umísťovat finanční prostředky. 

 

 

3.7.5 Index důvěryhodnosti IN01 
 
V roce 2000 vznikl kombinací obou předchozích indexů index IN01, který hodnotí 

schopnost dostát svým závazkům i schopnost tvořit hodnotu pro vlastníka. 

 

IN01 = 0,13 * A / CZ + 0,04 * EBIT / Ú + 3,92 * EBIT / A + 0,21 * T / A + 0,09 * OA / 
(KZ + KBÚ) 

 
kde: viz předchozí příklad 
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Index IN01
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Obrázek 22 Index důvěryhodnosti IN01 

 

Hodnocení: 

IN01 < 0,75   podnik spěje k bankrotu 

0,75  < IN01 < 1,77    šedá zóna 

IN01 > 1,77   podnik tvoří hodnotu  

 

Firma se nachází v sektoru, kdy spěje k bankrotu, ale oproti ostatním indexům 

hodnocení, se v roce 2008 mírně zvyšuje. 

3.8 Současná situace 
 
Na základě rozboru výkonnosti firmy se zjistilo, že jen v roce 2006 firma vykazovala 

kladné koeficienty rentability a vykazovala účetní zisk i přes to, že výnosy klesly oproti 

roku 2005. Rok 2006 byl z pohledu hospodaření velmi úspěšný a dle indexů IN95 byl 

z věřitelského pohledu bez finanční tísně. Finanční situace firmy od roku 2006 klesá a 

hospodaření firmy je existenčně ohroženo. 

 

Firma si je vědoma, že podniká v oboru telekomunikací, kde má výsadní postavení 

firma Telefónica O2 CR, a.s., České Radiokomunikace a.s. i firma Star 21 Networks, 

a.s., od kterých firma SkyNet, a.s. nakupuje služby, které dále prodává koncovým 

zákazníkům. 
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Firma SkyNet, a.s. se zabývá zprostředkování připojení internetu, poskytováním 

vlastních služeb a prodejem zboží, které nakoupí a v nezměněné podobě prodá 

zákazníkovi. Nezabývá se výrobou, a proto se firma rozhodla pro vedení 

vnitropodnikového účetnictví pomocí jednookruhové soustavy vedení účetnictví. 

Náklady i výnosy se účtují dle povahy činnosti na jednotlivé analytické účty účetní 

osnovy s rozdělením na středisko, ke kterému se váže. Rozdělení analytických účtů bylo 

provedeno na základě rozhodnutí managementu, který potřebuje rozlišit náklady 

vztahující se k jednotlivým poskytovaným službám a rozlišení režijních nákladů pro 

přesnější kontrolu a plánování. Při účtování se používají střediska, podle kterých se určí 

jednotlivé náklady na střediska. 

 

Firma SkyNet, a.s. se rozhodla pro evidenci středisek dle charakteru jejich činnosti, 

které jsou ve tvaru šestimístné číslice. První číslo uvádí hlavní střediska, které jsou tři: 

technické, obchodní a finanční. Ostatní číslice určují jednotlivé pobočky: 

500 000 technické středisko 

600 000 finanční středisko 

700 000 obchodní středisko 

 

Ve firmě SkyNet, a.s. je účetní program IMIS, kde jsou účtovány jednotlivé operace. 

Firma každý měsíc uzavírá účetnictví a vytváří report za daný měsíc, který se skládá 

z rozvahy, výkazu zisku a ztrát a akcionáře. Akcionář je vytvořený rozbor zisku a ztrát 

dle jednotlivých produktů a nákladů, které chce firma jednotlivě porovnávat s plánem 

pro dané období.  Analytické účty jsou roztříděné tak, aby se po uzavření měsíce a 

přepočtení zůstatků, vygeneroval v účetním programu zpracovaný výkaz akcionáře, 

stejně jako rozvaha, výkaz zisků a ztrát a pořízení majetku. 

Pro co největší přiblížení k manažerskému účetnictví se v účetnictví každý měsíc 

vytváří dohadné náklady, na které zatím nejsou doklady, ale dle smluv a podkladů 

z objednávek se vztahují k  danému měsíci. Proto se vede podrobná evidence 

nákladových smluv, kde se uvádí aktuální měsíční náklad. U nákladů i výnosů, které 

jsou účtovány na delší časové období, se měsíčně časově rozlišují přes rozvahové účty. 
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SkyNet, a.s. používá mimo účetní program ještě vnitřní informační systém 

OmniTrecker dále již OT, na který jsou školeni všichni zaměstnanci. Je zde adresář 

zákazníků, do kterého vkládají technici informace o zřízení, průběhu nebo ukončení 

služby u konkrétního zákazníka. Obchodníci zde vidí historii jednotlivých případů a 

dávají úkoly na fakturaci nebo na technické oddělení na realizaci nebo servis služby. 

 

V OT se evidují veškeré požadavky na nákup, které schvaluje přímý nadřízený. Ještě 

před objednáním musí být tento požadavek na nákup schválený a pokud se jedná o vyšší 

částku než 5tis. Kč, musí požadavek schválit manažer oddělení. V případě, že není 

schválen, je vystaven zaměstnanec nebezpečí, že bude tato objednávka stornována nebo 

ji zaplatí sám. Všechny požadavky na nákup jsou již rozděleny podle středisek. 

Obsahem je i aktuální cena bez DPH, za kterou je možné v současné době nakoupit 

daný materiál nebo službu. Cena i název firmy dodavatele se kontroluje při účtování a 

v případě, že je cena rozdílná, je zjišťován důvod. Ten, kdo zadává požadavek, si musí 

zjistit, u kterého dodavatele je cena nižší, informovat se o dodacích lhůtách a ceně za 

dopravu, která se započítává do ceny materiálu. 

 

Při účtování majetku jsou nastaveny účetní odpisy, které se účtují každý měsíc. Účetní 

dobu odpisu stanovuje technický manažer, který na základě zkušeností a znalostí ví, jak 

dlouho bude dané zařízení pro firmu funkční. Daňové odpisy se vypočítávají na konci 

roku a použijí se pro daňové přiznání k dani z příjmu, ale neúčtují se. 

3.9 Členění akcionáře  
 
Akcionář je název pro výkaz, který je vytvořený podle potřeb sledování jednotlivých 

nákladů a výnosů manažerského účetnictví. Výnosy jsou členěné podle jednotlivých 

poskytovaných produktů, s podrobnějším členěním na zřizovací poplatky a měsíční 

poplatky dle zprostředkovatelů, od kterých firma SkyNet, a.s. nakupuje konektivitu.  

Výnosy: 

Jednotlivé výnosové produkty jsou charakterizovány u kalkulací. 

1) Dial-Up 

2) ADSL 

3) LeasedLine 
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4) Wireless 2,4 

5) Wireless 5 

6) Ethernet 

7) Wireless 3,5 

8) Wireless 26 

9) Wireless 10,5 

10) Other access (Last Mile) 

11) Data over limit 

12) Rent 

13) Other ISP (domains, Mailboxes) 

14) Other Internet Services  (server hosting, web hosting) 

15) Voice Services (CPS, VoIP, Direkt voice) 

16) HW & SW 

17) Other Service Revenues (training, studies) 

 

Náklady: 

Náklady jsou členěné podle druhu nákladů:  

1) Goods      

- náklady na nakoupené zboží, které se prodává zákazníkům, patří do 

variabilních nákladů. 

2) Personnel costs    

- celkové mzdové náklady, jsou rozdělené na variabilní a fixní náklady. 

3) Local Connectivity    

- zakoupená konektivita v rámci ČR, která se dále předprodává zákazníkům, 

patří do variabilních nákladů. 

4) International Connectivity   

- zahraniční konektivita, která se předprodává zákazníkům, spadá do 

variabilních nákladů. 

5) Voice      

- náklady na hlasové služby, které se účtují zákazníkům, patří mezi variabilní 

náklady. 
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6) Domains     

- náklady spojené s doménami, které se dál přeprodávají zákazníkům, patří mezi 

variabilní náklady. 

7) Dealer Commissions    

- nákladové provize obchodním partnerům, kteří zprostředkovali nové projekty, 

patří mezi variabilní náklady. 

8) Leasing     

- leasing antén Orcave a firemních vozů - fixní náklady. 

9) Rent      

- nájem za umístění antén na vlastní pevné síti, je počítán do fixních nákladů. 

10) Advertising & Marketing   

- marketing - fixní náklady. 

11) Operations     

- náklady na cestovné, spotřební materiál, mobilní i pevné telefony, opravy vozů 

a jiného majetku - fixní náklady. 

12) Administration    

- administrativní náklady spojené s administrativou, např. audit, právní služby, 

občerstvení, patří mezi fixní náklady. 

