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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti NEPA, 

společnost s ručením omezeným, pomocí metod finanční analýzy a na její zabezpečení 

vhodným informačním systémem. Firmou mi byly poskytnuty veškeré potřebné účetní 

výkazy, díky nimž mohla být bakalářská práce zpracována. Na základě zjištěných 

výsledků byly navrženy kroky, které by firmě mohly pomoci k lepším výsledkům.  

 

ABSTRACT 

This thesis focuses on evaluating the financial situation of NEPA Ltd. company using 

the methods of financial analysis and the appropriate security information system. The 

company provided me with the necessary financial statements which helped me 

complete the thesis. Based on the results, there were certain steps proposed which could 

help Nepa company achieve better results.  
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ÚVOD 

Mezi základní rysy dnešní doby patří neustále zvyšující se životní úroveň obyvatel, ta 

sebou přináší i zvyšující se nároky a požadavky lidí-zákazníků. To znamená, že 

zákazníci mají stále větší požadavky na služby a výrobky, které potřebují ke svému 

životu. Podniky, které prosperují a chtějí prosperovat i nadále, proto musí svým 

zákazníkům vycházet vstříc. Snaží se tedy přizpůsobovat, co nejrychleji reagovat na 

změny a využívat nové poznatky pro svoji činnost. Podnik musí mít správné vedení, 

které se stará o jeho modernizaci a rozvoj. Jednou z důležitých sekcí vedení je 

ekonomický úsek, který pro svá správná rozhodnutí využívá kromě jiných také metody 

finanční analýzy. Díky nim je schopen efektivně a rychle zhodnotit finanční situaci 

podniku.  

 

V této práci bude provedena finanční analýza, která je nedílnou součástí finančního 

řízení společnosti, neboť získává důležitá data pro vedení podniku. Metody a ukazatelé 

finanční analýzy jsou nápomocné k předvídání dalšího rozvoje společnosti i rizik, která 

by mohla vzniknout a ohrozit chod podniku. Data potřebná pro finanční analýzu budou 

čerpána z účetních výkazů, které poskytne společnost NEPA, společnost s ručením 

omezeným.  

 

Pro dokonalý chod podniku je nutné zabezpečení informačním systémem, neboť bez něj 

se dnes neobejde žádná dobře fungující společnost. Podnikové informační systémy 

slouží k usnadnění práce, zefektivnění obchodních procesů a také ke snížení nákladů 

v oblasti informačních technologií.  

 

Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti NEPA, společnost 

s ručením omezeným, pomocí nástrojů finanční analýzy a následným zhodnocením 

informačních systémů analyzovaného podniku.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

1.1 Cíle a použité metody práce 

Hlavním cílem bakalářské práce je analýza finanční situace a zhodnocení podnikového 

informačního systému společnosti NEPA, společnost s ručením omezeným, v letech 

2006–2011. Analýza finanční situace podniku bude prováděna pomocí elementárních 

metod finanční analýzy na základě poskytnutých účetních výkazů. Výsledky, které 

budou zjištěny, mohou vést ke zlepšení finanční situace této společnosti.   

 

Metody, které budou použity pro zhodnocení finanční situace společnosti NEPA, 

společnost s ručením omezeným, jsou základními metodami finanční analýzy a budou 

přesně popsány v kapitole 2.  

 

Pro zhodnocení informačních systému, které společnost využívá pro finanční řízení 

chodu firmy, bude spolupracováno s vedoucím pracovníkem sektoru informačních 

systému. Díky němu bude získáno co nejvíce informací o tom, jak systém funguje, jeho 

možné chyby a v neposlední řadě budou navrhnuty kroky pro jeho zlepšení.   

 

1.2 Základní informace o firmě 

Obchodní firma:   NEPA, společnost s ručením   

   omezeným 

Sídlo:   Purkyňova 45, Brno 

Identifikační číslo:   15528383 

Základní kapitál:    5 000 000,- Kč 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

      Datum zápisu do Obchodního rejstříku: 8. 3. 1991 

      Statutární orgán 

Jednatelé:      Ivo Nešpor 

       Vladimír Pakosta 

       Ing. Zdeněk Čížek      

    

      Jednatelé jsou zároveň i společníky se vkladem (16).  



13 

 

Předmět podnikání: 

 montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky, 

 reklamní činnost, 

 poskytování leasingu, 

 montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky, 

 obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

 zřizování, montáž, servis a údržba telekomunikačních zařízení, 

 zprostředkování obchodu a služeb, 

 správa a údržba nemovitostí, 

 poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, 

 zpracování dat, služby databank, správa sítí, 

 výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, 

 činnost účetních poradců, 

 vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 

 činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických 

poradců (16).  

 

1.2.1 Představení firmy 

NEPA, společnost s ručením omezeným, dále jen NEPA, se řadí do kategorie středně 

velkých společností. NEPA byla založena jako ryze česká společnost bez cizí kapitálové 

účasti v roce 1991. Od svého založení prošla značným rozvojem, svoji činnost rozdělila 

do dvou divizí kancelářské techniky a spotřební elektroniky. NEPA je autorizovaným 

distributorem značky Sharp a Sinclair v České republice. Mezi výrobky značky Sharp, 

které NEPA distribuuje, patří především kancelářská technika, zejména kopírovací 

stroje, kalkulátory a registrační pokladny, dále spotřební elektronika a to konkrétně 

televizory, dvd přehrávače, rádia a video projektory. Od značky Sinclair společnost 

NEPA distribuuje široký sortiment klimatizační techniky. Novým výrobkem jsou 

tepelná čerpadla, která vyvíjí ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně a 

prozatím patří pod divizi klimatizací.  
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1.2.2 Organizační uspořádání společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obr. 1: Organizační uspořádání společnosti (Zdroj: (21), Vlastní zpracování) 
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Praha. Dceřiné společnosti NEPA Slovakia, Sinclair d.o.o. a Sinclair, Ltd. jsou řízeny 

vedením společnosti, respektive valnou hromadou a mají svoje ředitele, kteří jsou 

zodpovědní za operativní vedení dceřiných společností. Za jejich metodické řízení jsou 

zodpovědní ředitelé divizí (22).  

 

Vedení společnosti se skládá ze tří majitelů (ředitelů) a dvou výkonných ředitelů. 

Výkonní ředitelé mají na starost operativní řízení jejich divizí. Divize kancelářské 

techniky je rozdělena na přímý prodej koncovým uživatelům a nepřímý prodej do 

dealerské sítě. Divize klimatizace a tepelných čerpadel je rozdělena na exportní 

oddělení a prodej v České Republice. Pražská pobočka je řízena svým ředitelem, 

kterého metodicky řídí ředitel divize kancelářské techniky. Pobočka se převážně věnuje 

přímému prodeji multifunkčních tiskových zařízení koncovým zákazníkům. Oddělení 

přímého prodeje v Brně se taktéž věnuje přímému prodeji multifunkčních tiskových 

zařízení koncovým zákazníkům (22). 

 

Samostatným a velmi důležitým oddělením je ekonomicko-správní úsek, který je 

především zodpovědný za finanční řízení společnosti. Pod něho spadá účetní oddělení a 

logistické oddělení včetně skladovacích areálů, které NEPA má v Brně a Tišnově (22).  

 

1.2.3 Historie společnosti 

Společnost NEPA byla založena dvěma společníky v únoru roku 1991. Prvním jejich 

sídlem byla malá kancelář v Brně. Jak již bylo výše zmíněno, byla společnost rozdělena 

do dvou divizí a to v letech 1991–1997. V roce 1994 byla v důsledku rozdělení 

bývalého Československa založena dceřiná společnost NEPA Slovakia se sídlem v 

Bratislavě. NEPA Slovakia jakožto autorizovaný distributor má na starosti zajištění 

obchodně-technické služby pro Slovenskou republiku. V průběhu roku 1996 společnost 

NEPA učinila velmi významný krok ke svému rozšíření, otevřela pobočku v Praze-

Hovorčovicích. Pražské středisko dnes poskytuje obchodní a technické poradenství 

obchodním partnerům v Čechách v souladu s firemní strategií budování stabilní 

obchodní a servisní sítě. Díky velké expanzi společnosti NEPA s výrobky Sinclair do 

zemí jihovýchodní Evropy, si společnost vybudovala v roce 2005 pobočku v 

Chorvatském Záhřebu s názvem Sinclair d.o.o.. Doposud poslední založenou dceřinou 
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společností je Sinclair, Ltd. ve Velké Británii, z důvodu lepšího působení právě na trhu 

Velké Británie (22).  

 

Divize kancelářské techniky i divize spotřební elektroniky zaznamenaly ihned velký 

růst, který byl způsoben nedostatkem takového zboží v porevolučním období. Protože 

NEPA nebyla jediným dovozcem tohoto zboží do České Republiky, její růst prodeje 

spotřební elektroniky se začal pomalu zastavovat. Dalším důvodem stagnace růstu 

prodeje byl dovoz produktů z Číny, které byly sice levnější, za to, ale méně kvalitní, než 

výrobky z Japonska. Společnost v důsledku toho začala snižovat marže na svém zboží. 

Později v letech 2000–2006 se NEPA rozhodla divizi spotřební elektroniky omezit a 

ponechat si jen divizi kancelářské techniky. Tato divize dosahovala největších tržeb 

přes zimní období, i když kancelářská technika nebyla sezónním zbožím. Aby 

společnost neměla problém s pokrytím nákladů, snažila najít určitou kompenzaci za 

nedostatečné tržby. Po dlouhém zkoumání trhu se vedení společnosti rozhodlo 

investovat do rozvoje klimatizací, které do této doby tvořily jen drobnou část divize 

spotřební elektroniky. Tato investice znamenala důležitý marketingový a strategický 

krok pro společnost. Dnes divize klimatizace tvoří podstatnou část úspěchu společnosti 

a stále má růstový charakter (22).  

 

Nejen že je NEPA velmi silným zaměstnavatelem pro zhruba 80 pracovníku na různých 

úrovních, ale je i silným partnerem pro dodavatele a distributory. I přes veškeré 

hospodářské krize, které na světě proběhly, je od svého založení zisková. Navíc svůj 

veškerý zisk investuje zpět do rozvoje a právě možná tohle činí společnost NEPA tak 

silnou (22).   

 

1.2.4 Výrobní program společnosti, hlavní trhy a zákazníci 

Společnost NEPA se díky svým dlouholetým zkušenostem řadí na přední příčky mezi 

distributory ve svém oboru. Jak už bylo několikrát zmíněno, NEPA se zabývá distribucí 

produktů Sharp a Sinclair. Společnost se samozřejmě snaží o spokojenost zákazníků, a 

proto nabízí i montáž, servis a údržbu svých výrobků a to buď vlastními silami, nebo 

prostřednictvím specializovaných společností.  
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Společnost chce poskytovat služby takovým způsobem, aby byly maximálně 

uspokojeny potřeby a požadavky stávajících i budoucích zákazníků. Také pracuje na 

minimalizaci dopadů činnosti společnosti na životní prostředí.  NEPA získala v roce 

2007 certifikát jakosti ISO 9001:2001 a certifikát environmentálního managementu ISO 

14.001:2005. Zmíněné certifikace garantují nejvyšší jakost a ekologickou ohleduplnost 

poskytovaných služeb (15).  

 

Mezi nejvýznamnější zákazníky společnosti NEPA patří řada významných institucí, 

např. Správa Pražského hradu, Masarykova univerzita v Brně, taktéž mnoho bankovních 

institucí, např. Česka národní banka, a také regionální organizace, např. Krajský úřad 

Jihomoravského kraje či Magistrát města Brna. Dalšími významnými zákazníky jsou 

obchodní řetězce HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r. o., BAUHAUS k.s., Globus 

ČR, k.s., či OBI Česká republika, s.r.o., na které se společnost čím dál více zaměřuje. 

Nesmím opomenout zmínit, že společnost se nepohybuje pouze na domácím trhu, ale 

s klimatizacemi expanduje i na zahraniční trh a to zejména do zemí jako jsou např. 

Chorvatsko, Srbsko, Maďarsko, Polsko, Německo, Albánie, Makedonie a Slovensko. 

Výrobky značky Sharp NEPA distribuuje pouze na český a slovenský trh. 

 

Pro zajímavost je zde uveden graf tržního podílu značky Sharp na trhu kancelářské 

techniky pro rok 2011. 

 

Graf 1: Tržní podíl na trhu kancelářské techniky (Zdroj: (21), Vlastní zpracování) 
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Z uvedeného grafu lze vidět, že společnost NEPA pokrývá s výrobky značky Sharp 

v odvětví kancelářské techniky 7 % trhu v České Republice. Největší část trhu pokrývá 

společnost Konica Minolta Business Solutions Czech, spol s r.o., což je zapříčiněno 

kvalitním obchodním zastoupením a značnou marketingovou kampaní.  

 

Značku Sinclair společnost NEPA distribuuje oproti značce Sharp i do několika regionů 

Evropy. Z tohoto důvodu, si NEPA založila dceřinou společnost v Záhřebu, která je 

zodpovědná za trhy jihovýchodní Evropy. Právě tyto trhy jsou pro společnost NEPA 

nejdůležitější a to zejména trhy zemí bývalé Jugoslávie hlavně kvůli specifickému 

podnebí.   

 

1.3 Analýza současného stavu firmy 

Současný stav firmy bude analyzován pomocí Porterova modelu pěti sil a SWOT 

analýzy. Dále bude zhodnocen stav informačního systému společnosti NEPA.  

 

1.3.1 Analýza trhu pomocí Porterova modelu pěti sil 

Důležitým úkolem každého podniku je analyzovat konkurenční síly v mikrookolí  a 

odhalit příležitosti či hrozby, které je potřeba využít nebo eliminovat. Porter říká, že by 

firmy měly směřovat svoje podnikání do oblasti s nízkou konkurencí a zároveň vymezil 

pět základních sil ovlivňujících atraktivitu odvětví (13).  

 

Dále tvrdí, že tyto síly působí na podniky uvnitř mikrookolí a omezují je ve zvyšování 

cen a tím dosahování vyššího zisku. V modelu tedy silná konkurence může působit jako 

hrozba, která snižuje zisky a naopak slabá konkurence může působit jako příležitost, 

která zapříčiní podniku vyšší zisk (2).  

 

 Ohrožení ze strany potencionálních konkurentů  

Potencionální konkurenti jsou ti, kteří v dané době nejsou konkurenty ve stejném 

odvětví, ale mohou se konkurenty stát, pokud se proto rozhodnou. Tento faktor může 

výrazně ovlivnit atraktivitu odvětví a chování jeho stávajících aktérů. O tom zda 

potencionální konkurent vstoupí na trh, rozhoduje atraktivita odvětví a také možné 
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bariéry vstupu na trh. Nejčastějšími bariérami bývají ekonomické limity, investiční 

náročnost a legislativa (13).  