13) Receivables write off    

- odpisy pohledávek - fixní náklady. 

3.10 Členění nákladů 
 
Firma nevyrábí žádné výrobky. Poskytuje služby, které částečně poskytuje ve vlastní 

režii a ostatní nakupuje od dodavatelů konektivity.  

 

3.10.1 Analýza bodu zvratu 
 
Náklady dělíme pro jejich rozdílný způsob návratu prostřednictvím tržeb na variabilní a 

fixní. Firma SkyNet, a.s. vede podrobnou evidenci jednotlivých fixních nákladů a 

z důvodu průběžného sledování vývoje hospodaření firmy účtuje náklady do daného 

měsíce a pokud není podklad pro zaúčtování, vytvoří se dohad do daného měsíce. 
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Náklady i výnosy časově rozlišuje do jednotlivých měsíců, proto má v měsíčním 

reportingu aktuální přehled včetně měsíčních odpisů majetku.  

Odpisy majetku jsou tvořeny lineárně po období, které je vypočítáno dle skutečné doby 

životnosti a nikoliv podle zákona o dani z příjmu. Dobu životnosti určuje technický 

manažer. 

 

Variabilní náklady se váží ke konkrétnímu výkonu a firma zná jejich konkrétní výši.  

Po odečtení variabilních nákladů od ceny výkonu zůstává příspěvek na úhradu fixních 

nákladů a tvorbu zisku.  

 

Fixní náklady tvoří nedělitelný celek, který se přímo neváže ke konkrétnímu výkonu, 

ale k různým činnostem firmy, které jsou potřebné na provoz. Fixní náklady se 

v krátkodobém hledisku nemění, ale v delším časovém období jsou rozdílné. V případě, 

že se fixní náklady uhradí v rámci celkové marže prodaných výkonů, vytvořila firma 

zisk. 

Vývoj nákladů a výnosů v roce 2008 
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Obrázek 23 Vývoj nákladů a výnosů v roce 2008 

Dle vývoje výnosů a nákladů v roce 2008 měla firma ve sledovaném roce celkové 

výnosy menší než celkové náklady.  

 

Příspěvek na krytí fixních nákladů a tvorbě zisku za období 1.-9.2008 (v tis.) 

Tržby – variabilní náklady = 107 550 – 41 611 = 65 939 Kč 
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Fixní náklady by měly být jen do výše 65 939 Kč při nulovém zisku, ale firma SkyNet, 

a.s. má fixní náklady vyšší o 7 348 Kč a eviduje ztrátu v této výši. 
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3.11 Kalkulace jednotlivých produktů 
 
Kalkulace je propočet nákladů, marže, zisku a ceny na výrobek nebo službu. Jako 

hlavní cíl má zjištění skutečných nákladů výkonu. 

Kalkulace je také nástroj řízení hospodárnosti jednicových nákladů na konkrétní výkon, 

vymezený měrnou jednotkou a druhem. 

Firma SkyNet, a.s. podniká poskytování telekomunikačních služeb, které jsou 

různorodé, protože záleží na zákazníkovi, jakou bude chtít rychlost připojení a na místě 

připojení. I když nebo spíš přestože má firma svou vlastní páteřní síť, je v některých 

případech  výhodnější využít sítě ostatních poskytovatelů, které i po zaplacení poplatku 

za používání jejich sítě, vyjde levněji než rozšířit vlastní páteřní síť. Proto je vytvořený 
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na intranetu firmy interní výpočetní model pro kalkulaci obchodních případů. Po zadání 

přesných parametrů důležitých pro vyhodnocení daného případu, získává obchodník 

pomocí vypočtené marže a návratnosti přehled o výhodnosti případné realizace obchodu 

pro společnost. Kalkulace slouží k posouzení všech standardních obchodních případů. 

Pro řešení složitějších zadání se použije tzv. „projekt“, který obchodník generuje přímo 

do OT. Po zadání všech potřebných informací produktové oddělení tento projekt 

zpracuje a obchodníkovi vrátí zpracovaný obchodní případ. Před vypracováním nabídky 

se také obvykle provádí průzkum realizovatelnosti dané služby u zákazníka. Obchodník 

zadá požadavek na proměření u zákazníka na technické oddělení, které ho o výsledku 

měření informuje. 

3.11.1 Internetové a datové služby 
 

Společnost SkyNet poskytuje komplexní služby související s využíváním sítě internet 

jako jsou připojení pevnou metalickou linkou, komutovanou linkou a digitální 

EuroISDN 2 a 30, hostování, www prezentace a instalace na klíč. Od počátku roku 1999 

nabízí společnost SkyNet bezdrátové připojení v licencovaném i nelicencovaném pásmu 

(2,4 GHz; 3,5 GHz; 10,5 GHz; 26 GHz; 5 GHz; 28 GHz; 13 GHz; 18 GHz) a postupně 

zprovoznila bezdrátovou síť po celé České republice. V nabídce nechybí ani řešení 

vnitropodnikové bezpečné komunikace pomocí virtuálních privátních sítí (VPN). Pro 

většinu podniků i jednotlivců je nepřetržitý přístup k internetu důležitou podmínkou pro 

jejich činnost, internet je pro ně zdrojem informací a uskutečňuje se zde velké množství 

elektronických obchodů. Proto bude počet nových zákazníků, kteří budou ochotni 

zaplatit vyšší cenu za rychlejší internet a nonstop servis, stále přibývat. 

 

Kalkulaci jednotlivých standardních služeb má obchodník možnost vypočítat v interním  

výpočetním modelu pro zadávání obchodního případu, kde zadá službu, místo 

poskytování internetu, např. Brno, Praha, a následně se vypočítá kalkulace. V případě, 

že se jedná o standardní projekt, uzavře ho projektant a pokyn na realizaci na technické 

oddělení si zadává v případě podpisu smlouvy přímo obchodník. Projektant ještě před 

uzavřením projektu doplní finální řešení – tzn. jednoduché shrnutí kalkulovaného 

řešení, které použije obchodník při zadání pokynu k realizaci.  
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Kalkulace po zadání všech skutečností, které ovlivňují cenu, vypočítá meziměsíční 

marži. Marže je vypočtená průměrná měsíční marže na minimální dobu trvání smlouvy, 

většinou na 12 měsíců, včetně marže ze zřizovacího poplatku. Pokud je výše marže 

vyšší než 30% nemusí obchodník žádat o schválení nadřízeného manažera a může 

rovnou dát případ projektantovi k uzavření. V případě, že je marže nižší než 30% musí 

dát obchodník obchodní případ ke schválení manažerovi, který po zvážení bonity 

zákazníka rozhodne, zda se může uzavřít smlouva. 

 

V případě, že obchodník zakládá zákaznický projekt, který není na základě standardních 

podkladů nebo pokud se jedná o komplexní řešení s větším počtem možných variant, je 

možno připravit nabídku pro zákazníka dle jeho požadavků. Jedná se většinou o složité 

řešení, kdy je nutná koordinace několika techniků nebo dodavatelů. Realizace celého 

případu zůstává pod kontrolou projektového oddělení. Projektant zajistí dopředu 

schválení navrhnutého řešení od technického oddělení a po podpisu smlouvy sám 

zadává pokyn na realizaci s tím, že si hlídá návaznost jednotlivých kroků, finální 

termíny apod. Obchodník založí nový projekt do OT a dá k řešení projektovému 

oddělení, které ho začne řešit nebo ho vrátí obchodníkovi k doplnění, pokud je potřeba 

něco upřesnit. Projektové oddělení vypracuje nákladovou stránku navrhovaného řešení 

a vrátí zpět obchodníkovi. Obchodník musí doplnit výnosovou stránku a nechá 

systémem posoudit výnosnost celého obchodního případu. Neschválen je v případě, že 

kalkulace nevyjde tak, aby bylo možno řešení zákazníkovi prodat nebo je navržené 

řešení z nějakého jiného důvodu neprodejné. Může se i vrátit k přepracování na 

projektové oddělení, jehož výsledkem může být upravená kalkulace k danému řešení 

nebo úplně jiný návrh. V ideálním případě je kalkulace schválena a je tedy možno 

schválit i technické řešení daného projektu. Obchodník předá projekt projektovému 

oddělení, aby doplnila finální řešení a případně zajistilo schválení technickým 

oddělením před realizací. V okamžiku, kdy je smlouva podepsána, předává obchodník 

projekt zpět na projektanta, aby ho realizoval. Projektant je odpovědný za kontrolu 

plnění dílčích úkolů a hlavně za dodržení slíbeného data realizace. 
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Dle interních směrnic může obchodník podepsat smlouvy do výše 2.000,- Kč/měsíční 

paušál bez DPH, dále obchodní manažer do výše 50.000,- Kč a nad 50.000,- Kč jen 

obchodní ředitel. Při jednorázových projektech nemá obchodník právo podepisovat 

smlouvu, jen obchodní manažer do výše 100.000,- Kč bez DPH a nad 100.000,- Kč 

obchodní ředitel. Podepsané smlouvy se nascanují a zaevidují v OT. Originály se 

odevzdávají na finančním oddělení, kde jsou ukládány ve spisovně řazené dle čísel 

generovaných systémem. Spisovna je uložena v zajištěných prostorech, k nimž má 

přístup odpovědný pracovník. Do nascanovaných smluv v OT nemá přístup každý, ale 

jen obchodník, který smlouvu sjednal, jeho obchodní manažer, obchodní ředitel a 

finanční oddělení, které spravuje archivaci smluv. V případě, že smlouvu potřebuje ke 

své práci i jiný zaměstnanec, může si o zpřístupnění zažádat přes svého přímého 

nadřízeného. 