 

 Ohrožení ze strany dodavatelů a odběratelů  

Odběratelé a dodavatelé jsou také důležitým faktorem, který ovlivňuje strategii firmy. 

Pokud je podnik závislý na jednom dodavateli nebo jednom odběrateli, pak prudce roste 

vyjednávací síla jak dodavatele či odběratele. Čím je vyjednávací síla větší, tím větší 

konkurenci v odvětví můžeme očekávat (13).  

 

 Ohrožení ze strany substitučních a komplementárních produktů 

Již samotný tento faktor znamená, že v odvětví je vyšší intenzita konkurence. Hrozba 

nahrazení může mít několik podob např. nahrazení produktu produktem, nahrazení 

potřeby nebo absolutní substituce, tedy změna spotřebních návyků (13).  

 

 Konkurence uvnitř odvětví  

Poslední hrozbu ovlivňuje řada faktorů, mezi ty hlavní patří počet konkurentů, typ tržní 

konkurence, míra růstu trhu a rozmanitost sortimentu (13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Porterův model konkurenčních sil (Zdroj: (9), Vlastní zpracování) 
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Porterův model pěti sil aplikovaný na společnost NEPA 

 

 Riziko vstupu potencionálních konkurentů 

Mezi hlavní bariéry vstupu na trh patří poměrně vysoké počáteční investice do zásob a 

skladovacích prostor. Vzhledem k širokému spektru činností, na které se společnost 

NEPA orientuje, je třeba se zaměřit na konkrétní oblasti podnikání. V rámci trhu 

klimatizací je hlavní překážkou vstupu nových konkurentů především fakt, že se Česká 

republika nachází v mírném pásmu, což znamená, že tropických dnů tu není mnoho a 

proto zde nejsou klimatizace v budovách nezbytně nutné, i když se poptávka po nich 

zvyšuje. Proto by nový konkurent měl nejspíše problémy s hledáním odběratelů. 

V oblasti kancelářské techniky značky Sharp je riziko vstupu nových konkurentů velmi 

malé, neboť významné světové společnosti už mají na trhu své distributory a nechtějí 

jich mít více a to z důvodu možné konkurence mezi nimi. 

 

Další překážkou jsou nutné smluvní vztahy s výrobci popř. jinými distributory 

elektrotechnických zařízení a také odběrateli typu obchodních řetězců, neboť NEPA je 

mimo jiné dodavatelem klimatizací pro obchodní řetězce zaměřené na stavební, 

zahradnické a elektrotechnické oblasti. Nezanedbatelnou skutečností je i to, že NEPA 

působí na našem trhu již 20 let a za tu dobu si vybudovala velmi dobrou pověst a má 

bohaté zkušenosti se získáváním zakázek.  

 

 Rivalita mezi současnými konkurenty 

Na trhu, kde působí společnost NEPA, je poměrně velké množství konkurentů, i 

vzhledem k širokému předmětu podnikání. Na trhu klimatizací je největším 

konkurentem společnost Daikin Device Czech Republic s.r.o., která je stejně jako 

společnost NEPA velkým dodavatelem klimatizací pro Českou republiku. Konkurenční 

boj mezi stávajícími konkurenty spočívá ve snaze přilákat potencionální odběratele na 

svou stranu, a to především pomocí reklamy a zkvalitňování služeb. 

 

Na trhu kancelářské techniky je díky silnému působení světových značek zastoupených 

buď přímo, nebo prostřednictvím svých distributorů, velmi silná konkurence. Dalším 
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důležitým faktorem ovlivňující konkurenční prostředí je skutečnost, že trh v současné 

době neroste.  

 

 Smluvní síla odběratelů 

V oblastech, ve kterých společnost NEPA distribuuje své výrobky, je stupeň 

koncentrace zákazníků poměrně malý a skupiny zákazníků působí v rozdílných a na 

sobě nezávislých oborech. Společnost NEPA dodává výrobky pro velké jednorázové 

projekty, kterým předchází výběrové řízení a také do dealerské sítě, kterou si během své 

existence vybudovala. Dalšími odběrateli jsou obchodní řetězce, u kterých spíše může 

dojít k velkému nárůstu poptávky po určitých výrobcích. Není tedy pravděpodobné, že 

by se odběratelé nějakým způsobem spojili. Zároveň NEPA má i určité množství 

velkých zákazníků a v případě, že někteří z nich od společnosti odejdou, tak se to příliš 

neprojeví, neboť tento výpadek NEPA nahradí větším množstvím malých zákazníků. 

 

 Smluvní síla dodavatelů 

Předními dodavateli produktů pro společnost jsou Sharp a Sinclair. Společnost NEPA 

tedy nemá mnoho menších dodavatelů, ale naopak pouhé dva dominantní. Jejich síla je 

tedy výrazná. V tomto ohledu je třeba brát v potaz velká rizika spojená s malým počtem 

dominantních dodavatelů (např. úpadek jejich společnosti, zrušení dodávek z různých 

příčin). V oblasti kancelářské techniky značky Sharp je společnost NEPA jediným 

distributorem pro Českou republiku, proto i NEPA má pro společnost Sharp velký 

význam. V sektoru klimatizací má dominantní dodavatel Sinclair podepsanou výhradní 

dlouhodobou dodavatelskou smlouvu se společností NEPA pro více jak 24 státu Evropy 

a právě proto výrobky Sinclair nemůže v těchto státech dodávat žádná jiná společnost. 

Zmíněná smlouva činí společnost NEPA na trhu významnou a silnou. 

 

 Hrozba substitučních výrobků 

Společnost NEPA se specializuje především na distribuci značky Sharp a Sinclair. Jde 

tedy o distributora poměrně snadno nahraditelných elektrotechnických zařízení určitých 

značek, proto je třeba věnovat tomuto riziku velkou pozornost. 
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Kancelářská technika především multifunkční tisková zařízení mohou být nahrazena 

řadou výrobků jiných značek, například Konica Minolta nebo Canon. Další nebezpečí 

pro distribuci multifunkčních zařízení značky Sharp v budoucnu je zavedení úplné 

elektronické správy dokumentů. V tomto případě by odpadla potřeba používat nabízené 

multifunkční tisková zařízení společností NEPA. Kalkulačky mají velkou konkurenci ve 

výrobcích Casio, Texas Instruments či Sencor, registrační pokladny Sharp mají své 

konkurenty ve značkách Casio a Sanyo. Pro registrační pokladny se vyskytuje také 

riziko jejich nahrazení dotykovými počítači, které také plní funkci registračních 

pokladen. Je tedy zřejmé, že zákazník má celou řadu možností, jak substituovat právě 

výrobky Sharp. 

 

Klimatizace Sinclair mají na našem trhu konkurenci především ve výrobcích Daikin, 

Toshiba, Fujitsu a LG. V dnešní době se zatím neočekává změna v nahrazení 

klimatizací v budovách jinými technologickými zařízeními, pracující na jiném principu. 

 

1.3.2 SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda, podle níž hodnotíme silné a slabé stránky, příležitosti a 

hrozby budoucího okolí. Zkratka SWOT je složena z prvních písmen hlavních pojmů S 

(strengths – silné stránky), W (weaknesses – slabé stránky), O (opportunities – 

příležitosti), T (threats – hrozby) (13).  

 

Silné a slabé stránky 

Pokud provádíme analýzu společnosti, musíme brát ohled jak na okolí, které firmu 

ovlivňuje, tak i na silné a slabé stránky společnosti. To co přináší firmě výhody a 

pozitiva, je nazýváno silnými stránkami. Naopak věci, ve kterých si firma nevede příliš 

dobře, neboli ve věcech, ve kterých jsou jiné firmy úspěšnější, jsou nazývány slabými 

stránkami.  

Silné a slabé stránky můžeme hledat v několika oblastech: 

 finanční síla organizace, 

 výzkum a vývoj, 

 organizace firmy (13). 

 



23 

 

Příležitosti a hrozby budoucího okolí 

Při analýze hrozeb musíme brát v ohled jak na hrozby plynoucí z makrookolí, tak i na 

hrozby plynoucí z mikrookolí.  

Mezi typické hrozby patří:  

 státní regulace, 

 hrozba substitučních výrobků, 

 hrozba vstupu nového výrobce (13). 

 

SWOT analýza společnosti NEPA 

Silné stránky 

 diferenciace činností (klimatizace, kancelářská technika, tepelná čerpadla), 

 různorodá klientela, odběratelé (státní zakázky, soukromá firemní klientela), 

 díky dlouholetému působení na trhu má NEPA silnou pozici a dobrou pověst, 

 vynikající poprodejní servis, 

 internetové stránky, 

 silná orientace na zákazníka, 

 strategické rozhodování managementu, 

 důvěryhodnost bank (KB, ČSOB, HSBC). 

 

Slabé stránky 

 i přes různorodost nabídky produktů a služeb má NEPA především dominantní 

dodavatele (Sinclair, Sharp), 

 nedostatečný marketing, 

 společnost neprovozuje elektronický obchod, 

 špatná motivace zaměstnanců. 

 

Příležitosti 

 rozšíření expanze na nové trhy – především jižní a jihovýchodní Evropa 

(expanze již započala – státy bývalé Jugoslávie), 

 využití medializace hrozby globálního oteplování, 
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 inovace firmy v oblasti nových oborů (tepelná čerpadla, LED osvětlení), 

 stálá potřeba kancelářské techniky, 

 každá činnost, na kterou se NEPA specializuje, obsahuje široké spektrum 

zákazníků. 

 

Hrozby 

 vstup nových konkurentů na trh, 

 zvyšování nákladů firmy z důvodu zvyšování cen vstupů, energií, pohonných 

hmot, pracovní síly atd., 

 politická nestabilita, 

 počasí ovlivňující prodej klimatizací, 

 vysoké tempo technického zdokonalování výrobků a s tím spojená neustálá 

nutnost inovovat výrobky, 

 opakující se finanční krize a s tím spojený strach zákazníků kupovat nové 

výrobky. 

 

                                         

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Obr. 3: SWOT analýza společnosti NEPA (Zdroj: Vlastní zpracování)   

            

T O 

T O 

S W 
 Diferenciace činností 

 Silná pozice na trhu 

 Strategické rozhodování 

managementu 

 Důvěryhodnost bank 

 

 Vstup nových konkurentů 

 Politická nestabilita 

 Opakující se finanční krize 

 Zvyšování nákladů  

 

 

 Nedostatečný marketing 

 Špatná motivace 

zaměstnanců 

 Chybějící elektronický 

obchod 

 Expanze na nové trhy 

 Inovace v novém oboru 

 Stálá potřeba kancelářské 

techniky 

 Široké spektrum zákazníků 



25 

 

1.3.3 Analýza informačního systému společnosti 

Společnost NEPA používá ke své činnosti jeden hlavní informační systém, a tím je 

Microsoft Dynamic NAV 5.0.  

 

Společnost NEPA používá celkem 55 pracovních stanic, které jsou navzájem propojeny 

pomocí počítačové sítě LAN s 5 servery. Tyto počítačové stanice jsou mezi sebou 

vzájemně propojeny strukturovanou kabeláží, postavené na topologii hvězda s 

teoretickou přenosovou rychlostí 1 Gb/s. Veškeré informace ve společnosti jsou sdílené 

a probíhají v reálném čase (23).  

 

Samozřejmou součástí počítačových systému je ochrana pomocí UPS zařízení, které 

zajišťuje nepřetržitou dodávku elektřiny. Navzdory tomu společnost používá zálohování 

dat a to v denní, týdenní i měsíční formě. Denní a týdenní zálohování spočívá pouze 

v inkrementaci (23).  

 

Pro podporu prodeje a procesů vztahu se zákazníkem využívá podnik CRM systém, 

který je integrován v informačním systému Microsoft Dynamic NAV 5.0 (23). 

                                                                      

Obr. 4: Infrastruktura zapojení serverů v podnikové síti (Zdroj: Vlastní zpracování)   
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Obrázek zobrazuje infrastrukturu zapojení serveru v podnikové síti pobočky v Praze 

s brněnskou centrálou. Pražská pobočka má 15 pracovních stanic a její zaměstnanci 

každodenně využívají veškeré aplikace běžící na brněnské centrále. Centrála v Brně má 

40 pracovních stanic, na kterých je operační systém Windows XP, Windows Vista nebo 

Windows 7. Zároveň na nich jsou kancelářské aplikace Microsoft Office 2007, z nichž 

pracovníci společnosti NEPA používají zejména Microsoft Office Word, Microsoft 

Office Excel a Microsoft Office Powerpoint.  

 

Pro propojení jednotlivých segmentů slouží přepínač neboli switch, k němuž je 

připojeno pět serverů, na kterých jsou nainstalovány následující aplikace: 

 Microsoft Exchange 2000, 

 Novell 5.0, 

 Microsoft Dynamics NAV 5.0, 

 Citrix 1, 

 Citrix 2. 

 

Microsoft Exchange 2000 běží na serveru, který používá operační systém Microsoft 

Windows Server 2000. Společnost jej používá pro e-mailovou komunikaci a plánovací 

kalendáře. K ukládání firemních dat slouží server, na kterém běží Novell. Na dvou 

serverech je umístěn Citrix, který umožňuje pracovat zaměstnancům odkudkoliv a 

kdykoliv z  jakéhokoliv počítače. Jeho zdvojení je zde z důvodu zajištění trvalého 

přístupu k aplikacím i v případě havárie jednoho z nich. Nejvýznamnějším server je ten, 

na kterém běží podnikový informační systém Microsoft Dynamics NAV 5.0, který bude 

důkladněji popsán níže. Další aplikací na tomto serveru je docházkový systém Kartoun 

2005, který slouží k evidenci docházky zaměstnanců. Obě zmíněné aplikace pracují na 

serveru, který používá operační systém Microsoft Windows Server 2003. Počítačová síť 

je zabezpečena proti venkovním útokům firewallem (23).  

  

1.3.3.1 Microsoft Dynamic NAV 5.0 

Microsoft Dynamic NAV je celistvé softwarové řešení ERP pro středně velké 

společnosti, které umožňuje rychlý a komplexní přístup k informacím potřebných pro 

dokonalý chod podniku. Tento podnikový informační systém dokáže implementovat 
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funkce pro konkrétní odvětví podle potřeb podniku a díky němu mohou zaměstnanci 

společnosti pracovat efektivněji a společnost je tak konkurenceschopnější (14).  

 

Oblasti, ve kterých přináší Microsoft Dynamic NAV přínosy pro společnost: 

 Dokonalejší přehled o podniku  

 Nižší náklady na spravování informačních technologií  

 Zvýšení produktivity práce zaměstnanců  

 Zvýšení efektivity procesů ve společnosti 

 Rychlá reakce na změny (14) 

Společnost NEPA používá pouze některé z nabízených modulů. Konkrétně to jsou: 

 Správa financí – jedná se o základní modul informačního systému. Společnost 

NEPA díky němu spravuje veškeré činnosti při účetních transakcí.  