 

Realizaci služby může obchodník kontrolovat v OT prostřednictvím interní zakázky, 

kde je od techniků zaznamenán průběh realizace. Po realizaci služby dá obchodník 

informaci prostřednictvím OT na finanční oddělení, kde přesně napíše výši fakturace, 

popis služby nebo produktu, který má být uvedený na faktuře, splatnost a další 

informace, např. nutnost doložit k fakturaci dodací list podepsaný odběratelem nebo 

poslání faktury ve dvojím vyhotovení. 

 

Firma SkyNet, a.s. zaměstnává obchodníky, kteří se starají o stávající zákazníky a  

nabízejí služby novým zákazníkům. Zároveň spolupracuje se smluvními partnery, kteří 

získávají za nový sjednaný obchodní případ provizi, která je vyplácena čtvrtletně ze 

zaplacené částky zákazníkem. V případě, že je případ sjednán přes partnera, je do 

měsíčních nákladů v kalkulaci započtena i provize. 

 

DialUp 

Tato služba již není poskytována pro nové zákazníky, protože v současné době ji 

nahradily jiné produkty, které jsou pro firmu efektivnější.  
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FlexiDSL 

Jedná se o připojení k internetu prostřednictvím digitální účastnické přípojky, tj. 

standardního dvoudrátového vedení využívaného pro běžné telefonní přípojky. Mezi 

největší výhody patří vyšší rychlost přenosu dat a permanentní připojení k internetu bez 

nutnosti vytáčení čísla. K připojení je nutné mít aktivní telefonní linku od společnosti 

Telefónica O2, DSL modem a splitter, který slouží jako oddělovač a umožňuje rozlišit 

hlasový provoz a datový tok pro DSL. Firma nabízí modem i splitter k zakoupení nebo 

k pronájmu. 

U této služby je při rozhodování o výši ceny důležitá agregace. Agregace je „sdílení“ 

stejného datového připojení více uživateli. Např. agregace 1:4 znamená, že jsou 4 

uživatelé na jednu datovou linku, rychlost je potom větší než kdyby  bylo 20 uživatelů 

na jednu linku. Poměr agregace závisí na rychlosti DSL linky. 

Firma SkyNet, a.s. poskytuje dva tarify, kdy tarif Natural je ve spolupráci se společností 

Telefónica O2 a tarif Super je ve spolupráci se společností GTS NOVERA a.s. 

 

K a l k u l a c e: 

Lokalita Brno, dodavatel technologie je GTS Novera a rychlost připojení je 2048 kbps. 

Délka kontraktu je 12 měsíců. 

Výnosy: 

- měsíční paušál 7.690,00 Kč 

Náklady: 

- měsíční paušál 5.995,00 Kč 

Meziměsíční marže v průběhu kontraktu je 1.695,00 Kč, tj. 22,04%. Návratnost investic 

do kontraktu je v 1. měsíci. 

 

Sky Leased Line 

Tato služba je poskytována zákazníkům, kteří potřebuji připojení k internetu, který je 

využíván hlavně jako pracovní nástroj a je dostupný po celé České republice. Této 

služby využívají zákazníci, kteří potřebují kompletní řešení, které jim zaručí 

garantovanou přenosovou rychlost. V zaplaceném měsíčním paušálu zákazník dostane 

nejen přístup k internetu, ale i pronájem digitálního datového okruhu a firma poskytne i 

záložní komutované připojení prostřednictvím euroISDN linky nebo analogové linky. 
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V rámci zřizovacího poplatku je započtena instalační práce, objednání datového 

digitálního okruhu, dohled nad realizací pevného spoje až po zakončení ethernetovým 

portem a konfigurací routeru. Router si může zákazník koupit, půjčit nebo pronajmout 

od firmy SkyNet, a.s. 

 

K a l k u l a c e: 

Lokalita Praha a rychlost připojení je 512 kbps, minimální délka kontraktu je 12 měsíců. 

Výnosy:      

- měsíční paušál 14.900,00 Kč   

- Zřizovací poplatek   9.900,00 Kč 

Náklady: 

- měsíční paušál   10.261,53 Kč 

- zřizovací poplatek    7.000,00 Kč  

Meziměsíční marže v průběhu kontraktu, kde je rozpočítaný zřizovací poplatek do 

jednotlivých měsíců smluvního kontraktu, je 5.463,47 Kč a 34,74 %. 

Návratnost investic do kontraktu je hned v prvním měsíci. 

 

Sky Wireless Line 

Jedná se o bezdrátové připojení, které je vhodnou alternativou připojení k internetu pro 

menší a střední společnosti, které nemusí mít nejvyšší kvalitativní úroveň připojení. 

Výhodou je rychlé připojení, okamžité přizpůsobení, mobilita zařízení a nízké měsíční 

paušály. Společnost SkyNet, a.s. vlastní bezdrátové připojení ke 120 přístupovým 

bodům (POPs) ve 40 městech České republiky.  

Zákazník si může vybrat z následujících tarifů služby Sky Wireless Line podle toho, 

který bude nejlépe vyhovovat jeho potřebám. Tarif Brass je připojení ve sdíleném 

pásmu, šířka pásma je sdílena maximálně daným počtem uživatelů, přenesená data 

nejsou zpoplatňována. Tarif Silver znamená připojení ve vyhrazeném pásmu s 

garantovanou přenosovou rychlostí a s účtováním množství přenesených dat. Zákazník 

dostává vlastní přístupové právo na webové rozhraní, kde může sledovat množství 

přenesených dat v daném období. Množství přenesených dat stejně jako poplatky za 

překročení zvoleného kreditu se odlišují podle přenosové rychlosti. Tarif Gold je 
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definován jako připojení ve vyhrazeném pásmu s garantovanou přenosovou rychlostí a 

neomezeným množstvím přenesených dat. 

 

K a l k u l a c e: 

Výnosy: 

- měsíční výnosy 18.400,00 Kč 

Náklady: 

- náklady na přípojku  6.300,00 Kč 

- vícenáklady na instalaci   2.600,00 Kč 

- provize partnera         3.680,00 Kč 

- náklady na páteřní sít       1.000,00 Kč 

Meziměsíční marže v průběhu kontraktu je 4.820,00 Kč, tj. 26,20%. Návratnost investic 

je 3 měsíce, proto se uzavírá kontrakt na minimální dobu trvání 12 měsíců. 

 

Sky Ethernet Network  

Tato služba využívá xDSL modemů, zařízení DSLAM, stávající metalické sítě a 

datovou síť společnosti Telefónica O2 ČR i pronájmu přenosových kapacit. U této 

služby se negarantuje kvalita a může docházet k výpadku – přerušení služby, protože 

koncová zařízení nejsou zálohována. Služba je rozdělena na dvě části podle geografické 

zóny: 1 – Praha a krajská města, 2 – zbytek ČR. Nedoporučuje se pro přenos, kdy je 

potřeba větší a kvalitnější přenos např. videa, hlasu, telefonie a ostatní. 

 

K a l k u l a c e: 

Technologie je dodávaná přes poskytovatele Telefónica O2, požadovaná rychlost 2048 

kbps a délka kontraktu je 12 měsíců. 

Výnosy: 

- měsíční paušál              4.190,00 Kč 

Náklady: 

- měsíční paušál              3.300,00 Kč       

Meziměsíční marže v průběhu kontraktu je 890,- Kč, tj. 21,24%. Návratnost investic do 

kontraktu je 1 měsíc. 
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Sky IP VPN 

VPN = virtuální privátní sítě, které slouží pro firemní komunikaci ve velkých 

společnostech, které využívají na této síti jednoduché aplikace intranet nebo extranet. 

SkyNet, a.s. vytvoří přesně podle požadavků zákazníka privátní síť společnosti, která 

potřebuje komunikovat mezi svými pobočkami, ale i dodavateli s možností šifrované 

komunikace, proaktivního monitoringu a centrální správy. V rámci této sítě mohou 

všichni zaměstnanci sdílet obchodní dokumenty, informační systémy, účetní systém, 

databázi zákazníků a jiné toky informací, které potřebují pro svoji práci.  

 

K a l k u l a c e: 

Kalkulaci na virtuální privátní síť se sestavuje vždy podle požadavků konkrétní firmy a 

záleží na počtu a umístění poboček. Níže uvedená kalkulace je pro firmu, která 

potřebuje propojit Brno, Prahu, Plzeň a Bratislavu. Minimální doba trvání smlouvy je 

12 měsíců.  

Výnosy: 

- měsíční výnosy 78.500,00 Kč 

Náklady jednorázové: 

- anténa Orcave 2013 + instalace   9.000,00 Kč 

- konfigurace VoIP na Asterisku + test provozu   1.000,00 Kč 

- Plzeň ethernet – dodavatel Star21   9.900,00 Kč 

- instalace na místě   8.000,00 Kč  

- Praha ethernet – dodavatel Star21   9.900,00 Kč 

- HW Brno Home Cisco 851-K9   5.500,00 Kč 

- HW Plzeň, Praha a Bratislava Cisco 871-K9 3ks  25.500,00 Kč 

- Bratislava připojení - dodavatel ČD – Telematika a.s.   9.900,00 Kč 

- cestovné    1.500,00 Kč 

- HW cisto 2081  97.000,00 Kč 

- předkonfigurace cisco router   6.000,00 Kč  

Náklady měsíční: 

- Orcave 2013   2.600,00 Kč 

- Brno na AP Sako   8.300,00 Kč 

- Plzeň ethernet – dodavatel Star21   4.990,00 Kč 
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- Praha ethernet – dodavatel Star21   4.990,00 Kč 

- Bratislava připojení - dodavatel ČD – Telematika a.s. 21.000,00 Kč 

Meziměsíční marže v průběhu kontraktu, kde jsou rozpočtené jednorázové náklady do 

12 měsíců, je 21.378,33 Kč, tj. 27,23%. Návratnost investice do projektu je v 5 měsíci.  

 

Sky Internet Server 

Je to systém, který zajišťuje připojení k síti internetu a zároveň vykonává funkci 

routeru, firewallu, mail serveru a jiných funkcí dle přání zákazníka. Je to modulární 

systém, což dává zákazníkovi možnost vybrat jen takové moduly a postavit jen takové 

řešení, které skutečně potřebuje bez zbytečně vynaložených prostředků na funkce, které 

nepotřebuje. Řešení je postavené na plném outsourcingu a zákazníkům tak odpadá 

veškerá starost o licence, HW, SW a správu celého řešení. Nemusí řešit a utrácet 

finanční prostředky za HW a jeho správu. Odpadnou starosti s řešením zabezpečení 

ušetří za drahé licence a platby za jejich případný up-grade. Zároveň zákazník ušetří za 

specializovaného pracovníka, který bude řešení spravovat. 

 

K a l k u l a c e: 

Výnosy: 

- měsíční výnosy   490,00 Kč 

- zřizovací poplatek 5.990,00 Kč 

Náklady: 

- HW + instalace 4.500,00 Kč 

- software + licence  3.800,00 Kč  

Meziměsíční marže v průběhu kontraktu je 297,50 Kč, tj. 30,07%. Návratnost investice 

je v 5. měsíci. 

 

Sky Server Housing 

Tato služba je založena na umístění prezentačních a jiných serverů přímo na páteřní síť 

společnosti SkyNet, a.s. Zákaznický server využívá při komunikaci veškerou dostupnou 

kapacitu této páteřní sítě. Hlavní hostingové centrum se nachází v Praze, ale po dohodě 

je možno servery umisťovat také v Brně, v Ostravě i jiných městech. Mezi výhody této 

služby je vzdálený přístup na server, testy vedoucí ke zjištění případných nedostatků 
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v konfiguraci serveru, možnost ochrany sdíleným firewallem. Služba je nabízena ve 

čtyřech možných tarifech, které se liší v kreditu množství přenesených dat silnějším 

směrem nebo v limitované propustnosti. 

 

K a l k u l a c e: 

Výnosy: 

- měsíční výnosy                                       2.200,00 Kč 

- jednorázový poplatek                                900,00 Kč 

Náklady: 

- instalace technika v rozsahu 2h.                600,00 Kč 

- podíl na pronájmu prostor a ceně racku      50,00 Kč 

- unlimited                                                   840,00 Kč 

- elektřina do 360W                                    650,00 Kč 

- elektřina 0,36kW chlazení                        250,00 Kč 

- připojení k UPS                                        100,00 Kč  

Celkové měsíční náklady                          1.890,00 Kč  

Meziměsíční marže v průběhu kontraktu 310,00 Kč, tj. 14,09%.  

 

Sky SpeedLink 

Jedná se o internetové připojení pro koncové uživatele, které požadují za měsíční 

paušální částku neomezený internet časově i s přenesenými daty. U zákazníka se 

namontuje přijímací anténa, která je napojena na telekomunikační zařízení. V rámci 

služby je i firewall pro ochranu připojeného počítače. 

 

K a l k u l a c e: 

Jedná se o službu, která je poskytovaná na pevné síti společnosti SkyNet, a.s. pro oblast 

Znojmo, Třeboň a Brno. Náklady jsou spojené s touto sítí, která je již vytvořená, ale 

průběžně se jednotlivé AP obnovují, podle stavu jednotlivých antén. Životnost antény se 

počítá na 4 roky, i když v praxi, díky počasí, je nutná výměna většinou dříve. Při 

výpočtu nákladů se nepočítají náklady na jednotlivého koncového uživatele, ale na 

jednotlivé AP a celkový měsíční náklad na konektivitu. Cena pro koncového uživatele 
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je stanovena podle konkurence a dle současných předpokládaných nákladů na provoz 

pevné sítě, jsou náklady odhadovány ve výši 50% z ceny produktu. 

Pro oblast Brna, Ostravy a Prahy, která je silně zasíťovaná, musí technik určit, přes 

který bod půjde zákazník připojit. Zde nejdou zprůměrovat náklady, tak jako ve Znojmě 

a Třeboni. 

 

Sky HouseLink 

Stejně jako u služby Sky SpeedLink, jde o připojení k internetu pro koncové uživatele, 

která je určena pro bytové domy. Za měsíční paušál jsou zákazníci trvale připojeni bez 

omezení dat nebo délky připojení. V objektu bytového domu se umístí antény, které 

zajistí řádný provoz, kvalitu a rozdělení přenosové rychlosti jednotlivým uživatelům, 

včetně strukturované kabeláže do jednotlivých domácností. Dle počtu jednotlivých 

domácností, které mají o službu zájem se vybere technologie, která zajistí potřebnou 

kvalitu, buď bezdrátovými přípojkami ve veřejném nebo licencovaném frekvenčním 

pásmu, metalickým vedením nebo optickými vlákny. 

 

K a l k u l a c e: 

Jedná se o obdobnou službu jako je Sky SpeedLink, která je poskytovaná na pevné síti 

společnosti SkyNet, a.s., jen se na bytový dům nainstaluje anténa a ostatní koncoví 

uživatelé se k ní připojí. 

3.11.2 Hlasové služby 
 
Společnost SkyNet nabízí hlasové služby pomocí přímého i nepřímého přístupu 

(předvolba operátora CPS). Hlasové služby lze využít pro spojení téměř do celého 

světa. Na straně zákazníka není nutné instalovat žádná zařízení, hovory jsou 

automaticky směrovány do sítě SkyNet nebo do sítě smluvního partnera, odkud jsou 

doručeny na cílové místo na základě volaného čísla. Zvolené technologie přenosu 

zajišťují potřebné kvalitativní parametry, tzv. quality of service (QoS). Aplikace IP 

telefonie díky využití paketového přenosu dat nabízí oproti klasickým hlasovým 

službám několik výhod. Jednou z nich je lepší využití dostupných přenosových kapacit, 

kdy na jedné vyhrazené lince může současně probíhat i několik hovorů, či další výhoda 

přinášející úspory za telefonní provoz.  
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Výpočetní model pro zadávání obchodního případu na hlasové služby je tvořen pomocí 

systému „Analýza hovorného“, která vypočítá i finanční úsporu klienta při přechodu na 

služby firmy SkyNet, a.s., jsou zde na výběr všechny tarify konkurence, které 

produktové oddělení průběžně aktualizuje. Obchodník pro analýzu obchodního případu 

musí do systému zadat stávající tarif u konkurence, procentuální rozložení hovorů v 

jednotlivých směrech (místní, meziměsto, mobilní a mezinárodní hovory), celkovou 

fakturovanou částku za provoz a procentuální rozložení hovorů ve špičce a mimo 

špičku. Obchodní případ je vyhodnocen na základě marže pro jednotlivé směry a 

celkové marže za všechny směry pro obchodníka. V případě, že výsledek analýzy je 

pozitivní, tzn., že vypočtená marže pro jednotlivé směry a zároveň celková marže za 

všechny směry neklesla pod určitou pevně stanovenou hranici, je kalkulace uložena a 

slouží jako závazný podklad pro podpis smlouvy, které se stává součástí. To umožňuje 

zpětnou kontrolu, zda nedošlo ke změně údajů ve smlouvě oproti výsledkům kalkulace. 