 Logistika – modul určený pro sledování zásob. Společnost pomocí něj má pod 

kontrolou distribuční procesy a dokáže zvýšit efektivitu řízení zásob pro 

jednotlivé skladovací prostory.  

 Nákup – modul nákupu společnost využívá pro nákup zboží do divize 

kancelářské techniky a divize klimatizace. V obou divizích působí pouze jeden 

dodavatel. Dále modul umožňuje průběh nákupních transakcí v cizích měnách či 

vypočítat fakturační slevu.  

 Prodej – modul prodeje společnost NEPA používá pro registraci zákazníků, 

řízení procesů objednávek apod.. Modul je dále používán pro kompletní správu 

cenové politiky společnosti.  

 Investiční majetek – v modulu investičního majetku společnost NEPA vede 

agendu o investičním majetku a zároveň jej používá pro odpisy investičního 

majetku. 

 Servis – modul servis využívá společnost NEPA pro kompletní evidenci 

servisních smluv, servisních zakázek a předmětů servisu.  

 CRM – modul CRM využívá společnost ke kompletní evidenci všech kontaktů 

zákazníků a dodavatelů. CRM se také využívá k evidenci všech vztahů 

s kontakty a je provázaný s modelem Prodej.  



28 

 

 Reporty (manažerské reporty) – modul reportů je pro firmu velmi důležitý neboť 

podává manažerům důležité statistiky prodeje, nákupu, zákazníků a v neposlední 

řadě dokáže ukázat kompletní hospodářské výsledky společnosti.  

 

Společnost NEPA se rozhodla, nepoužívat podnikový informační systém Microsoft 

Dynamic NAV pro výpočet mezd svých zaměstnanců, ale využívá služeb externí firmy, 

která používá k tomuto výpočtu jiný informační systém.  

 

 

 

                                                                                                   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                                                

 

 

 

Obr. 5: Informační systém společnosti NEPA (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Tato část je zaměřena na teorii veškerých finančních ukazatelů, které budou použity ke 

zhodnocení finanční situace společnosti NEPA. Dále je zaměřena na popis informačních 

systémů, to znamená, jaké druhy informačních systémů existují, jak fungují a jak jsou 

pro firmu užitečné.   

 

2.1 Finanční analýza 

Finanční analýza slouží k souhrnnému zhodnocení výkonnosti a finančního zdraví 

podniku. Pomáhá firmám zjistit, zda jsou ziskové, jestli efektivně využívají svých aktiv, 

jestli jsou firmy schopny splácet včas své závazky a mnoho dalších zásadních 

informací. Výsledky finanční analýzy pomáhají firmám rozhodnout se, jakým směrem 

se budou ubírat dál.  Finanční analýza je jeden z klíčových podkladů pro řízení podniku, 

a proto by měla být s naprostou samozřejmostí prováděna v každém podniku alespoň 

jednou ročně (7).  

 

2.2 Zdroje finanční analýzy 

Finanční analýza vychází z veřejně dostupných dokumentů-účetních výkazů. Jedná se o 

soubor metod, který zkoumá různé části účetnictví a sleduje souvislosti mezi 

jednotlivými prvky výkazů.  

Potřebujeme následující účetní výkazy:  

 rozvaha, 

 výkaz zisků a ztrát, 

 výkaz cash flow (19). 

 

2.2.1 Rozvaha 

Rozvaha je základním účetním výkazem. Má tvar bilance, kde na pravé straně jsou 

uvedena pasiva a na levé straně jsou uvedena aktiva. Zároveň platí princip bilanční 

rovnosti, který říká, že žádná firma nemůže mít více majetku, než má zdrojů a naopak. 
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Aktiva představují majetkovou strukturu podniku a jsou výsledkem minulých 

investičních rozhodnutí. V rozvaze jsou uspořádána podle funkce v podniku, dále podle 

času a také podle likvidity. Aktiva jsou rozdělena do dvou hlavních skupin, 

dlouhodobého majetku a oběžných aktiv (6).  

 

Pasiva představují zdroje financování majetku. Na jejich straně je zachycena finanční 

struktura podniku, která se skládá ze tří hlavních položek, těmi jsou vlastní kapitál, cizí 

kapitál a časové rozlišení (7).  

 

2.2.2 Výkaz zisků a ztrát 

Výkaz zisků a ztrát je shrnutí výnosů, nákladů a výsledku hospodaření firmy za určitý 

rok.  Je také známý pod pojmem výsledovka a firmy jej sestavují v ročních nebo 

kratších intervalech (19). 

 

Cílem výkazu zisku a ztrát je informovat podnik o úspěšnosti jeho práce a o výsledku, 

kterého dosáhl svojí podnikatelskou činností. Ve výkazu jsou zachyceny vztahy mezi 

výnosy a náklady podniku. Výnosy se rozumí peněžní částky, které podnik nabyl 

veškerými svými činnostmi za určité období, bez ohledu na to, zda došlo k jejich 

proplacení. Náklady jsou peněžní částky, které podnik obětoval na získání výnosů 

v daném účetním období, i v případě, že k jejich zaplacení nemuselo v daném účetním 

období dojít. Výsledný čistý zisk uvedený ve výkazu zisků a ztrát není odrazem čisté 

skutečné hotovosti získané hospodařením podniku, neboť výnosy a náklady nejsou 

podložené skutečnými příjmy a výdaji (6).  

 

2.2.3 Cash flow 

Výkaz cash flow se sestavuje na základě rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Podstatou je 

sledování peněžního toku finančních prostředků. Peněžní tok představuje rozdíl mezi 

příjmy a výdaji za určité období a v podnikové praxi je velmi důležitý, neboť ukazuje 

schopnost podniku generovat peníze (19). 
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Peněžní toky se rozlišují ze tří základních činností: 

 peněžní toky z provozní činnosti, 

 peněžní toky z investiční činnosti, 

 peněžní toky vztahující se k financování podniku (6).  

 

Pro dokonalou finanční analýzu jsou potřeba informace o vlastnících firmy, 

zaměstnanosti, produktech, technologiích, organizační struktuře firmy, dodavatelích a 

odběratelích (7).  

 

2.3 Uživatelé finanční analýzy 

Finanční stav podniku zajímá jak manažery, tak i spoustu dalších subjektů, kteří 

přicházejí do kontaktu s daným podnikem. Uživatelé finanční analýzy se dělí na externí 

a interní uživatelé (6).  

 Externí uživatelé jsou investoři, banky a jiní věřitelé, stát a jeho orgány, 

zákazníci, dodavatelé, manažeři, konkurence apod.  

 Interní uživatelé jsou manažeři, odboráři a zaměstnanci.  

 

Investoři neboli akcionáři poskytují podniku kapitál a zároveň sledují a analyzují 

finanční výkonnost podniku. Chtějí si ověřit, zda jsou jejich investice dobře zhodnoceny 

(6).  

 

Banky a ostatní věřitelé potřebují znát informace z finanční analýzy, aby si ověřili 

finanční stav potencionálního nebo již existujícího dlužníka. Věřitel se rozhoduje, zda 

úvěr poskytne či nikoliv (6).  

 

Stát potřebuje provádět kontrolu správnosti vykázaných daní. Státním orgánům slouží 

informace o podnicích pro různá statistická šetření, pro rozdělování dotací, úvěrů apod. 

(6).  

 

Obchodními partnery rozumíme jak dodavatele, tak i odběratele. Dodavatelé chtějí 

mít hlavně přehled o schopnosti podniku hradit splatné závazky. Sledují likviditu, 
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solventnost, zadluženost ale i dlouhodobé aspekty, které jsou důležité pro stabilitu 

dodavatelských vztahů. Odběratelé zajímá především bezproblémové zajištění výroby 

(6).  

 

Manažeři mají pravdivé informace o finanční situaci firmy, které využívají ke své 

každodenní činnosti. Výstupy finanční analýzy dále využívají pro operativní a 

strategické finanční řízení podniku (6).  

 

Zaměstnanci by měli mít přirozený zájem o informace vyplývající z finanční analýzy.  

Uvedení uživatele finanční analýzy jsou velmi významnou součástí finanční analýzy, a 

proto by neměla být podceňována. Zvládnutí finanční analýzy patří k základním 

dovednostem každého manažera, bez ohledu na pozici, kterou ve firmě zastává (6).  

 

2.4 Metody finanční analýzy 

Finanční analýza se rozděluje do dvou základních rovin, na fundamentální analýzu a 

technickou analýzu.  

 

Fundamentální analýza neboli kvalitativní analýza, je založena na rozsáhlých 

znalostech vzájemných souvislostí mezi ekonomickými a mikroekonomickými jevy, na 

zkušenostech odborníků, nejen pozorovatelů, ale i často přímých účastníků 

ekonomických procesů a na jejich subjektivních odhadech. Zabývá se zpracováním 

kvalitativních údajů, využíváním kvantitativních informaci, odvozuje závěry bez použití 

algoritmizovaných postupů. Výsledek fundamentální analýzy podniku je většinou 

určení prostředí, ve kterém se podnik nachází.  Jedná se zejména o analýzu vlivu 

vnitřního a vnějšího ekonomického prostředí podniku, určených cílů firmy apod. Do 

fundamentální analýzy patří SWOT analýza, metoda kritických faktorů úspěšnosti a jiné 

(10).  

 

„Technická analýza používá matematické, matematicko-statistické a další 

algoritmizovaných metod ke kvantitnímu zpracování ekonomických dat s následným 

ekonomickým posouzením výsledků“ (10, s. 9). 
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2.5 Metody technické analýzy 

Technická analýza pracuje s ukazateli, těmi jsou buď položky účetních výkazů a údaje 

z dalších zdrojů nebo čísla z nich odvozená.  

 

2.5.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýzu absolutních ukazatelů používáme, pokud chceme analyzovat vývojové trendy. 

Tato analýza se dále dělí na analýzu horizontální a analýzu vertikální. 

 

2.5.1.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza neboli analýza trendů, analyzuje vývoj jednotlivých položek 

účetních výkazů oproti předcházejícímu období. Analýza může být prováděna za 

několik účetních období nebo meziročně, to znamená, že srovnáváme dvě za sebou 

jdoucí období (6).  

 

            
              –                 

                
          

 

2.5.1.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza neboli svislá analýza, sleduje procentuální podíl jednotlivých 

položek účetních výkazů vůči společné základně.  Cílem vertikální analýzy je určit 

podíl jednotlivých položek majetku na celkových aktivech, podíl jednotlivých položek 

kapitálu na celkových pasivech a podíl jednotlivých položek výkazu zisků a ztrát na 

tržbách (11).  

 

2.5.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatelé, označované také jako fondy finančních prostředků, slouží 

k analýze a řízení finanční situace podniku. Ukazatele jsou zaměřeny především na 

likviditu podniku a zjišťují, zda podnik má k dispozici dostatek aktiv, která převyšují 

jeho splatné závazky (19). 
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Čistý pracovní kapitál (ČPK) patří k nejvýznamnějším rozdílovým ukazatelům a 

představuje část oběžného majetku, která je financována dlouhodobým kapitálem. 

Podnik je likvidní, má-li přebytek krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými 

zdroji. Existují dva přístupy k výpočtu čistého pracovního kapitálu (7).  

 

 Manažerský přístup (19) 

                                                                             

  

 Investorský přístup (19) 

                                         

  

Čisté pohotové prostředky (ČPP) neboli peněžní finanční fond slouží k určení 

okamžité likvidity právě splatných krátkodobých závazků, tedy k určení zda je podnik 

schopen k okamžité úhradě svých závazků (19). 

 

                                                           

 

Pohotové finanční prostředky lze chápat způsobem přísnějším nebo způsobem 

benevolentnějším. Podle způsobu přísnějšího jsou pohotové finanční prostředky brány 

jako součet peněz v hotovosti a peněz na běžných účtech. Oproti tomu způsob 

benevolentnější zahrnuje do pohotových finančních prostředků navíc i šeky, směnky, 

krátkodobé cenné papíry, krátkodobé vklady rychle likvidní a zůstatky neúčelových 

úvěrů (19). 

 

2.5.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatelé jsou nejdůležitějším a zároveň nejrozšířenějším nástrojem finanční 

analýzy. Důvodem je fakt, že analýza poměrových ukazatelů, umožňuje rychlou a 

nenákladnou představu o finanční situaci firmy. Poměrové ukazatele umožňují 

mezipodnikové srovnání a srovnání s odvětvovým průměrem. Existuje celá řada těchto 

ukazatelů, ale v praxi se osvědčily pouze některé z nich. Zejména to jsou ukazatelé 

zadluženosti, likvidity, rentability a aktivity (10).  
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2.5.3.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability ukazují poměr mezi ziskem vytvořeným podnikáním a výší zdrojů 

podniku, kterých bylo užito k dosažení zisku. Ukazatelům rentability se také říká 

ukazatelé výnosnosti a jsou považovány za nejdůležitější ukazatel podnikání.   

 

ROI nám dává informaci o výnosnosti investovaného kapitálu. Patří k nejdůležitějším 

ukazatelům, kterými se posuzuje podnikatelská činnost firem. Výsledek větší než 15 % 

je považován za velmi dobrý výsledek.  Hodnota by ale neměla klesnout pod 12 % (19).  

 

                                           
    

               
  

 

ROA je velmi důležitý ukazatel, který poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými 

do podnikání, přičemž nezáleží, z jakých zdrojů jsou financovány. Za dobrý výsledek, 

se považují hodnoty okolo 10 % (19). 

 

                                    
   

              
  

 

ROE měří výnosnost kapitálu vloženého vlastníky podniku. Výsledná hodnota 

rentability vlastního kapitálu dává vlastníkům najevo, jestli jejich kapitál přináší 

dostatečný výnos (19). 

 

                                       
   

               
  

  

ROS je ukazatelem, který charakterizuje zisk vztažený k tržbám. Pokud je jeho úroveň 

nízká, signalizuje to jisté problémy v řízení firmy, střední úroveň ukazuje dobrou práci 

managementu firmy a vysoká úroveň značí nadprůměrnou úroveň firmy (3). 

Doporučené hodnoty jsou větší než 6 % (19). 

 

                          
   

     
    



36 

 

ROCE slouží k vyjádření významu dlouhodobého investování. Díky němu, můžeme 

provést srovnání firem, zejména k hodnocení monopolních veřejně prospěšných 

společností (19). 