V případě negativního výsledku analýzy se obchodník rozhoduje o možnosti eskalace 

na nadřízenou osobu nebo o ukončení analýzy, která se tak v tomto případě stornuje a 

v přehledu kalkulací nebude uložena. Nadřízený manažer má možnost dle svých práv 

buď kalkulaci upravit, odsouhlasit nebo vrátit obchodníkovi k uložení nebo definitivně 

stornuje a obchodníka o tom informuje. K uložené, schválené kalkulaci se může 

obchodník vrátit, ale pokud by v ní chtěl něco opravit, musí počítat s tím, že se tím zruší 

všechny schvalovací procesy a se změněnou kalkulací se musí zacházet jako s novou 

kalkulací. 

 

U kalkulace hovorného rozlišujeme, zda jsou náklady jen na hovorné nebo i další  

náklady, které jsou jen služby SkyTel Direkt. U služby SkyTel Direkt je nutno do 

kalkulace započítat i poplatek za přípojku a datový okruh, který poskytuje firma České 

Radiokomunikace a.s. na základě podepsané smlouvy, ve výši 2.500,- Kč bez DPH.  

 

SkyTel Direkt 

Služba spočívá v připojení zákazníka do veřejné telefonní sítě společnosti SkyNet, a.s. a 

využití výhodných cenových podmínek v rámci národních volání, volání do mobilních 

sítí v ČR a zahraničí. Je určena převážně pro náročnější firemní zákazníky, kteří mají 

měsíční poplatky za volání vyšší než 10 000,- Kč. Součástí služby je podpora 
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přenositelnosti čísel, což umožňuje zákazníkovi změnit poskytovatele hlasových služeb 

bez jakýchkoliv omezení, včetně zachování stávajících telefonních čísel zákazníka.  

Při výpočtovém modelu je nutné mít od zákazníka informace o jeho procentuálním 

rozdělení hovorů do místního, meziměstského, mezinárodního volání a na mobilní 

operátory nejlépe z měsíčního vyúčtování.  

 

SkyTel – nepřímý přístup 

Tato služba umožňuje hovory místní, meziměstské, mezinárodní sítě včetně spojení do 

mobilních a datových sítí. Nejedná se o volání přes internet a hovor probíhá přes síť O2. 

Z přístroje zákazníka je hovor směrován do sítě smluvního partnera společnosti přes 

ústřednu O2, která je pevně nastavena. Zákazník volá standardním způsobem přímo 

účastnické číslo, bez používání zvláštní předvolby. Služba funguje na všech linkách 

včetně ISDN. Všechny funkce linek zůstávají zachovány a zákazníkovi zůstává stejné 

telefonní číslo, linka i telefon. Služba může být zřízená v nejkratším čase, protože se nic 

nemusí instalovat a neplatí se žádné zřizovací poplatky. Zákazník má on-line přístup 

k informacím o stavu telefonního účtu. Nevýhodou pro zákazníka je pronájem telefonní 

linky, který musí platit společnosti O2 formou měsíčního paušálu. Společnosti SkyNet, 

a.s. zákazník platí jen hovorné dle ceníku. 

 

SkyFon 

Internetová telefonie je moderní technologie, která umožňuje poskytovat hlasové služby 

bez potřeby budování kabelových přípojek telefonních linek. Využívá se pro 

telefonování prostřednictvím internetu nebo jiného datového spojení. Nejzákladnější 

sestava pro uskutečnění jednoduchého hovoru zahrnuje dvě VoIP koncová zařízení a 

spojovací médium. Firma nabízí řadu dalších zařízení, které umožňují rozšíření funkcí a 

dostupnost různých služeb pomocí hlasové brány, VoIP vrátného nebo konferenčních 

jednotek. Zákazník neplatí žádný měsíční paušál a nezavazuje se k žádnému 

minimálnímu závazku hovorného. V rámci sítě SkyNet, a.s. jsou hovory s jinými 

účastníky zdarma. Zákazník si musí zajistit konektivitu sám i veškeré náklady s tím 

spojené nebo může využít některé z internetových služeb, které firma SkyNet, a.s. 

nabízí. 

Pro kalkulaci je důležité porovnání tarifu SkyNet, a.s. s tarifem konkurenčním. 
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Sky Mail2Fax a Fax2Mail 

Sky Mail2Fax je plnohodnotnou náhradou klasického faxu a umožňuje odesílání 

faxových zpráv prostřednictvím elektronické pošty. Při odesílání mailu s přiloženým 

souborem, který má být odeslán jako fax, se musí zadat přesně definovaná struktura 

adresy příjemce. Musí obsahovat identifikaci zákazníka, telefonní číslo faxu, na který 

má být zprava odeslána, text zprávy, případně další data jako text či obrázek ve formě 

přílohy. Pokud se odeslání během cca 50 minut (10 pokusů o odfaxování) nepodaří, je 

zpráva vrácena odesílateli s oznámením o neodeslání. 

 

Sky Fax2Mail je služba, která slouží uživatelům pro přijímání faxových zpráv 

prostřednictvím elektronické pošty a je plnohodnotnou náhradou klasického faxu. 

Uživateli stačí mít zaregistrovanou e-mailovou adresu, kam bude přijímat faxové zprávy 

z běžného faxového zařízení napojeného na veřejnou telekomunikační síť. Uživateli se 

zdarma přidělí veřejné telefonní číslo, které bude sloužit pro příjem faxů.  

Uživateli postačí běžná znalost obsluhy PC s důrazem na e-mail. 

 

K a l k u l a c e: 

Výnosy: 

Fax2Mail nebo Mail2Fax  

- poplatek za zřízení 690,00 Kč 

- roční poplatek  690,00 Kč 

balíček obsahující Fax2Mail i Mail2Fax 

- poplatek za zřízení 990,00 Kč 

- roční poplatek  990,00 Kč 

Faxovné je rozděleno do dvou časových pásem na silný a slabý provoz a je i rozděleno 

na místní a mezinárodní volání a volání do mobilních sítí, dle platného ceníku, který je 

nedílnou součástí smlouvy. 

3.11.3 Specialista na bezpečnost 
 
Po celou dobu své existence spolupracuje SkyNet s renomovanými partnery v oblasti 

řešení bezpečnosti provozu firemních sítí, jakými jsou například společnosti Secure 
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Computing, McAfee, Fortinet, WatchGuard či PGP. Pro produkty těchto společností je 

Skynet distributorem a certifikovaným partnerem. Jde zejména o zabezpečení firemních 

sítí před útoky z vnější sítě i zevnitř pomocí firewallů, IDS a IPS sond, antivirových a 

antispamových řešení, dále o produkty pro filtraci obsahu, autentizaci či autorizaci. 

Další významnou skupinou jsou produkty pro kryptografické zabezpečení uložených 

dat, bezpečnou komunikaci a produkty pro analýzu a správu rizik v oblasti IS/IT.  

 

Ve spolupráci s firmou Fortinet nabízí jednoduché licencování nezávislé na počtu 

uživatelů, náklady na následnou údržbu a aktualizace zařízení i technickou podporu, 

jsou tak výrazně nižší než v případě konkurenčních řešení. Fortinet používá nové 

bezpečnostní algoritmy a heuristické analýzy chování sítě. Díky výhodě sdílení 

informací mezi bezpečnostními prvky je možné zabránit útokům, které ještě nejsou 

obsaženy v signaturách nebo jsou dosud neznámé. 