 

                                                 

 
                    

                                  
    

    

2.5.3.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity se využívají zejména pro řízení aktiv. Díky těmto ukazatelům je 

podnik informován, jak je schopen využívat jednotlivé majetkové části, zda má 

k dispozici rozsáhlé kapacity, které zatím příliš nevyužívá nebo naopak příliš vysoká 

rychlost obratu signalizuje, že firma nedisponuje dostatkem produktivních aktiv a 

z hlediska budoucnosti nebude mít šanci k jejich realizaci. Ukazatelé likvidity mohou 

být vyjádřeny dvojím způsobem buď počtem obratů, nebo dobou obratů (9).  

 

Obrat celkových aktiv je souhrnným ukazatelem, který měří, jak efektivně jsou 

využívány aktiva.  Jednodušeji lze říci, že udává, kolikrát se aktiva obrátí za rok (6).  

Výsledná hodnota by měla být v rozmezí 1,6–3 (19). 

 

              
     

             
    

     

Obrat stálých aktiv měří jejich využití. Výsledné hodnoty by měly být vyšší než u 

ukazatele využití celkových aktiv (19). 

 

                      
     

            
    

 

Obrat zásob udává, kolikrát je každá položka zásob během roku prodána a opětovně 

naskladněna. Pokud výsledná hodnota ukazatele je v porovnání s průměrem lepší, je to 

pro firmu signál, že nemá zbytečné zásoby, které by vyžadovaly nadbytečné 

financování. Přebytečné zásoby jsou pro firmy neproduktivní a díky nim, dochází 

k růstu vázanosti kapitálu, který nenese žádný výnos (19). 
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Výsledná hodnota doby obratu zásob vyjadřuje průměrný počet dnů, po které jsou 

zásoby vázány v podniku do doby jejich spotřeby (pokud se jedná o suroviny a 

materiál) nebo do doby jejich prodeje (pokud jde o zásoby vlastní výroby). Podnik si 

vede dobře, jestliže obratovost zásob se zvyšuje a doba obratu snižuje. Mezi těmito 

dvěma ukazateli, musí existovat určitý vztah, aby zásoby zajišťovaly plynulou výrobu a 

podnik byl schopen reagovat na poptávku. Ukazatel by měl být co nejnižší (19). 

 

                    
               

     

   

     

    

Doba obratu pohledávek udává, kolik dní uplyne, během kterých, je inkaso peněz za 

tržby zadrženo v pohledávkách. Během těchto dní, musí firma čekat na platby za již 

provedené tržby a za poskytnuté služby. V praxi lze považovat 14 dní za velmi 

uspokojivou hodnotu (19). 

 

                         
                   

     

   

      

    

Ukazatel doby obratu závazků udává počet dní, po které jsou závazky neuhrazeny 

(19). 

 

                      
                        

     

   

     

 

Rozdíl mezi splatnosti pohledávek a dobou úhrady krátkodobých závazků vyjadřuje 

počet dnů, které musí podnik profinancovat (6).  

 

2.5.3.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti vypovídají o tom, kolik majetku firmy je financováno cizím 

kapitálem. Pokud jsou podniky hodně zadlužené, je to pro ně riziko, neboť musejí být 
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schopny splácet své závazky bez ohledu na to, jestli se jim daří nebo ne. Pro firmy je ale 

určitá výše zadlužení výhodná, protože cizí kapitál je levnější než vlastní kapitál. Tyto 

ukazatelé zajímají zejména investory a banky (7).  

 

Celková zadluženost je základním ukazatelem zadluženosti a bývá označován jako 

ukazatel věřitelského rizika. Je tedy velmi důležitý pro investory. Vypočítaná hodnota 

celkové zadluženosti by neměla přesáhnout 50 %, neboť věřitelé v této situaci váhají, 

zda úvěr poskytnou (19). 

 

                      
   í       

             
  

  

Koeficient samofinancování udává, do jaké míry jsou aktiva financována vlastním 

kapitálem.  Je součástí celkové zadluženosti a ukazuje finanční nezávislost společnosti 

(19). 

 

 Koeficient samofinancování = 
               

             
   

 

Doba splácení dluhů ukazuje, za kolik let by firma byla schopna při stávající 

výkonnosti splatit své dluhy. Výsledná hodnota by měla mít klesající trend. Finančně 

zdravé podniky by měly mít výslednou hodnotu 3 roky. Doporučené hodnoty se liší 

oborem podnikání (19). 

 

 Doba splácení dluhů = 
            –                 

                  
  

    

Ve výpočtu úrokového krytí používáme EBIT, což je zisk před zdaněním a úroky. 

Úrokové krytí nám říká, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. Pokud vypočítaná 

hodnota ukazuje číslo 1, znamená to, že podnik má zisk, který je dostatečný pouze pro 

splácení úroků věřitelům ale na samotného akcionáře nezbude nic (19).  
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2.5.3.4 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity neboli platební schopnosti vyjadřují schopnost podniku dostát svým 

závazkům. Poměřují to, čím firma platí, s tím, co firma musí zaplatit. Platební 

schopnost v podnikání, je jednou z nejdůležitějších vlastností firem (7).  

 

Vypočítaná hodnota běžné likvidity nám ukazuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají 

krátkodobé závazky podniku. V praxi to znamená, kolikrát by byl podnik schopen 

uspokojit věřitele, kdyby přeměnil veškerá oběžná aktiva na hotovost (6).  

 

Běžnou likviditu označujeme jako likviditu III. stupně. Doporučená hodnota je 1,5–2,5. 

Pokud je vypočítaná hodnota menší než 1, znamená to pro firmu značné riziko (19). 

 

                  
             

                  
  

     

Pohotová likvidita neboli likvidita II. stupně je zpřísněnou verzí běžné likvidity, s tím 

rozdílem, že od oběžných aktiv odečteme zásoby (11). Doporučené hodnoty jsou 1–1,5. 

Pokud je vypočítaná hodnota menší než 1, znamená to pro firmu, že by musela prodat 

zásoby (19). 

 

                     
                      

                  
   

   

Okamžitá likvidita, také označována jako hotovostní likvidita nebo likvidita I. stupně, 

nám ukazuje, jak efektivně firma využívá své finanční prostředky. Doporučené hodnoty 

jsou 0,2–0,5. Pokud jsou vypočítané hodnoty vyšší, svědčí to o neefektivním 

hospodaření s kapitálem (19). 
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2.5.3.5 Ukazatele produktivity práce 

Ukazatele produktivity práce jsou zaměřeny dovnitř podniku a jsou uplatňovány ve 

vnitřním řízení firmy. Slouží managementu jako pomocník při sledování a analýze 

vývoje firmy (10).  

 

Produktivita z přidané hodnoty udává, jak velký podíl přidané hodnoty připadá na 

jednoho zaměstnance. Hodnota ukazatele by měla mít vzrůstající charakter (19). 

 

                                 
                

                 
   

  

2.5.4 Analýza soustav ukazatelů 

Ve finanční analýze používáme soustavy ukazatelů k posouzení celkové finanční 

situace podniku, neboť již výše zmíněné rozdílové a poměrové ukazatelé nepodávají 

dostačující informace. Ukazatelé pro posouzení finančního zdraví podniku se rozdělují 

na soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů a na účelové výběry ukazatelů (10).  

 

2.5.4.1 Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů 

Typickým příkladem jsou pyramidové soustavy, které umožňují systematicky zhodnotit 

minulou, současnou i budoucí výkonnost podniku. Pyramidové soustavy rozkládají 

ukazatel na vrcholu pyramidy do dalších dílčích ukazatelů pomocí násobení, dělení, 

sčítání nebo odečítání. Při konstrukci pyramidového ukazatele je nejtěžší zvolit 

vrcholového ukazatele, který se dále bude rozkládat na dílčí ukazatele. Takový ukazatel 

by měl umět dokonale charakterizovat analyzovaný objekt a jeho cíl. Nejčastěji 

voleným ukazatelem rozkladu je ukazatel rentability, neboť dokáže nejlépe 

charakterizovat finanční zdraví podniku (10).  

 

Nejznámějším příkladem pyramidové soustavy ukazatelů je Du Pontův rozklad, jehož 

název je odvozen od chemické společnosti Du Pont de Nomeurs, která jej vytvořila a 

poté použila (10).  
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2.5.4.2 Účelové výběry ukazatelů 

Účelové výběry ukazatelů se sestavují na základě komparativně-analytických nebo 

matematicko-statistických metod. Cílem je uspořádat takovou kombinaci ukazatelů, 

které by kvalitně zhodnotili finanční situaci neboli finanční zdraví podniku a dokázali 

varovat před blížícími se hrozbami. Podle účelu použití těchto ukazatelů se rozdělují na 

bonitní modely a bankrotní modely (10).  

 

Bonitní modely neboli diagnostické modely provádějí hodnocení finančního zdraví 

firmy pomocí bodového hodnocení za individuální hodnocené oblasti hospodaření.  Do 

skupiny bonitních modelů patří např. Tamariho model nebo Kralickův Quicktest (7).  

 

Bankrotní modely neboli predikční modely dokážou rozpoznat, zda v blízké 

budoucnosti podniky nehrozí bankrot. Do skupiny bankrotních modelů se řadí např. 

Altmanův index finančního zdraví, indexy důvěryhodnosti IN nebo Tafflerův model (7).  

 

Altmanův index finančního zdraví neboli Z-skóre patří mezi nejznámější a 

nejpoužívanější modely. Je vyjádřen jako součet pěti jednotlivých vzorců, kterým je 

přiřazena určitá váha (19). 

 

           
   

              
          

              

              
          

    

              
 

         
                    

           
          

     

              
    

    

Tab. 1: Kriteriální hodnoty Altmanova modelu (Zdroj: (19), Vlastní zpracování) 

Z < 1,2 

Podnik je ohrožen vážnými finančními 

problémy, nevytváří hodnotu pro majitele a 

hrozí mu bankrot.  

1,2 < Z > 2,9 
Podnik nemá vyhraněnou finanční situaci, tzv. 

„šedá zóna“. 

Z > 2,9  
Podnik je finančně zdravý, vytváří pro 

majitele hodnotu a nehrozí mu bankrot.  
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Index důvěryhodnosti IN05 byl upraven pro český trh a bere ohled i na hledisko 

vlastníka. Při výpočtu indexu IN05 u firem, které nejsou zadlužené nebo jsou zadlužené 

velmi málo, se doporučuje omezit hodnotu ukazatele EBIT/úrokové krytí hodnotou ve 

výši 9. Použitím indexů důvěryhodnosti rychle a jednoduše zjistíme finanční situaci 

podniku. Nevýhodou ale je, že nám tato metoda nepomůže v odhalování příčin 

podnikových problémů (11).  

 

             
      

           
         

    

               
         

    

      
     

          
      

      
         

             

                                              
  

           

Tab. 2: Kriteriální hodnoty indexu IN 05 (Zdroj: (19), Vlastní zpracování) 

IN05  < 0,9 
Podnik má vážné finanční problémy a hrozí 

mu bankrot. 

0,9 < IN05 > 1,6 
Podnik nemá vyhraněnou finanční situaci, tzv. 

„šedá zóna“. 

IN05 > 1,6 
Podnik je finančně zdravý, vytváří pro 

majitele hodnotu a nehrozí mu bankrot.  

 

2.6 Teorie informačních systémů 

V dnešní době se bez informací neobjede žádná správně fungující společnost. Pro 

takovou společnost je důležité, aby měla kvalitně zajištěné řízení znalostí, do kterého 

spadá efektivní řízení informačních toků, řízení inovací a tvorby intelektuálního 

vlastnictví a řízení souvislého procesu učení (12).  

 

Informační systém lze chápat jako množinu prvků, jejich vzájemných vazeb a určitého 

chování. Současně informační systém slouží pro sběr, udržování, zpracování a 

poskytování dat a informací v určité oblasti (18).  

 

2.6.1 Klasifikace informačních systémů 

Každý podnik má několik organizačních úrovní a každá z nich vyžaduje specifický druh 

informací či specifický způsob jejich zpracování. Organizační úrovně rozlišujeme na 
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strategické, znalostní, řídící a provozní. Žádná ze zmíněných úrovní sama o sobě není 

schopna poskytovat všechny potřebné informace a zároveň není samostatnou ucelenou 

entitou, která by ukazovala praktickou potřebu nasazení samostatného informačního 

systému. Teoretický náhled na fungování společnosti proto odráží úroveň strategická, 

znalostní, řídící a provozní. Úkolem těchto čtyř úrovní je charakterizovat hodnotu 

automatizovaného zpracování informací pro zaměstnance na jednotlivých organizačních 

úrovních (12). 

 

Strategická úroveň je důležitým pomocníkem pro management k určení dlouhodobých 

trendů, jak uvnitř organizace, tak i ve vnějším okolí (12). 

 

Znalostní úroveň obsahuje klientské aplikace (CRM, ERP atd.), kancelářské aplikace a 

software pro týmovou práci. Zmíněné aplikace slouží k růstu znalostní báze organizace 

a řízení toku dokumentů (12). 

 

Řídící úroveň je potřebná hlavně pro střední a vrcholový management k plnění 

administrativních úkolů a k podpoře rozhodování (12). 

 

Provozní úroveň vyžaduje zpracování informací, které se týkají každodenní podnikové 

náplně práce (12).  

 

2.6.2 Holisticko-procesní klasifikace informačních systémů 

Holisticko-procesní pohled je rozhodující pro klasifikaci podnikových informačních 

systémů podle praktického uplatnění.  

 

Podle této klasifikace podnikový informační systém tvoří: 

 ERP – jádro, zaměřené na řízení interních podnikových procesů, 

 CRM – systém obsluhující procesy směřované k zákazníkům, 

 SCM – systém řídící dodavatelský řetězec, 

 MIS – manažerský informační systém, který sbírá data ze všech výše zmíněných 

součástí systémů, i externích zdrojů a poskytuje informace pro podnikový 

management.  
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Systémová integrace poté poskytuje prostředky k vytvoření a stálé údržbě 

podnikového IS, a to na technologické, řídící, projektové a strategické úrovni.  

Součástí podnikových IS jsou také infrastrukturní aplikace, které jsou využívány napříč 

celou organizací. Často jsou seskupeny pod název řízení podnikového obsahu (ECM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Obr. 6: Holisticko procesní pohled na podnikové informační systémy (Zdroj: (12), 

Vlastní zpracování) 

 

2.6.2.1 ERP systémy (Enterpreise Resource Planning) 

„Informační systém kategorie ERP definujeme jako účinný nástroj, který je schopen 

pokrýt plánování a řízení hlavních interních podnikových procesů (zdrojů a jejich 

transformací na výstupy), a to na všech úrovních, od operativních až po strategickou“ 

(12, s. 148). 