 

Další významnou část řešení bezpečnosti představují bezpečnostní audity obsahující 

analýzu bezpečnostních rizik, penetrační testování, poradenství a konzultace v oblasti 

bezpečnosti. SkyNet, a.s. nabízí možnost plného outsourcingu všech služeb spojených 

s provozem a bezpečností datových sítí. Převážná část servisních zásahů je díky použití 

moderních technologií prováděna vzdáleně pomocí šifrovaného spojení prostřednictvím 

sítě Internet, což přináší maximální zkrácení reakčních dob při zachování úplné 

bezpečnosti.  

 

Každý produkt společnosti SkyNet, a.s. je specifický a mají různé náklady. Díky 

zpracovanému výpočetním modelu, ve kterém lze jednotlivé kalkulace propočítat, lze 

zabránit obchodnímu případu, který by byl s marží nižší než 20%.  
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Podíl produkt ů ve výnosech  v roce 2008

DIAL-UP  ADSL 

LeasedLine WIRELESS 2,4 

WIRELESS 5 GHz ETHERNET
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WIRELESS 10,5 OTHER ACCESS (Last Mile)

DATA OVER LIMIT (dial-up, WL, FL) Rent (Other equipment)

OTHER ISP (domains, mailboxes, ..) Other Internet Services

VOICE SERVICES HW & SW 

Service Revenues (training,studies, asset…)

 

 

3.12 Porovnání skutečnosti a plánu  
 

Zpětná vazba je důležitá v provádění controllingu a uskutečňuje se porovnáním 

skutečnosti a plánu. Rozdíly vzniklé kontrolou jsou odchylky, které se zkoumají a je 

z nich odvozeno potřebné jednání k napravení rozdílného stavu. Zpětná vazba se též 

nazývá záporná zpětná vazba, která vede ke stabilizaci existujících procesů. 

Pomocí kladné zpětné vazby, ve které jsou zahrnuty úvahy o možném budoucím vývoji, 

vedou k zabránění odchylek, které se ještě nevyskytly, nebo aby se tyto odchylky 

zeslabily. V raném stadiu již firma poznává operativní potíže na trhu a porovnává 

skutečnost – budoucnost (očekávání). 

Odchylky se musí zkoumat, aby se mohla provádět jejich optimalizace. Optimalizace 

odchylek je proces, jehož děj probíhá pohledem zpět i dopředu.   
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Porovnání plánu a skutečnosti od ledna do září 2008 

Financial Snapshot  Reporting for Month of:  2008 
Year- Plan Odchylka 

Figures in CZK '000  
to-Date YTD absolutně % 

Revenues     
1. DIAL-UP   952 984 -32  -3,26% 
4. ADSL  14 993 15 023 -30  -0,20% 
12. LeasedLine 1 425 1 918 -493  -25,71% 
16. WIRELESS 2,4  11 399 11 071 329  2,97% 
20. WIRELESS 5 GHz 10 076 9 779 297  3,04% 
24. ETHERNET 4 822 4 757 65  1,37% 
27. WIRELESS 3,5  1 715 1 384 332  23,97% 
31. WIRELESS 26   2 774 3 276 -503  -15,34% 
34. WIRELESS 10,5  16 117 16 341 -223  -1,37% 
38. OTHER ACCESS (Last Mile) 5 070 5 411 -341  -6,30% 
42. DATA OVER LIMIT (dial-up, WL) 184 89 95  106,86% 
43. Rent (Other equipment) 94 0 94  0,00% 

44. 
OTHER ISP (domains, mailboxes, 
..) 1 001 772 229  29,68% 

47. Other Internet Services 6 017 5 854 163  2,78% 
54. VOICE SERVICES 9 504 11 676 -2 173  -18,61% 
64. HW & SW  15 791 36 972 -21 180  -57,29% 

65. 
Service Revenues 
(training,studies,…) 5 618 6 340 -722  -11,38% 

66. TOTAL REVENUES 107 552 131 646 -24 093 -18,30% 
Costs     
67. GOODS 10 630 26 250 -15 620  -59,50% 
68. PERSONNEL COSTS  33 190 36 604 -3 413  -9,32% 
74. LOCAL CONNECTIVITY  20 421 21 886 -1 464  -6,69% 

83. 
INTERNATIONAL 
CONNECTIVITY 596 590 6  0,93% 

84. VOICE 5 674 6 395 -722  -11,28% 
97. DOMAINS (independent registrator) 47 199 -152  -76,56% 
98. DEALER COMMISSIONS 1 794 1 723 71  4,13% 
101. LEASING 7 788 7 979 -191  -2,39% 
106. RENT 9 998 10 803 -804  -7,44% 
110. Advertising & Marketing 902 813 89  10,93% 
111. OPERATIONS 10 020 10 302 -281  -2,73% 
119. ADMINISTRATION 5 379 5 567 -188  -3,38% 
132. RECEIVABLES WRITE OFF 661 375 286 76,34% 
133. TOTAL COSTS 107 101 128 895 -21 794  -16,91% 
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EBITDA 451 2 750 -2 299  -83,59% 
 Depreciation 5 487 6 478 -991  -15,30% 
EBIT -5 036 -3 727 -1 308  -35,10% 
 Financial result -1 338 -987 -351  -35,57% 
 Extraordinary result -730 -731 0  0,04% 
 Interest Expense -244 0 -244  0,00% 

EBT   -7 348 -5 445 -1 903  -34,94% 
 
 

Největší odchylky od plánu byly v oblasti prodeje a nákupu hardwaru: 

Výnosy z HW&SW jsou o 57, 29%  nižší, než jaký byl plán a náklady GOODS o 

59,50%. Firma SkyNet, a.s. plánovala v roce zvýšení prodeje produktů Fortinet, na 

které má výhradní zastoupení pro Českou republiku, ale nesplnil se očekávaný prodej. 

Firma SkyNet, a.s. očekávala v roce 2008 ztrátu do září ve výši -5.445tis. Kč, ale 

k 30.9. byla ztráta – 7.348tis. Kč. 

Ztráta je alarmující a vyžaduje aktivní zapojení všech pracovníků firmy na zlepšení 

hospodaření firmy, aby nedošlo k jejímu zániku. 

V současné době není určena přímá odpovědnost konkrétního pracovníka, který by měl  

zodpovídat za příčiny vzniku jednotlivých odchylek od plánu. 
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4 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 
 

Základem veškerého plánování je vize firmy, kam se chce v budoucnosti ubírat a od 

vize se odvozují strategické cíle. Firmy mají rozdílné cíle a nejdůležitějším kritériem 

hodnocení činnosti firmy je stupeň dosažení cílů, kterých může být více. Mezi hlavními 

cíli sledované společnosti by měla být ziskovost firmy, např. během 3 let dostat se do 

zisku. K dosažení vymezeného cíle musí firma zjistit vlastní „potenciál“, který začíná 

analýzou silných a slabých stránek a jejich příčin.  

 

Analýzou slabých a silných stránek může vedení firmy zjistit, jaký mají názor vedoucí 

pracovníci a vybraní zákazníci na jednotlivé oblasti firmy. Oblasti s častými slabými 

místy jsou například: vedení podniku, finance, marketing a odbyt, materiálové 

hospodářství, informační systém a organizace. Kritéria jsou definovaná dle námětů 

manažerů a ostatních vedoucích pracovníků. Formulář se vyplňuje anonymně, např. ve 

formě známky od 1 do 10. Po vyhodnocení je možnost v diskusi vyjádřit své názory, 

které vedou v náměty na řešení slabých míst nebo na zlepšovací návrhy, které by se 

měly v budoucnosti uskutečnit. Úzkou spoluprací všech vedoucích pracovníků se 

snadněji vypracuje návrh na zlepšení situace ve firmě. Vedoucí pracovníci, kteří znají 

jen slabé místa svého oddělení, se seznámí se slabými stránkami celé firmy a tím se 

docílí komplexního způsobu myšlení zaměřené na rozvoj firmy. Důležitá je nejen 

orientace na řešení slabých míst, ale i na posílení silných míst. Plán opatření, který je 

vypracován dle návrhu na zlepšení, musí schválit vedení firmy. Součástí plánu opatření 

je informace, kteří řídící pracovníci mají zodpovědnost za jednotlivé body plnění plánu. 

Tato analýza pomůže při zlepšování řízení firmy. 