 

Systémy ERP jsou integrované systémy, které sjednocují hlavní oblasti podnikání, 

zejména oblasti výroby, logistiky, financí, lidských zdrojů a ekonomiky. Dělí se podle 

toho, jak jsou schopné pokrýt čtyři výše zmíněné oblasti podnikání. Systémy 

označovány jako All-in-one dokážou pokrýt všechny čtyři oblasti podnikání. Příkladem 

 Business Inteligence 

 

SCM 

 

ERP 

 

CRM 

                          

                     Business Processes 

Systems integration 
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toho typu systému je Microsoft Dynamics NAV. Do systému typu All-in-one řadíme i 

systémy světových lídrů – Sap Bussiness Suite a Oracle E – business Suite. Ty nabízí 

široké a zároveň detailní pokrytí podnikových procesů a komplexní nabídku oborových 

řešení. Dalším typem systémů jsou Best-of-Breed, které sice nepokrývají základní 

oblasti podnikání, ale zákazníkovi dokážou poskytnout detailní funkcionalitu na vysoké 

úrovni nebo se zaměřují na určité obory podnikání. Posledním typem jsou Lite ERP 

systémy, které jsou určeny pro malé a středně velké podniky. Systémy sice mají nižší 

cenu, ale mají omezenou funkčnost (12).  

 

Hlavní požadavky kladené na ERP systémy: 

 Realizace měřitelných přínosů v oblasti snižování nákladů vznikající 

neefektivním řízením podniku. 

 Realizace neměřitelných přínosů v oblasti řízení podnikových procesů a 

dostupnosti informací v reálném čase (12).  

 

Hlavní vlastnosti ERP systémů: 

 systém dokáže automatizovat a integrovat hlavní podnikové procesy, 

 systém sdílí data, postupy a určuje standart pro celý podnik, 

 systém vytváří a zpřístupňuje informace v reálném čase, 

 systém umožňuje zpracovávat historická data (12). 

 

Požadované vlastnosti ERP systémů: 

 výkonnost, 

 spolehlivost, 

 bezpečnost (12). 

 

Obchodní modely dodávky a provozu ERP systémů: 

 Přímý obchodní model 

A. Model A – jeden garant v České republice a zároveň jediný 

systémový integrátor produktu (Unis Computer – Prytanis, Exact 

Software – Exact Globe). 
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B. Model B – jeden garant v České republice a zároveň jediný 

systémový integrátor produktu využívající  síť partnerů pro 

spolupráci na vývoji ERP systémů. (Technosoft – Apertum.cz). 

 Hybridní obchodní model  

C. Model C – jeden garant v České republice a zároveň systémový 

integrátor využívající  síť partnerů pro implementaci ERP 

systémů (Oracle – Oracle E-business Suite ). 

D. Model D - jeden garant v České republice a zároveň systémový 

integrátor produktu využívající síť partnerů pro spolupráci na 

vývoj i pro implementaci ERP systémů (Asseco Solutions – 

Helios Orange). 

 Nepřímý obchodní model 

E. Model E - jeden garant v České republice využívající siť partnerů 

pro spolupráci na vývoj i pro implementaci ERP systémů, sám 

přitom ale není systémovým integrátorem (Microsoft – Microsoft 

Dynamics NAV) (12). 

 

2.6.2.2 CRM systémy (Customer Relationship Management) 

„CRM je komplex technologií (aplikačního a základního software, technických 

prostředků), podnikových procesů a personálních zdrojů určených po řízení a průběžné 

zajišťování vztahů se zákazníky podniku, a to v oblastech podpory obchodních činností, 

zejména prodeje, marketingu a podpory zákazníka i zákaznických služeb“ (1, s. 90). 

 

CRM systémy slouží pro řízení vztahu se zákazníkem a patří k nejoblíbenějším 

oblastem podnikové informatiky. Zásadním úkolem těchto systémů je vytvoření a 

zlepšení vztahu se zákazníkem (12). Díky nim mohou podniky zvýšit své zisky a 

zároveň zvětšit své úspory (17). S CRM systémy úzce souvisejí CRM procesy. Jsou to 

externí procesy, které jsou součástí obchodního cyklu.  

 

Do obchodního cyklu patří tyto hlavni CRM procesy: 

 Řízení kontaktů – představuje vícekanálovou komunikaci se zákazníky uvnitř i 

vně organizace.  
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 Řízení obchodu – zahrnuje objednávkový cyklus, to znamená řízení kontaktů, 

zaznamenání a vyřízení objednávky a zároveň souvisí s řízením marketingu a 

servisními službami.   

 Řízení marketingu – zabývá se řízením marketingových zdrojů, plánováním, 

realizací a vyhodnocováním marketingových kampaní.  

 Servisní služby – mají za úkol zajistit záruční a pozáruční servis, nabídku 

doplňkových produktů a služeb a jejich cílem je posílit spokojenost zákazníka 

(12).  

V praxi uplatňujeme následující CRM koncepce: 

 globální CRM koncepce, 

 globální, lokálně uzpůsobená CRM koncepce, 

 lokální CRM koncepce (12). 

 

2.6.2.3 SCM systémy (Supply Chain Management) 

„Logistický proces zabezpečuje rozmístění zdrojů v čase, řídí efektivitu materiálových 

toků, skladování produktů a s nimi spojených služeb tak, aby vedly k uspokojování 

zákazníků“ (12, s. 287). 

 

Systémy SCM představují pomoc podnikům při rozhodováni v rámci vztahu 

s dodavateli a odběrateli.  

 

Přínosy systémů SCM pro firmy: 

 Přenos údajů elektronickou cestou, což umožňuje přesnější plánování, zvyšuje 

rychlost a spolehlivost komunikace. 

 Snížení nákladů v různých oblastech činnosti řetězce. 

 Pružná reakce na požadavky zákazníka (5). 

 

SCM systémy mají za úkol sledovat a řídit určité činnosti, které se týkají: 

 Nákupu – surovin, materiálu, polotovarů atd. 

 Výroby – plánování a optimalizace výroby s ohledem na nákup, prodej a 

dopravu. 
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 Prodeje – termíny dodávek, předpokládané plnění zakázek, sestavování plánů. 

 Distribuce – optimalizace dodávek s ohledem skladů, výroby, zákazníků. 

 Skladování – optimalizace skladů s ohledem na dodávky, odběry a možnosti 

dopravy (5). 

 

Cílem systémů SCM je snižovat a optimalizovat náklady na skladování, logistiku a 

řízení celé oblasti dodavatelsko-odběratelských řetězců. Zároveň se snaží o vhodnou 

organizaci dodávek, pružnost v případě její změny, zajištění kvality a spolehlivosti 

během průběhu celých řetězců. SCM systémy se také podílejí na provádění analýz při 

řešení problémů, a to již vzniklých nebo budoucích. Aby systémy SCM fungovaly 

správně, je potřeba, aby byla zajištěna kvalitní komunikace se systémy CRP 

jednotlivých podniků (5).  

 

Společnosti, které chtějí být úspěšné v dodavatelském řetězci, musí efektivně reagovat 

na vývoj poptávky, to znamená plnit termíny dodávek a jakostní parametry dodávek (4).  

 

K tomuto cíli jim dopomohou tři základní principy řízení dodavatelského řetězce: 

 Systém plynulého zásobování (CRP – Continuous Replenishment Planning) 

neboli metoda just in time, změnila proces zásobování řízený maloobchodem 

v proces vzájemné spolupráce mezi maloobchodem a dodavatelem, kde 

požadavky určuje dodavatel na základě informací od maloobchodu. Nejprve se 

doručí zpráva o denním stavu zásob, ta je následně vyhodnocena, zařazena do 

archivu a dále využita jako podklad pro sestavení předpovědi a návrhu 

objednávky.  

 

 Řízení zásob dodavatelem (VMI – Vendor Managed Inventory) navazuje na 

systém plynulého zásobování, kde dodavatel naprosto přebírá úkoly spojené 

s objednávkou zboží. Klasické objednávky zboží jsou nahrazeny pravidelnými 

informacemi o aktuálním stavu zásob, které podává dodavateli odběratel. 

Dodavatel tak přebírá veškerou zodpovědnost za doplnění zboží, navrhuje a 

realizuje objednávku. Výhodou VMI je zjednodušení a zefektivnění 

v distribučním řetězci. 
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 Rozšířené údaje o dodávce (ASN – Advanced Ship Notice) tento princip 

funguje na základě rozšířeného kódu EAN 128. V praxi to vypadá tak, že při 

expedici zboží je maloobchodu zaslána zpráva pomocí zařízení na čtení 

čárových kódů, která obsahuje údaje o zaslaném zboží. Stejným způsobem je do 

systému odeslána zpráva o přijetí zboží. Proces příjmu je díky ASN velmi 

urychlen, neboť příjemka spočívá pouze v porovnání informací z palet 

s obsahem zprávy ASN.  

 

 Efektivní reakce na požadavky zákazníka (ECR – Efficient Customer 

Response) je nejucelenějším systémem pro řízení zásob. Tento systém 

kombinuje výše uvedené systémy a je založen na zkvalitnění spolupráce mezi 

obchodními partnery. Pro obchodníka přináší systém výhodu v rychlejším 

oběhu zboží, ve vyřazení neprodávaných produktů a ve snížení provozních 

nákladů. Dodavatel získá výhodu v plánování výroby a také v úspoře 

logistických nákladů (4).  

 

2.6.2.4 MIS (Management Information Systém) 

„Manažerský informační systém představuje IS/ICT podporu pro vrcholové i operativní 

rozhodování, která může mít buď podobu sjednocených, předmětově orientovaných 

databází navržených za tímto účelem nebo jednoduchých analýz prováděných 

v databázích transakčních systémů“ (12, s. 410). 

 

Manažerské informační systémy neslouží pouze pro podporu strategického 

rozhodování, ale jsou hojně využívány i při operativní činnosti, proto jsou součástí 

podpory řízení podnikových procesů. Jejich hlavním úkolem je poskytování informací, 

které ale musejí být zasazeny do kontextu cílů, které má manažer plnit, a činností, které 

má za úkol provádět (12).  
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2.6.3 Náklady a efektivita informačních systémů 

Náklady na informační systém v podniku se spočítají lépe, než přínosy plynoucí 

z používání informačních systémů, protože lze jen těžko vyjádřit, o kolik by byly 

hospodářské výsledky podniku horší, než kdyby informační systém nepoužíval (8).  

 

Náklady na informační systémy dělíme na: 

 Náklady na hardware – nákup a instalace technických prostředků, včetně 

nákladů na stavební úpravy, klimatizaci a kabeláže.  

 Náklady na software – patří sem náklady za vývoj či nákup software, včetně 

studií a analýz. 

 Náklady na zavedení informačních systémů – náklady na vyškolení 

zaměstnanců, převod dat ze starého IS. 

 Náklady na provoz – energie, spotřební materiál, mzdy pracovníků správy 

informačních systémů, úpravy v systému (8).  

 

Přínosy, které firma získá, díky zavedení informačního systému, jsou v následujících 

oblastech: 

 Úspora pracovníků – zde nastává problém, neboť pro pracovníky je těžké 

pochopit, že budou nahrazeni systémem. 

 Snížení pracnosti – dochází ke zjednodušení a k časovému zkrácení činností, 

které jsou ve firmě prováděny (např. kontrola stavu zásob). 

 Zkrácení dodacích a technologických lhůt – příkladem může být zavedení 

čteček čárových kódů, díky nimž probíhá markování podstatně rychleji, firmy 

mohou hlídat stav zásob a mohou sledovat tržby pokladen. 

 Zvýšení objemu zisku nebo produkce – zisk firem roste díky zkvalitnění a 

zrychlení práce organizace. 

 Zkvalitnění práce organizace (8) 

 



51 

 

3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

V praktické části bakalářské práce bude aplikována teorie, která byla popsána 

v teoretické části pro výpočet finanční analýzy společnosti NEPA. Finanční analýza 

bude prováděna na základě poskytnutých účetních výkazů, jimiž jsou rozvaha, výkaz 

zisků a ztrát a výkaz cash flow v letech 2006–2011. Analýza z roku 2011 bude 

sestavena z předběžných hospodářských výsledků, které mohou být na základě 

konzultace s auditorem nepatrně korigovány a mohou se mírně odlišovat. Tyto drobné 

odlišnosti však již nebudou zásadní a pro odborné posouzení v této bakalářské práci by 

měly být dostačující. 

 

Pro přehlednost bude na začátku každé podkapitoly zobrazen tabulka, graf a poskytnut 

věcný komentář.  

3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Finanční analýza bude zahájena analýzou účetních výkazů pomocí absolutních 

ukazatelů. Analýza bude prováděna jak horizontálně, tedy vyčíslením meziročních 

změn u jednotlivých položek, tak vertikálně, tedy určením procentuálních podílů 

jednotlivých položek výkazů na zvoleném základu.  

 

3.1.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza bude provedena pro rozvahu, výkaz zisků a ztrát a výkaz cash 

flow v již zmíněných letech 2006 až 2011.  

 

3.1.1.1 Horizontální analýza aktiv 

V níže uvedené tabulce jsou zaznamenány meziroční procentuální změny jednotlivých 

položek aktiv. 
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Tab. 3: Horizontální analýza aktiv (Zdroj: (16), (20), Vlastní zpracování) 

Položky aktiv 
Změna  

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Aktiva celkem 36,11 % 21,57 % -26,17 % -4,12 % 26,25 % 

Stálá aktiva 80,96 % 8,47 % -6,42 % -7,43 % -3,02 % 

DNM -8,67 % -61,15 % 47,16 % -60,62 % -43,14 % 

Software -24,40 % -70,40 % 86,49 % -69,08 % -87,50 % 

DHM 1 x 3,17 % -5,95 % -9,45 % -4,45 % 

Pozemky 12,68 % 12,57 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Stavby 1,3 x -1,96 % -6,14 % -6,90 % -6,70 % 

Soubory movitých věcí 11,60 % 72,52 % -7,34 % -42,14 % 26,51 % 

Dlouhodobý fin. majetek 38,15 % 23,09 % -7,69 % -2,61 % 0,00 % 

Oběžná aktiva 22,09 % 28,50 % -34,88 % -2,13 % 43,96 % 

Zásoby 90,54 % 36,96 % -46,07 % -45,41 % 1,6 x 

Krátkodobé pohledávky -18,78 % 9,66 % -11,71 % -19,15 % 23,04 % 

Finanční majetek -85,61 % -38,62 % 3 x 5,5 x -49,67 % 

Ostatní aktiva -80,66 % 11,18 % -51,99 % 71,15 % 10,62 % 

 

Z výše uvedené tabulky horizontální analýzy aktiv lze říci, že celková aktiva se 

v jednotlivých analyzovaných letech proměnlivě zvyšovala a snižovala. Nejprudší 

zvýšení celkových aktiv zaznamenal rok 2007, kdy společnost rapidně zvýšila svůj 

dlouhodobý majetek. Zvýšení dlouhodobého majetku souviselo s tím, že společnost 

NEPA si převážnou většinu logistických činností zajišťuje samostatně a objem vlastních 

skladovacích kapacit již dlouhodobě nepokrýval potřeby společnosti. Z tohoto důvodu 

v roce 2007 společnost pořídila druhé logistické centrum Tišnov II na ulici Olbrachtova. 