  

V dalším období je nutno se zaměřit především na cílové řízení nákladů. Náklady 

spojené s realizací poskytování služeb jsou vyčísleny v kalkulaci jednotlivých zakázek, 

dle podkladů technického oddělení. Cena se odvíjí jednak od vypočteného zisku, který 

by dle interních směrnic neměl být nižší než 20%, ale i podle cen konkurence. Při 

cílovém řízení nákladů se soustředí ne na výši nákladů, které podniky mají, ale jaké 

náklady smějí mít, aby byly konkurenceschopné. Cena je daná trhem, proto si firma určí 

plánovaný zisk a po odečtení od ceny dostane přípustné náklady. V rámci diskuse 
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s vedoucími oddělení, by se mělo zjistit, zde je firma schopna nepřekročit přípustné 

náklady a zda je pro firmu výhodné poskytovat danou službu. Přípustné náklady jsou 

většinou pod hodnotou standardních nákladů, které jsou vypočítané na základě průměru 

z minulých projektů. Firma nevyrábí nové produkty a zabývá se převážně přeprodejem 

služeb, proto by měla jednotlivé náklady přezkoumat a zahájit redukci nákladů. Náklady 

se mohou snížit například, výměnou cenově dražších nakupovaných dílů za levnější, 

které mají stejnou technickou hodnotu, použití dílů s několikanásobným využitím, 

optimalizace dopravy, využitím centrálního nákupu. Firma by se měla také soustředit na 

snižování režijních nákladů, které mají vyšší hodnotu než přímé náklady, které souvisejí 

s poskytováním služeb.  

 

Snižování nákladů je nikdy nekončící proces a jeho součástí je důležitá kontrola 

nákladů, která je motivována dosažením úspor. Porovnáním skutečnosti s plánem se 

zjistí odchylky, které mají malou vypovídací schopnost. Controlling se zaměřuje na 

analýzu odchylek, tj. zdůvodnění, proč došlo k rozdílu a zda je chyba v plánu nebo zda 

došlo k dodatečným nákladům, a z jakého důvodu. Příčiny, které vedly k nesplnění 

plánu se musí promítnout do budoucích nápravných opatření. Firma zpracovává měsíční 

reporting, ale nedostatečně se zabývá analýzou odchylek. Pro analýzu odchylek je 

důležité určení přímé zodpovědnosti konkrétního pracovníka za nedodržení 

jednotlivých bodů plánu a případné sankce, které jsou motivací k optimalizaci odchylek. 

Ve vnitřní směrnici by měla být jasně definována hranice odchylky, která se musí 

analyzovat, např. při změně o 10%. 

 

Pomocí controllingu, orientovaným na budoucnost, dokáže firma lépe koordinovat 

činnosti firmy a bude snadněji předvídat změny v tržním okolí, které povedou k lepší 

konkurenceschopnosti. 
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Závěr 
 

Cílem diplomové práce bylo posoudit dosavadní stav controllingu ve firmy SkyNet, a.s. 

a navrhnout opatření k lepšímu využívání controllingu. Na základě provedené finanční 

analýzy je patrné, že firma je ve špatném stavu a potřebuje radikální změnu 

v hospodaření, aby se stala firmou, která je finančně stabilní a tvořila hodnotu pro 

vlastníka.  

Horizontální analýzou bylo zjištěno klesání aktiv i pasiv. V roce 2007 došlo ke snížení 

základního kapitálu, ale zároveň se v daném roce zvýšily cizí zdroje. Firma byla v zisku 

jen v roce 2006 a od roku 2007 vykazuje ztrátu. Do září roku 2008 je ve výkazu zisků a 

ztrát evidovaná ztráta. 

Na základě výsledků ukazatelů rentability, kdy čitatel byl provozní hospodářský 

výsledek, se zjistilo neefektivní využívání jednotlivých složek kapitálu, například 

rentabilita vloženého kapitálu, měla v roce 2008 hodnotu -0,161 a v roce 2008 se mírně 

zvýšila na -0,145. Ukazatelé likvidity jsou pod hodnotou 1 a dochází ke snížení likvidity 

od roku 2006, kdy například okamžitá likvidita v roce 2008 je na bodu 0,085 a pro 

firmu to znamená zhoršenou schopnost hradit krátkodobé závazky. Dle ukazatelů 

zadlužení se zvyšuje celková zadluženost, kdy největší skok byl v roce 2007 z hodnoty 

roku 2006, která byla 0,272 na hodnotu 0,508. V roce 2008 je hodnota 0,554. 

Souhrnnými indexy důvěryhodnosti IN95, IN99 a IN01 a dle Altmanova indexu 

finančního zdraví se firma pohybuje v pásmu šedé zóny, což znamená, že firma je ve 

finanční tísni a nemá hodnotu pro vlastníka. 

 

V současné době se porovnává na základě měsíčního reportingu plán a skutečnost, ale 

již chybí analýza odchylek a zjišťování příčin, která je nutná pro budoucí vývoj firmy a 

splnění cílů. Doporučila jsem firmě analýzu slabých a silných stránek, která pomůže 

nalézt potenciál firmy a snižování nákladů pomocí cílového řízení nákladů. 

 

Doufám, že moje práce přispěje ke schopnosti firmy vytvářet zisk, zhodnocovat vložený 

kapitál  a zajišťovat přírůstek majetku, protože základem podnikání je rozšíření 

vlastního bohatství a především zhodnocování peněz.  
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6 Přílohy 
 

6.1 Rozvaha 
 

označ.    
a 

AKTIVA                                                        
b 

2004 2005 2006 2007 9/2008 

  AKTIVA CELKEM 121 669 107 690 91 898 60 462 50 493 
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál           
B. Dlouhodobý majetek 49 901 52 562 52 432 22 203 22 950 
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 3 654 4 648 3 326 1 982 1 729 
B. I.   1. Zřizovací výdaje           

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje           
3. Software 3 654 2 508 1 585 546 531 
4. Ocenitelná práva           
5. Goodwill   1 944 1 495 1 047 710 
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek   130 203 194 313 
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   66 40 195 175 

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek           

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 46 247 47 914 49 106 20 221 21 221 
B. II.  1. Pozemky           

2. Stavby 2 073 2 012 633 619 609 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 
13 123 11 337 15 923 14 223 11 524 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů           
5. Základní stádo a tažná zvířata           
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek           
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   630 1 682 1 176 5 279 

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek           

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 31 051 33 935 30 868 4 203 3 809 
B. III. Dlouhodobý finanční majetek           
B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách           

2. 
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem           

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly           

4. 
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 
podstatný vliv           

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek           
6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek           

7. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek           

C. Oběžná aktiva 61 616 46 304 32 906 33 466 23 871 
C. I. Zásoby 3 332 6 714 2 257 3 126 3 452 
C. I.  1.  Materiál         2 024 

2. Nedokončená výroba a polotovary           
3. Výrobky           
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4. Zvířata           
5. Zboží 3 332 6 714 2 257 3 126 1 428 
6. Poskytnuté zálohy na zásoby           

C. II. Dlouhodobé pohledávky           
C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů           

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba           
3. Pohledávky - podstatný vliv           

4. 
Pohledávky za společnýky, členy družstva a za 
účastníky sdružení           

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy           
6. Dohadné účty aktivní           
7. Jiné pohledávky           
8. Odložená daňová pohledávka           

C. III. Krátkodobé pohledávky 40 524 28 631 19 673 22 726 18 127 
C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 34 955 25 780 17 095 18 807 15 723 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba           
3. Pohledávky - podstatný vliv           

4. 
Pohledávky za společnýky, členy družstva a za 
účastníky sdružení           

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění           
6. Stát - daňové pohledávky 2 212   9 2 123 
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 919 2 794 2 488 3 841 2 254 
8. Dohadné účty aktivní 420 14   51   
9. Jiné pohledávky 18 43 81 25 27 

C. VI. Krátkodobý finanční majetek 17 760 10 959 10 976 7 614 2 292 
C. IV.1. Peníze 2 095 220 179 113 88 

2. Účty v bankách 15 625 10 739 10 797 7 501 2 204 
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly           
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek           

D. I. Časové rozlišení 10 152 8 824 6 560 4 793 3 671 
D. I.  1. Náklady příštích období 10 152 8 797 6 556 4 793 3 509 

2. Komplexní náklady příštích období           
3. Příjmy příštích období   27 4   162 

 
 
Označ.       

a 
PASIVA                                                                                                                     

b 
2 004 2 005 2 006 2 007 9/2008 

  PASIVA CELKEM 121 669 107 690 91 898 60 462 50 492 
A. Vlastní kapitál  72 921 61 860 64 099 28 201 20 859 
A. I.     Základní kapitál 74 700 74 700 74 700 48 555 48 555 
A. I.   
1. 