Velmi významným důvodem k pořízení tohoto logistického centra byla malá vzdálenost 

mezi logistickým centrem Tišnov I na ulici Mrštíkova a společnost nemusela na základě 

této skutečnosti zvyšovat počet obslužných pracovníků ani dopravně-obslužné techniky 

související s provozem těchto logistických center. Naopak snížení celkových aktiv 

proběhlo mezi roky 2008–2009, kdy na společnost dolehla celoevropská hospodářská 

krize, které se nevyhnula ani ekonomika v České republice. Jedním ze základních 

úsporných kroků společnosti NEPA bylo dramatické snížení stavu zásob, kdy 

společnost k 31. 12. 2008 měla celkovou výši zásob 182 484 tisíc Kč ale k 31. 12. 2010 

zásoby klesly na 53 725 tisíc Kč. Obchodní společnost NEPA v letech 2009–2010 kvůli 

obavám z dalšího vývoje na trhu odprodala skladové zásoby, avšak k nákupu nového 

zboží přistupovala neuvěřitelně opatrně.  
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Velmi zajímavý vývoj proběhl u zásob, které mezi roky 2006–2007 vzrostly o 90,54 %. 

Tento vývoj byl způsoben nadměrným pořízením zásob, jelikož byly očekávány 

mnohem větší prodeje. Lepší vývoj nebyl ani o rok později, kdy společnosti vzrostly 

zásoby o dalších 39,96 %. Zlepšení přišlo v roce 2009, kdy se zásoby zmenšily o 46 %, 

což bylo způsobeno velkým zájmem zákazníků zejména o klimatizace. Na rok 2011 ale 

společnost opět neodhadla předpokládané prodeje a pořídila větší množství zásob, tudíž 

procentuální rozdíl mezi roky 2010-2011 byl 162,80 %. V současné době považuje 

společnost za optimální výši zásob v rozmezí 85 000–120 000 tisíc Kč. Problematice 

stavu zásob se bakalářská práce zabývá v oblasti Návrhy na zlepšení finanční situace.  

 

Pro grafické znázornění vývoje celkových aktiv je použit spojnicový graf, ve kterém 

jsou hodnoty uvedeny v tisících Kč.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Vývoj celkových aktiv (Zdroj: (16), (20), Vlastní zpracování) 
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3.1.1.2 Horizontální analýza pasiv  

V níže uvedené tabulce jsou zaznamenány meziroční procentuální změny jednotlivých 

položek pasiv. 

 

Tab. 4: Horizontální analýza pasiv (Zdroj: (16), (20), Vlastní zpracování) 

Položky pasiv 
Změna 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Pasiva celkem 36,11 % 21,57 % -26,17 % -4,12 % 26,25 % 

Vlastní kapitál 31,37 % 3,18 % -1,59 % 8,01 % 6,94 % 

ZK 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Kapitálové fondy 40,67 % 14,05 % -8,68 % -2,98 % 0,00 % 

fondy ze zisku 7,74 % 31,16 % 0,42 % 0,49 % 8,41 % 

HV běžného úč. období 3,3 x -98,24 % 18,18 % 22 x 13,47 % 

Cizí zdroje 38,61 % 37,44 % -41,71 % -17,35 % 54,63 % 

Rezervy 1,2 x -8,96 % -100,00 % 0,00 % 0,00 % 

Krátkodobé závazky -21,27 % 18,80 % -6,25 % 16,12 % 27,59 % 

Dlouhodobý bankovní úvěr -100,00 % 0,00 % -12,90 % -14,82 % -17,39 % 

Krátkodobý bankovní úvěr 1,7 x 16,21 % -70,87 % -100,00 % 0,00 % 

Ostatní pasiva 4 x 0,44 % -27,89 % 13,20 % -42,31 % 

 

Celková výše vlastního kapitálu je příznačně ovlivněna tou skutečností, že společnost 

NEPA od jejího založení roku 1991, nikdy nevykazovala ztrátu a maximálně se v méně 

úspěšných letech hospodářský výsledek přiblížil kladné nule. Celková výše vlastního 

kapitálu je vysoce oceňována bankovními institucemi a společnost nemá problém při 

čerpání krátkodobých a dlouhodobých bankovních úvěrů. 

 

Pro charakteristiku cizích zdrojů společnosti NEPA, lze velice jednoduše ze základních 

ekonomických pouček odvodit souvislost mezi aktivními složkami oběžných prostředků 

a vývojem celkové výše cizích zdrojů. Tuto závislost obsahuje tabulka vývoje stavu 

zásob a krátkodobých bankovních úvěrů. Částky v tabulce jsou uvedeny v tisících Kč. 
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Tab. 5: Vývoj stavu zásob a krátkodobých bankovních úvěrů (Zdroj: (16), (20), Vlastní 

zpracování) 

Roky Zásoby 
Krátkodobé 

bankovní úvěry 
Rozdíl 

2006 69 927 29 793 40 134 

2007 133 239 80 230 53 009 

2008 182 484 93 239 89 245 

2009 98 415 27 165 71 250 

2010 53 725 0 53 725 

2011 141 190 38 592 102 598 

 

Z uvedené tabulky jednoznačně vyplývá vysoká závislost krátkodobých bankovních 

úvěrů na celkovém stavu zásob.  

 

U položky vlastního kapitálu je zřejmé, že má vzrůstající tendenci, kromě let 2008–

2009 kdy klesl o pouhých 1,89 %. Základní kapitál má stagnující tendenci a není u něj 

žádná procentuální změna. Zajímavý vývoj poskytuje položka výsledek hospodaření 

běžného účetního období, kde se promítá hospodářská krize v letech 2008 a 2009. 

V této době klesl výsledek hospodaření o 98,24 %. Společnost se po krizi vzpamatovala 

a v roce 2010 byl nárůst výsledku hospodaření 2236,80 %, což bylo pro firmu nadmíru 

příznivé. V roce 2011 se položka výsledku hospodaření opět zvýšila a to o 13,47 %.  

 

Pro grafické znázornění vývoje celkových pasiv je použit spojnicový graf, ve kterém 

jsou hodnoty uvedeny v tisících Kč. 

 

Graf 3: Vývoj celkových pasiv (Zdroj: (16), (20), Vlastní zpracování) 
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3.1.1.3 Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 

V níže uvedené tabulce jsou zaznamenány meziroční procentuální změny vybraných 

položek výkazu zisků a ztrát.  

 

Tab. 6: Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát (Zdroj: (16), (20), Vlastní zpracování) 

Položky z VZZ 
Změna  

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Tržby za prodej zboží 37,67 % -23,94 % -33,20 % 30,69 % 7,71 % 

Náklady na prodej zboží 31,24 % -22,48 % -32,04 % 26,73 % 3,85 % 

Obchodní marže 65,74 % -28,98 % -37,59 % 46,99 % 21,41 % 

Výkony  23,04 % -9,81 % 13,67 % 9,19 % -0,99 % 

Tržby za pr. vl. výr. a služ. 17,42 % -10,81 % 18,55 % 11,84 % -1,10 % 

Aktivace 7 x 7,69 % -57,50 % -98,30 % 2,8 x 

Výkonová spotřeba 51,16 % -2,88 % -28,15 % -1,37 % 14,04 % 

Přidaná hodnota  57,96 % -37,87 % -23,73 % 62,49 % 15,41 % 

Osobní náklady 9,77 % 2,34 % 0,63 % 0,30 % 12,42 % 

Tržby z prod. DM a mat. -75,76 % 1,2 x 94,44 % 1,37 x -92,77 % 

Provozní HV  1,6 x -50,98 % -50,44 % 1,37 x 40,50 % 

Finanční HV 36,91 % -3,2 x 52,58 % 23,99 % -1,53 x 

Daň z příjmů za běž. č. 3,4 x -99,47 % 1,3 x 28 x -100,00 % 

HV za běžnou činnost 3,3 x -98,53 % 27,87 % 23 x 9,82 % 

HV za účetní období 3,3 x -98,24 % 18,18 % 22 x 13,47 % 

 

Z horizontální analýzy výkazu zisků a ztrát je jasné, že procentuální vývoj tržeb byl 

opět ovlivněn hospodářskou krizi v letech 2008 a 2009, kdy tržby za prodané zboží 

klesly až o 33,2 %. Pro společnost byl uspokojivý rok 2010, neboť v tomto roce tržby 

vzrostly o 30,69 % a další rok byl narůst o dalších 7,71 %. Položka nákladů 

vynaložených na prodej zboží je téměř v linii s položkou tržeb za prodej zboží.  
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Grafické znázornění slouží pro zobrazení vývoje výsledku hospodaření za účetní období 

a hodnoty jsou uvedeny v tisících Kč. 

 

Graf 4: Vývoj výsledku hospodaření (Zdroj: (16), (20), Vlastní zpracování) 

 

3.1.1.4 Horizontální analýza cash flow 

V níže uvedené tabulce je provedena horizontální analýza cash flow, která ukazuje 

procentuální změny u jednotlivých typů cash flow.  

 

Tab. 7: Horizontální analýza cash flow (Zdroj: (16), (20), Vlastní zpracování) 

Položky z cash flow 
Změna (v %) 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

CF z provozní činnosti 27,69 % -217,83 % 253,56 % 88,23 % -165,95 % 

CF z investiční činnosti -429,17 % 64,43 % 79,30 % 55,54 % 266,51 % 

CF z finanční činnosti 121,27 % 141,63 % -152,71 % 72,96 % -41,96 % 

CF celkem -278,60 % 93,51 % 710,98 % 580,90 % -184,17 % 

 

Největší nárůst provozního cash flow proběhl v letech 2008-2009 a byl způsoben 

odprodejem velkých zásob, které společnost NEPA měla na skladě. O dva roky později, 

tedy v letech 2010–2011 se provozní cash flow snížilo celkem o 160 %, neboť 

společnost NEPA měla své peněžní prostředky ve formě zásob. Investiční casf flow má 

společnost ve všech letech záporné, ale investice se každým rokem zmenšují. 

Společnost investuje nejvíce do rekonstrukce a koupi dlouhodobého majetku. V roce 

2007 společnost koupila nový sklad, a proto ukazatel cash flow z investiční činnosti 
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v roce 2007 klesl o 429 %. Cash flow z finanční činnosti mělo vzrůstající trend 

v prvních třech analyzovaných letech, kdy došlo k navýšení bankovních úvěrů. V roce 

2009 společnost splatila bankovní úvěr, a proto ukazatel klesl o 152 %.  

 

3.1.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza bude provedena pro procentní zastoupení jednotlivých aktiv a pasiv v 

 již uvedených letech 2006 až 2011.  

 

3.1.2.1 Vertikální analýza aktiv 

V následující tabulce jsou uvedeny vybrané položky aktiv a jejich procentuální podíl na 

celkových aktivech.  

 

Tab. 8: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: (16), (20), Vlastní zpracování) 

Položky aktiv 
Procentuální podíly v jednotlivých letech 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Aktiva celkem 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
Stálá aktiva 25,89 % 34,41 % 30,70 % 38,92 % 37,58 % 28,86 % 
DNM 0,24 % 0,16 % 0,05 % 0,10 % 0,04 % 0,02 % 
Software 0,24 % 0,13 % 0,03 % 0,08 % 0,03 % 0,00 % 
DHM 16,12 % 24,58 % 20,86 % 26,57 % 25,10 % 18,99 % 
Pozemky 1,37 % 1,13 % 1,05 % 1,42 % 1,48 % 1,18 % 
Stavby 12,95 % 21,98 % 17,72 % 22,53 % 21,88 % 16,17 % 
Soubor movitých věcí 1,79 % 1,47 % 2,09 % 2,62 % 1,58 % 1,58 % 
DFM 9,53 % 9,67 % 9,79 % 12,24 % 12,44 % 9,85 % 
Oběžná aktiva 72,93 % 65,42 % 69,14 % 60,98 % 62,25 % 70,98 % 
Zásoby 33,68 % 47,15 % 53,11 % 38,80 % 22,09 % 45,98 % 
Krátkodobé pohledávky 28,76 % 17,16 % 15,47 % 18,51 % 15,61 % 15,21 % 
Finanční majetek 10,50 % 1,11 % 0,56 % 3,68 % 24,55 % 9,79 % 
Časové rozlišení 1,18 % 0,17 % 0,15 % 0,10 % 0,18 % 0,16 % 
Suma 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
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Pro grafické znázornění je vybrán složený sloupcový graf, který vyznačuje rozložení 

aktiv v jednotlivých letech.  

 

Graf 5: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: (16), (20), Vlastní zpracování) 

 

Při vertikální analýze aktiv vidíme, že podstatnou část aktiv během analyzovaného 

období tvoří oběžná aktiva, ze kterých nejvýznamnější částí jsou zásoby a krátkodobé 

pohledávky, což je vzhledem k obchodní činnosti firmy charakteristický jev. Stálá 

aktiva jsou z největší části tvořena dlouhodobým hmotným majetkem, konkrétně 

položkou stavby, které má společnost ve vlastnictví. Nejmenší část stálých aktiv tvoří 

software.  
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3.1.2.2 Vertikální analýza pasiv 

V následující tabulce jsou uvedeny vybrané položky pasiv a jejich procentuální podíl na 

celkových pasivech. 

 

Tab. 9: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: (16), (20), Vlastní zpracování) 

Položky pasiv 
Procentní podíly v jednotlivých letech 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Pasiva celkem 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Vlastní kapitál 46,99 % 45,35 % 38,49 % 51,30 % 57,80 % 48,96 % 

Základní kapitál 2,41 % 1,77 % 1,46 % 1,97 % 2,06 % 1,63 % 

Kapitálové fondy 8,94 % 9,24 % 8,67 % 10,72 % 10,84 % 8,59 % 

Fondy ze zisku 33,08 % 26,19 % 28,25 % 38,43 % 40,28 % 34,58 % 

HV běž. úč. období 2,56 % 8,16 % 0,12 % 0,19 % 4,62 % 4,15 % 

Cizí zdroje 52,79 % 53,76 % 60,78 % 47,98 % 41,36 % 50,66 % 

Rezervy 2,85 % 4,78 % 3,58 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Krátkodobé závazky 35,60 % 20,59 % 20,12 % 25,55 % 30,94 % 31,27 % 

Dlouh. bank. úvěr 0,00 % 0,00 % 9,94 % 11,72 % 10,42 % 6,82 % 

Krátk. bank. úvěr 14,35 % 28,39 % 27,14 % 10,71 % 0,00 % 12,57 % 

Časové rozlišní 0,22 % 0,88 % 0,73 % 0,71 % 0,84 % 0,38 % 

Suma 100,00 % 100, 00 % 100,00 % 100, 00 % 100,00 % 100, 00 % 

 

V období let 2006–2007 z analýzy cizích a vlastních zdrojů je patrné, že poměr cizích a 

vlastních zdrojů osciluje okolo úrovně 50:50, což je pro obchodní společnost neobvyklé, 

neboť z analýzy údajů ostatních obchodních společností bylo zjištěn daleko větší podíl 

cizích zdrojů, vůči zdrojům vlastním. Tento vysoký podíl vlastního kapitálu je zárukou 

dlouhodobě stabilní dobré ekonomické situace společnosti.  
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Pro grafické znázornění je vybrán složený sloupcový graf, který vyznačuje rozložení 

pasiv v jednotlivých letech.  

  

Graf 6: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: (16), (20), Vlastní zpracování) 

 

3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza rozdílových ukazatelů je provedena pro čistý pracovní kapitál a čisté peněžní 

prostředky. Výsledky rozdílových ukazatelů jsou uvedeny v celých tisících a jsou 

ilustrovány jak tabulkově, tak v grafu.  

 

V následující tabulce jsou uvedeny výsledné hodnoty v tisících Kč. 

 

Tab. 10: Rozdílové ukazatelé (Zdroj: (16), (20), Vlastní zpracování) 

Rozdílové 

ukazatele 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ČPK 47 723 46 450 41 035 32 972 50 796 83 162 

ČPP -81 905 -135 281 -194 586 -112 388 -40 884 -104 726 

 

Pro grafické znázornění rozdílových ukazatelů byl vybrán složený sloupcový graf, aby 

došlo ke zviditelnění vývoje čistého pracovního kapitálu a čistých pohotových 

prostředků. Hodnoty jsou uvedeny v tisících Kč.  
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Graf 7: Rozdílové ukazatelé (Zdroj: (16), (20), Vlastní zpracování) 

 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Výsledné hodnoty čistého pracovního kapitálu jsou kladné a mají růstový charakter, až 

na rok 2009, kdy hodnota spadla na 32 972 tisíc Kč. Nejvyšších hodnot bylo dosaženo 

v roce 2011, kdy vzrostl až na 83 162 tisíc Kč. Největší vliv na tento vývoj má zejména 

dosažený hospodářský výsledek za roky 2010 a 2011, který v těchto letech nebyl použit 

na žádné dlouhodobé investice, ale byl ponechán na financování běžné pracovní 

činnosti.  

 

Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Z analýzy čistých pohotových prostředků z let 2006–2011 vyplývá, že nejhorší situace 

pro společnost NEPA nastala v roce těžké hospodářské krize 2008, kdy se čisté 

pohotové prostředky ve společnosti dostali do kritické situace v důsledku dramatického 

nárůstu úvěrů. V letech 2009–2011 byla u tohoto ukazatele podstatně lepší situace. 

Zejména v roce 2010 ukazatel dosáhl nejvyšší úrovně ze sledovaného období. 
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3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů je zde následně rozdělena do pěti částí, z nichž každá 

skupina je okomentována a doplněna tabulkou a grafem.  

 

3.3.1 Analýza ukazatelů rentability 

Ukazatelé rentability patří v praxi k nejpoužívanějším a jejich výsledky jsou uvedeny 

v níže uvedené tabulce v analyzovaných letech.  

 

Tab. 11: Ukazatelé rentability (Zdroj: (16), (20), Vlastní zpracování) 

Rentabilita 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ROI 3,35 % 10,72 % 0,13 % 0,22 % 5,68 % 4,94 % 

ROA 2,56 % 8,16 % 0,12 % 0,19 % 4,62 % 4,15 % 

ROE 5,45 % 17,99 % 0,31 % 0,37 % 8,00 % 8,48 % 

ROS 1,53 % 4,85 % 0,11 % 0,19 % 3,43 % 3,64 % 

ROCE 6,34 % 19,94 % 0,21 % 0,47 % 13,74 % 9,76 % 

 

Pro grafické znázornění vývoje jednotlivých rentabilit, byl vybrán spojnicový graf.  

 

Graf 8: Ukazatelé rentability (Zdroj: (16), (20), Vlastní zpracování) 
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Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu má nestabilní vývoj. Výsledek dosáhl nejvyšší 

hodnoty v roce 2010, kdy se hodnota pohybovala okolo 11 %, což je pro vlastníky 

velmi příznivý výsledek. Poté klesl pod 1 %, ale po hospodářské krizi se hodnota opět 

vyšplhala nad 5 %.  

 

Rentabilita celkových aktiv (ROA) 

Ukazatel rentability celkových aktiv se ve sledovaném období nevyvíjel příliš příznivě, 

kromě roku 2007, kdy naměřená hodnota byla nejvyšší. V letech 2008–2009 klesla 

hodnota až na 0,12 %, ale v roce 2010 hodnota začala opět stoupat k 4,62 %. Nižší 

hodnoty byly jistě ovlivněny krizí, a proto když se hodnota vrátila opět do vyšších 

hodnot, lze konstatovat, že firmě vzrostl zisk díky prodejům zboží.  

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu je ve svém vývoji podobný, jako předchozí 

ukazatel. Výsledná hodnota v roce 2007 dosáhla téměř 18 %, což zapříčinil prudký růst 

tržeb. Hodnoty v letech 2008–2009 se dají považovat za podprůměrné. Nízké hodnoty 

ukazatele byly způsobeny velkými zásobami nebo nevyužitým dlouhodobým majetkem. 

Od roku 2008 má hodnota ROE vzrůstový charakter, což se považuje za kladný jev.  

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Ukazatel rentability tržeb byl opět kolísavý a klesající zejména v letech 2008–2009, kdy 

proběhla hospodářská krize a společnost dosahovala nízkých tržeb. Od roku 2010 má 

ukazatel rostoucí tendenci, což je ovlivněno vyššími tržbami. Výsledné hodnoty sice 

nedosahují doporučených hodnot, ale to je způsobeno nižší obrátkovostí zboží.  

 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) 

Výsledné hodnoty ukazatele rentability investovaného kapitálu se opět podobají 

předchozím výsledkům. V letech 2008–2009 byly jeho hodnoty značně podprůměrné, 

ale v roce 2010 nastal zlom a hodnota vzrostla na 13,74 %. Kolísavé výsledky jsou opět 

následkem toho, že tržby nebyly stabilní.  
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3.3.2 Analýza ukazatelů aktivity 

Analýza ukazatelů aktivity slouží společnosti jako přehled o hospodaření s aktivy. 

Nejprve jsou zpracovány obraty aktiv a následně doby obratů aktiv.  

 

Tabulka zachycuje výsledky analýzy ukazatelů aktivity společnosti.  

 

Tab. 12: Ukazatelé aktivity - obrat (Zdroj: (16), (20), Vlastní zpracování) 

Aktivita 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Obrat celkových aktiv 1,68 1,68 1,06 1,00 1,35 1,14 

Obrat stálých aktiv 6,48 4,89 3,46 2,57 3,58 3,95 

Obrat zásob 4,98 3,57 2,00 2,58 6,10 2,48 

 

Pro grafické znázornění těchto obratů je vybrán spojnicový graf, zachycující vývoj 

obratů aktiv.  

 

Graf 9: Ukazatelé aktivity - obraty (Zdroj: (16), (20), Vlastní zpracování) 
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Ukazatel obratu celkových aktiv dává najevo setrvalý mírně klesající stav. V roce 2010 
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což bylo způsobeno snížením tržeb. Díky vzrůstajícím tržbám o rok později se hodnota 

opět začala zvyšovat.  

 

Obrat stálých aktiv 

Výsledné hodnoty obratu stálých aktiv byly na počátku analyzovaných let velmi kladné. 

V letech 2008–2009 došlo ke snížení tržeb a tím došlo i ke snížení obratu stálých zásob, 

tudíž se hodnota postupně snižovala. V roce 2010 ale nastal zlom, tržby se zvýšily a tím 

došlo i ke zvýšení obratu stálých zásob na hodnotu 3,95 v roce 2011. 

 

Obrat zásob 

Ukazatel obratu zásob stejně jako u předchozích dvou ukazatelů měl nejprve pozitivní 

hodnoty. S nástupem hospodářské krize se ale výsledná hodnota ukazatele začala 

snižovat. Hodnota ukazatele se snížila zejména kvůli zvyšováním zásob společnosti a 

snižováním jejích tržeb. V roce 2010 výsledek ukazatele vzrostl na hodnotu 6,10, což 

bylo pro společnost příznivé. V roce 2011 ale hodnota opět klesla, ale společnost tento 

trend plánovala vzhledem k záměrnému zvýšení stavu zásob.  

 

Doby obratů aktiv jsou rovněž zpracovány do tabulky pro jednotlivé roky a jsou 

uvedeny ve dnech.  

 

Tab. 13: Ukazatelé aktivity – doby obratů (Zdroj: (16), (20), Vlastní zpracování) 

Doby obratu 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Doba obratu zásob 72,27 100,86 180,12 139,44 59,04 145,05 

Doba obratu pohledávek 60,86 34,39 48,91 64,29 38,44 44,84 

Doba obratu závazků 66,52 35,63 60,37 55,50 60,30 69,01 
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Grafické znázornění zachycuje vývoj dob obratů zkoumaných aktiv.  

 

Graf 10: Ukazatelé aktivity – doby obratů (Zdroj: (16), (20), Vlastní zpracování) 

 

Doba obratu zásob 

Výsledek ukazatele doby obratu zásob není příliš příznivý. Zejména v letech 2007–2009 

přesáhla doba 100 dní. To znamená, že společnost držela zásoby velmi dlouhou dobu 

mezi naskladněním a jejich prodejem. Velmi špatný výsledek byl v roce 2008, kdy doba 

obratu zásob dosáhla 180 dní. V roce 2010 došlo ke snížení této doby na 59 dní, což je 

pro firmu obrovské zlepšení. O rok později se doba obratu zásob opět zvýšila, důvodem 

bylo větší množství zásob. 

 

Doba obratu pohledávek 

Výsledné hodnoty doby obratu pohledávek mají pozitivní výsledek až na rok 2006 a rok 

2009. V roce 2007 byl výsledek nejlepší, doba inkasa pohledávek byla 34 dní, což se 

považuje za velmi dobrý výsledek.  

 

Doba obratu závazků 
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později, než platí, její zákazníci pohledávky jí. Doba splacení závazků společnosti 

NEPA se pohybuje okolo 60 dní. Pokud dojde ke srovnání roku 2007 a 2010 lze si 

0,00 

20,00 

40,00 

60,00 

80,00 

100,00 

120,00 

140,00 

160,00 

180,00 

200,00 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ukazatelé aktivity (doby obratů) 

Doba obratu zásob 

Doba obratu 

pohledávek 

Doba obratu závazků 



68 

 

všimnout, že společnost uhradila své závazky v roce 2010 o 25 dní později. Společnost 

by se měla snažit platit své závazky v co nejzazším termínu, aby byla co nejdéle 

financována levnějším kapitálem.  

 

3.3.3 Analýza ukazatelů zadluženosti 

Výsledky analýzy ukazatelů zadluženosti dávají najevo, kolik majetku společnosti je 

financováno cizími zdroji.  

 

Tab. 14: Ukazatelé zadluženosti – 1. část (Zdroj: (16), (20), Vlastní zpracování) 

Zadluženost 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Celková zadluženost 0,53 % 0,54 % 0,61 % 0,49 % 0,41 % 0,51 % 

Koeficient samofinancovaní 0,47 % 0,46 % 0,39 % 0,51 % 0,59 % 0,49 % 

 

Následující graf znázorňuje poměr celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování. 

 

Graf 11: Ukazatelé zadluženosti (Zdroj: (16), (20), Vlastní zpracování) 
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se vedení firmy drží vlastního ekonomického principu, který spočívá v tom, že objem 

dlouhodobého majetku nikdy nesmí být vyšší, než je objem vlastního kapitálu. Tímto 

způsobem společnost (vzhledem k charakteru prodávaného sortimentu) po celou dobu 

své existence ve vztahu k bankovním domům, vykazuje přiměřenou zadluženost pro 

požadovanou výši bankovních úvěrů.  

 

Koeficient samofinancování 

Součet výsledné hodnoty ukazatel zadluženosti a koeficientu samofinancování tvoří 

dohromady 100 %. Nejlepších hodnot dosahuje ukazatel v letech 2009 a 2010, kdy 

společnost neměla problém s financováním z vlastních zdrojů.  

 

V další tabulce ukazatelů zadluženosti jsou výsledky úrokového krytí a doby splácení 

dluhů.  

 

Tab. 15: Ukazatelé zadluženosti – 2. část (Zdroj: (16), (20), Vlastní zpracování) 

Zadluženost 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Doba splácení dluhů 6,67 8,85 -10,44 3,69 0,71 -3,32 

Úrokové krytí 6,04 18,67 2,85 2,11 8,80 19,35 

 

Doba splácení dluhů 

Doba splácení dluhů by měla mít klesající trend, což společnost NEPA splňuje. V roce 

2007 byla hodnota nejvyšší a to 8,87, postupně ale začala klesat. V roce 2010 dosáhla 

hodnoty 0,71, která pro společnost NEPA byla velmi pozitivním výsledkem. V roce 

2008 a 2011 je výsledek v minusových hodnotách, což nelze nijak okomentovat.   

 

Úrokové krytí 

Výsledné hodnoty úrokového krytí jsou velmi nadprůměrné, jelikož bankovní standarty 

považují za dobrý výsledek hodnotu 3, kterou NEPA téměř ve všech letech značně 

překročila. Nejvyšší hodnota byla zaznamenána v posledním analyzovaném roce 2011, 

kdy naměřená hodnota byla 19,35.  
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3.3.4 Analýza ukazatelů likvidity 

Analýza ukazatelů likvidity ukazuje, jak je schopna firma schopna splácet své závazky. 

Koeficienty výsledků jsou uvedeny tabulce. 

 

Tab. 16: Ukazatelé likvidity (Zdroj: (16), (20), Vlastní zpracování) 

Likvidita 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Běžná 2,05 3,18 3,44 2,39 2,01 2,27 

Pohotová 1,10 0,89 0,80 0,87 1,30 0,80 

Okamžitá 0,29 0,05 0,03 0,14 0,79 0,31 

 

V níže uvedeném grafu je znázorněn vývoj likvidit v jednotlivých letech. 