Základní kapitál 
74 700 74 700 74 700 48 555 48 555 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly           
3. Změny základního kapitálu           

A. II. Kapitálové fondy 4 404 4 404 0 0 0 
A. II.  
1. 

Emisní ážio 
          

2. Ostatní kapitálové fondy 4 404 4 404       

3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků           

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách           
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A. III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku 10 10 0 117 117 

A. III. 
1. 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 
10 10   112 112 

2. Statutární a ostatní fondy       5 5 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 
-599 -6 193 -12840 -10 713 

-20 
471 

A. 
IV.1. 

Nerozdělený zisk minulých let 
2 909 2 909       

2. Neuhrazená ztráta minulých let 
-3 508 -9 102 -12840 -10 713 

-20 
471 

A. V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období (+/-)                                                 -5 594 -11 061 2 239 -9 758 -7 342 

B. Cizí zdroje 44 169 41 237 25 005 30 707 27 952 
B. I. Rezervy     0 0   
B. I.   
1. 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 
          

2. Rezervy na důchody a podobné závazky           
3. Rezerva na daň z příjmů           
4. Ostatní rezervy           

B. II. Dlouhodobé závazky 1 769 1 301 1 064 896 759 
B. II.  
1. 

Závazky z obchodních vztahů 
          

2. Závazky - ovládající a řídící osoba           
3. Závazky - podstatný vliv           

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstev a k 
účastníkům sdružení           

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 1 769 1 301 1 064 896 759 
6. Vydané dluhopisy           
7. Dlouhodobé směnky k úhradě           
8. Dohadné účty pasivní           
9. Jiné závazky           

10. Odložený daňový závazek           
B. III. Krátkodobé závazky 41 985 34 484 22 033 29 255 19 400 
B. III. 
1. 

Závazky z obchodních vztahů 
35 327 26 523 15 934 21 540 11 085 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba           

3. 
Závazky k účetním jednotkám pod podstatným 
vlivem           

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstev a k 
účastníkům sdružení 459 305 305 305 305 

5. Závazky k zaměstnancům 1 658 1 603 1 401 1 621 1 720 

6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 1 041 970 891 1 081 924 

7. Stát - daňové závazky a dotace 388 1 143 606 971 852 
8. Krátkodobé přijaté zálohy 785 810 756 729 677 
9. Vydané dluhopisy           

10. Dohadné účty pasívní 2 266 1 046 2 108 2 967 3 793 
11. Jiné závazky 61   32 41 44 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 415 5 452 1 908 556 7 792 
B. IV. 
1. 

Bankovní úvěry dlouhodobé 
356 4 452     171 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 59 1 000 1 908 556 7 621 
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3. Krátkodobé finanční výpomoci           
C. I. Časové rozlišení 4 579 4 593 2 794 1 554 1 682 
C. I.   
1. 

Výdaje příštích období 
    60     

2. Výnosy příštích období 4 579 4 593 2 734 1 554 1 682 
 

6.2 Výkaz zisků a ztrát 
 
Označení       

a 
TEXT                                            

b 
2 004 2 005 2 006 2 007 9/2008 

I. Tržby za prodej zboží 44 249 37 272 37 858 26 932 15 582 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 35 901 29 952 29 132 20 717 10 627 

+ Obchodní marže                                                       8 348 7 320 8 726 6 215 4 955 
II. Výkony                                                            142 952 162 712 143 240 125 004 91 073 

        II.    
1. 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 

142 952 162 712 143 240 125 004 91 073 

2. Změna stavu zásob vlastní výroby           
3. Aktivace           

B. Výkonová spotřeba                                                  103 397 123 748 102 198 91 582 64 228 
B.         
1. 

Spotřeba materiálu a energie 12 909 9 916 7 859 6 241 5 758 

B.         
2. 

Služby 90 488 113 832 94 339 85 341 58 470 

+ Přidaná hodnota                                              47 903 46 284 49 768 39 637 31 800 
C. Osobní náklady 40 488 43 000 37 004 38 740 30 922 
C.         
1. 

Mzdové náklady 29 626 31 260 27 051 28 348 22 559 

C.         
2. 

Odměny členům orgánů společnosti a 
družstva 

296 321       

C.         
3. 

Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 

9 921 10 721 9 229 9 637 7 827 

C.         
4. 

Sociální náklady 645 698 724 755 536 

D. Daně a poplatky 95 93 84 89 5 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

15 031 13 137 10 840 9 586 6 217 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
a materiálu 

699 1 112 1 518 63 210 

III.         
1. 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku   699 1 112 1 518 63 210 

2. Tržby z prodeje materiálu           

F. 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a materiálu 

670 673 1 554 1 8 

F.         
1. 

Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku    

670 673 1 554 1 8 

2. Prodaný materiál           

G. 
Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 

-5 164 -944 -3 518 -1 123 959 

IV. Ostatní provozní výnosy 3 737 1 008 6 216 666 692 
H. Ostatní provozní náklady 5 778 3 338 9 122 2 191 1 414 

V. Převod provozních výnosů           
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I. Převod provozních nákladů       
* Provozní výsledek hospodaření        -4 559 -10 893 2 416 -9 118 -6 824 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů           
J. Prodané cenné papíry a podíly           

VII. 
Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku 

       

VII.       
1. 

Výnosy z podílů ovládaných a řízených 
osobách a v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 

          

2. 
Výnosy z ostatních dlouhodobých 
cenných papírů a podílů 

          

3. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého 
finančního majetku 

          

VIII. 
Výnosy z krátkodobého finančního 
majetku 

          

K.  Náklady z finančního majetku           

IX. 
Výnosy z přecenění cenných papírů a 
derivátů 

          

L. 
Náklady z přecenění cenných papírů a 
derivátů 

          

M. 
Změna stavu rezerv  a opravných 
položek ve finanční oblasti 

          

X. Výnosové úroky 327 121 179 183 104 
N. Nákladové úroky 0 193 162 279 244 

XI. Ostatní finanční výnosy 959 986 789 606 218 
O. Ostatní finanční náklady 1 320 1 870 983 1 150 596 

XII. Převod finančních  výnosů           
P. Převod finančních nákladů           

* Finanční výsledek hospodaření                                                                                          -34 -956 -177 -640 -519 
Q.            Daň z příjmů za běžnou činnost                             931 -788 0 0   
Q.         
1. 

-splatná 931 -788       

2. -odložená           
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost          -5 524 -11 061 2 239 -9 758 -7 342 

XIII. Mimo řádné výnosy           
R. Mimořádné náklady 70         
S. Daň z příjmů za mimořádnou činnost                        0 0 0   
S.         
1. 

-splatná           

2. -odložená           
* Mimořádný výsledek hospodaření                        0 0 0   

T. 
Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům (+/-) 

          

*** 
Výsledek hospodaření za účetní období 
(+/-)       

-5 594 -11 061 2 239 -9 758 -7 342 

**** 
Výsledek hospodaření  před zdaněním 
(+/-)       

-4 663 -11 849 2 239 -9 758 -7 342 
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6.3 Cash flow 
 

Cash flow 2004 2005 2006 2007 
 

9/2008 
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 
začátku období 24 225 15 772 10 959 10 976 7 614 
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní 
činnost)           
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před 
zdaněním (+/-) -5 594 -11 061 2 239 -9 758 -7 342 
Odpis stálých aktiv (+) s výjimkou ZC prodaných 
stálých aktiv, odpis pohled. 15 031 13 137 10 838 9 586 6 217 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, 
změnami pracovního kapitálu a mimořádnými 
položkami 9 437 2 076 13 077 -172 -1 125 
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) a 
předchodných účtů aktiv -16 563 11 130 8 958 -3 053 4 599 
Změna stavu krátkodob.závazků z provoz.činnosti 
(+/-) a přechod.účtů pasiv 19 341 -7 006 -12 451 7 222 -9 855 
Změna stavu zásob ( + / - ) -1 511 -3 504 4 457 -869 -326 
Změna stavu krátkod.finanč.majetku nespadajícího do 
peněž.prostř.a ekviv. -4 701 1 197 465 527 1 250 
Čistý peněžní tok z pracovního kapitálu -3 434 1 817 1 429 3 827 -4 332 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti   6 003 3 893 14 506 3 655 -5 457 
Peněžní toky z investiční činnosti           
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -14 335 -16 065 -10 708 20 643 -6 964 

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -14 335 -16 065 -10 708 20 643 -6 964 
Peněžní toky z finanční činnosti           
Změna stavu krátkodobých úvěrů 415 5 452 -3 544 -1 352 7 236 
Změna stavu dlouhodobých úvěrů   0   0 0 
Změna stavu dlouhodobých závazků -536 -468 -237 -168 -137 

Změna stavu vlastního kapitálu   2 375   
-26 
140 0 

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -121 7 359 -3 781 
-27 
660 7 099 

Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků -8 453 -4 813 17 -3 362 -5 322 
Stav peněžních prostředků na konci účetního období 15 772 10 959 10 976 7 614 2 292 
 