 

Graf 12: Ukazatelé aktivity (Zdroj: (16), (20), Vlastní zpracování) 

 

Běžná likvidita 
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Pohotová likvidita 

Výsledné hodnoty pohotové likvidity nejsou nadprůměrné, neboť ve většině 

analyzovaných let jsou pod úrovní doporučených hodnot a to značí zhoršenou likviditu 

firmy. V roce 2010 byl ale výsledek pohotové likvidity uspokojující, neboť dosáhla 

hodnoty 1,30. Bohužel v roce 2011 opět hodnota klesla pod požadovanou hodnotu 1. Při 

podrobné analýze z podkladů dostupných v účetním oddělení společnosti, byla však 

zjištěna velmi pozitivní skutečnost a to, že NEPA po celou dobu 100% řádně a včas 

splácela své závazky a nikdy neměla žádné závazky po lhůtách splatnosti s výjimkou 

závazků, u kterých probíhala nějaká forma reklamace či jiného vytýkaného řízení.  

 

Okamžitá likvidita 

Doporučené výsledné hodnoty okamžité likvidity by měly být 0,2–0,5. Doporučených 

hodnot se firmě podařilo dosáhnout pouze v roce 2006 a 2011. V letech 2007-2009 jsou 

ale výsledky horší.  

 

3.3.5 Analýza ukazatelů produktivity práce 

Pro analýzu produktivity práce byl vybrán pouze ukazatel produktivity z přidané 

hodnoty, neboť ukazatel z výkonů se nehodí pro společnost zabývající se obchodní 

činností. V následující tabulce jsou uvedeny výsledné hodnoty v tisících Kč. 

 

Tab. 17: Ukazatelé produktivity práce (Zdroj: (16), (20), Vlastní zpracování) 

Ukazatelé produktivity práce 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Produktivita z přidané hodnoty 621,34 1006,04 641,05 488,95 815,41 916,96 
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Graf zachycující vývoj ukazatelů produktivity práce za analyzované období šesti let.  

 

Graf 13: Ukazatelé produktivity práce (Zdroj: (16), (20), Vlastní zpracování) 

 

Produktivita z přidané hodnoty 

Ukazatel produktivity z přidané hodnoty udává, kolik přidané hodnoty připadá ročně na 

jednoho zaměstnance. Úroveň přidané hodnoty ve společnosti NEPA ovlivňují jednak 

vnitřní faktory (úroveň znalostí a odborností zaměstnanců společnosti), ale také faktory 

vnější (úroveň cen konkurenčních výrobků a vývoj nákladů na dopravu a energii). 

Přidaná hodnota ve společnosti je trvale v kladných číslech, přesto v tomto ukazateli 

existují dle mého názoru rezervy, které může společnost v budoucnu využít. Společnost 

taktéž disponuje logistickým zázemím, kterým i bez dalších nákladů dokáže zvednout 

tržby na úroveň 450–500 miliónů Kč. Tímto způsobem je možné velmi pozitivně 

ovlivnit úroveň přidané hodnoty.  

 

3.4 Analýza soustav ukazatelů 

V poslední výpočtové části práce je hodnocena finanční situace podniku NEPA pomocí 

soustav ukazatelů. Byl vybrán Altmanův index bankrotu a index IN05. 
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3.4.1 Altmanův index bankrotu 

Pomocí Altmanova indexu bankrotu bylo zjištěno, v jaké zóně se společnost NEPA 

nachází. Nejprve byly vypočítány jednotlivé ukazatele, které se následně vynásobily 

příslušným koeficientem a poté se sečetly.   

 

Tab. 18: Altmanův index (Zdroj: (16), (20), Vlastní zpracování) 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Z 2,08 2,26 1,31 1,21 1,81 1,66 

 

Graf slouží pro pohled na vývoj Altmanova indexu bankrotu. 

 

Graf 14: Altmanův index bankrotu (Zdroj: (16), (20), Vlastní zpracování) 

 

Výsledné hodnoty Altmanova indexu bankrotu by se měly pohybovat nad hodnotou 1,2, 

aby společnost odvrátila bankrotní situaci. Z tabulky i z grafu je patrné, že NEPA se ve 

všech analyzovaných letech úspěšně vyhýbala hranici bankrotu. Pouze v roce 2009 byla 

téměř na hraně, když index dosahoval hodnoty 1,21. Tento stav byl jistě zapříčiněn 

právě probíhající finanční krizí, která postihla i společnost NEPA. V ostatních letech se 

společnost pohybovala v tzv. šedé zóně, což znamená, že NEPA neměla vyhraněnou 

finanční situaci a nelze jednoznačně určit, jestli je či není na hranici bankrotu.  
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3.4.2 Index IN05 

Finanční situace společnosti NEPA je dále posouzena pomocí indexu IN05, který byl 

vytvořen pro české prostředí. Jako v předešlém vzorci jsou opět nejdříve vypočítány 

ukazatele, následně vynásobeny příslušným koeficientem a poté jsou sečteny  

 

Tab. 19: Index IN05 (Zdroj: (16), (20), Vlastní zpracování) 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

IN05 0,89 1,62 0,67 0,63 1,16 0,88 

 

Grafické znázornění pro vývoj indexu IN 05. 

 

Graf 15: Index IN05 (Zdroj: (16), (20), Vlastní zpracování) 

 

Hodnocení finanční situace pomocí indexu IN05 není pro společnost NEPA příliš 

příznivé. Hodnoty pod 0,9 značí vážné finanční problémy a možný bankrot. Společnost 

se bohužel v této zóně pohybuje v letech 2006, 2008, 2009 a 2011. Naopak rok 2007 byl 

velmi pozitivní, neboť výsledná hodnota dosáhla hodnoty 1,68, což se blíží nad hranici 

tzv. šedé zóny. Nízké hodnoty jsou způsobeny ukazatelem x3, kde společnost NEPA má 

v nepoměru provozní výsledek hospodaření před zdaněním s celkovými aktivy.  
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3.5 Zhodnocení finanční situace společnosti 

V této části bakalářské práce je zhodnocení celkové finanční situace rozděleno a 

popsáno dle následujících částí.  

 

Horizontální a vertikální analýza 

Horizontální a vertikální analýza byla první analyzovanou oblastí praktické části 

bakalářské práce.  Zde bylo zjištěno, že společnosti vzrostla aktiva zejména v roce 

2007, což bylo způsobeno koupí nového logistického centra a to Tišnov II-Olbrachtova. 

Díky výhodné pozici (blízká vzdálenost k logistickému centru Tišnov I-Mrštíkova) 

tohoto nového skladu firmě nevznikaly náklady spojené s obslužnými pracovníky. 

Naopak snížení celkových aktiv se uskutečnilo v letech 2008-2010, kdy se společnost 

potýkala s celoevropskou hospodářskou krizí. Společnost NEPA se snažila co nejvíce 

snížit dopady této krize, a proto v roce 2010 rapidně snížila své zásoby, konkrétně na 

hodnotu 53 725 tisíc Kč. Tato hranice jak se později ukázalo, byla velmi nízká, neboť 

společnost nebyla schopna pokrýt poptávku po některých produktech. V roce 2011 se 

NEPA snažila vyhnout problému, který nastal v roce předchozím a zásoby, které 

pořídila na sklad, byly nadbytečné. U skladby aktiv bylo zjištěno, že největší část 

celkových aktiv je tvořena stálými aktivy, konkrétně zásobami a krátkodobými 

pohledávkami, což je typický jev pro obchodní činnost společnosti. V horizontální 

analýze pasiv je důležitou položkou vlastní kapitál, jehož výše vytváří dostatečný 

prostor pro bezproblémové financování společnosti. Z analýzy výkazu zisků a ztrát je 

patrné, že společnost postihla v letech 2008-2009 ekonomická krize, což se projevilo na 

snižujících se tržbách společnosti. Největší pokles byl v roce 2009, kdy tržby klesly o 

33,2%. Od tohoto méně úspěšného roku měly tržby společnosti růstový charakter. 

Velmi neobvyklou skutečnosti pro obchodní společnost je poměrová skladba mezi 

vlastním a cizím kapitálem, která je téměř ve všech analyzovaných letech v poměru 

50:50. Vysoký podíl vlastního kapitálu zaručuje společnosti NEPA dlouhodobou a 

stabilní ekonomickou situaci.  

 

Ukazatelé rentability 

Výsledné hodnoty všech ukazatelů rentability nemají stabilní vývoj a ukazují kolísavý 

trend. Nejhorších výsledků dosahovaly ukazatele v letech 2008-2009, kdy společnost 
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zasáhla finanční krize. Hodnoty se pohybovaly téměř na úrovní 0 a byly způsobeny 

vysokými zásobami a nízkými tržbami.  

 

Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity by měly mít vzrůstající charakter. Tento jev ale téměř v žádném 

z analyzovaných let u společnosti NEPA nenastal, což není pro společnost pozitivní. 

V letech 2008 a 2009 klesly hodnoty nejníže důsledkem celoevropské hospodářské 

krize. Rok 2010 znamenal pro společnost značné zlepšení v obratu zásob, jelikož se 

zásoby obrátili více než 6 krát za rok.  

 

Zde je nutno podotknout, že i když společnost vlastní nadbytečné množství zásob, je pro 

ni tento způsob výhodnější než mít zásob méně a objednávat zboží častěji. Důvodem je 

to, že pokud NEPA objedná větší množství zboží, dojde ke snížení cen jednotlivých 

kusů a zároveň je cena dopravy rozpočítána na více výrobků a díky těmto skutečnostem 

mají výrobky menší nákupní cenu.  

 

Ukazatelé zadluženosti 

Ve společnosti NEPA platí pravidlo, že všechny formy běžných bankovních úvěrů 

(revolvingový či kontokorentní v CZK nebo cizích měnách v USD, EUR) slouží vždy 

k financování oběžných prostředků (zásoby, případné nesplacené pohledávky). Na 

základě tohoto poznatku a také pomocí vypočtených ukazatelů zadluženosti je možné 

konstatovat, že obchodní společnost NEPA se trvale pohybuje v pásmu přiměřené 

zadluženosti.  

 

Ukazatelé likvidity 

V současné době má společnost NEPA uzavřeny rámcové smlouvy o spolupráci se 

čtyřmi bankovními institucemi – KB, ČSOB, UniCredit Bank a HSBC. Uzavřené limity 

v letech 2010-2012 se pohybují v rozmezí 240-300 miliónů Kč. Na základě těchto 

smluv lze konstatovat, že společnost využívá nabízené úvěrové prostředky ze strany 

bank na úrovní 0-35% nabízených finančních limitů. Tato obrovská důvěra bankovních 

institucí je založena také na skutečnosti, že společnost NEPA během své existence 

splácela veškeré svoje krátkodobé a dlouhodobé úvěry řádně a včas. Důvěru je možné 
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doložit i tím, že dvě banky z výše uvedených mají se společností NEPA uzavřené 

smlouvy o provádění finančních transakcí (swap, forward). Chování bank vůči 

společnosti NEPA jednoznačně prokazuje, že přesto že, některé ukazatelé likvidity 

mohou teoreticky dosáhnout nevýhodných hodnot, je likvidita společnosti NEPA 

výborná.  

 

Altmanův index a index IN05 

Výsledky analýzy pomocí Altmanova indexu bankrotu značí velmi pozitivní výsledky 

pro společnost NEPA. Ve všech analyzovaných letech se jeho výsledky pohybují v tzv. 

„šedé zóně“. Oproti tomu analýza prostřednictvím indexu IN05 vyjadřuje ne příliš 

dobré výsledky pro společnost, neboť zjištěné hodnoty téměř ve všech letech jsou pod 

hranicí bankrotu. Z toho stavu lze usuzovat, že společnost NEPA netvoří hodnotu pro 

její majitele.  

 

Finanční krize 

Finanční krize, která proběhla v letech 2008-2009 se projevila také v hospodaření 

společnosti NEPA. V divizi kancelářské techniky došlo ke snížení zájmu o nové 

výrobky, ale je nutno podotknout, že se jednalo spíše o odložení nákupu, protože firmy 

se v současné době neobejdou bez modernizace kancelářské techniky. V divizi 

klimatizační techniky se taktéž projevila finanční krize, ale na prodeje klimatizací mělo 

negativní vliv i velmi chladné léto. Klimatizační technika značky Sinclair je 

distribuována společností NEPA do celé střední a jihovýchodní Evropy, kde finanční 

krize měla větší dopady než krize v západní Evropě.  Díky tomu, lze konstatovat, že 

řada konkurentů společnosti NEPA měla kvůli zpřísnění získávání bankovních úvěrů 

značné finanční problémy (např. Maďarsko, Polsko atd.). Pro společnost NEPA to 

znamenalo snížení poptávky od stálých zákazníků, které získala v průběhu let 2001-

2008, ale zároveň došlo k nárůstu nových zákazníků z oblasti východní Evropy. 

Finanční krize tedy pro společnost znamenala spíše výzvu pro expanzi v letech 2010-

2012. 

 

Finanční krize, která znatelně zasáhla ekonomiku celé Evropy, tak paradoxně vytvořila 

pro společnost NEPA, která pro financování své podnikatelské činnosti využívá vysoký 
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podíl vlastního kapitálu, velmi dobré podmínky pro zvládnutí konkurenčního boje 

v letech 2010-2012.  

 

Díky finanční krizi, se vedení společnosti NEPA zamyslelo nad hodnotou svých 

nákladů a začalo hledat úsporná opatření. V roce 2009 se NEPA zaměřila na snížení 

výkonové spotřeby důslednou kontrolou nákupů služeb, kancelářského vybavení, 

nábytku atd. Od roku 2009 také začala společnost zpoplatňovat využívání nového 

parkoviště na ulici Purkyňova. Následkem těchto i dalších opatření byla snížena 

výkonová spotřeba oproti minulému roku o 10 milionů Kč.  

 

3.6 Zhodnocení informačního systému společnosti NEPA 

Společnost NEPA používá jeden hlavní informační systém. Tím je Microsoft Dynamic 

Nav 5.0, který zabezpečuje téměř všechny probíhající procesy ve společnosti. Tento 

informační systém je umístěn na jednom z pěti serverů a funguje na operačním systému 

Microsoft Windows Server 2003. Zálohování systému se uskutečňuje denně, týdně i 

měsíčně a to z důvodu důležitosti ukládaných dat, jejichž ztráta by pro firmu měla velmi 

negativní dopady. Microsoft Dynamic NAV nabízí řadu modulů, z nichž NEPA používá 

jen určité z nich a to: správu financí, logistiku, nákup, prodej, investiční majetek, servis, 

CRM a reporty.  Zmíněný podnikový informační systém využívají téměř všichni 

zaměstnanci společnosti, a to zejména účetní oddělení, servisní oddělení, logistické 

oddělení a obchodní oddělení. Se systémem Microsoft Dynamic NAV je společnost 

velmi spokojena a v nejbližší době nehodlá tento systém zaměnit za jiný.  

 

Způsob jakým společnost NEPA provádí zásobování obou divizí je dvojího typu. Divize 

kancelářské techniky je zásobována pomocí moderní zásobovací metody Just in time, 

jejíž hlavním cílem jsou nulové zásoby. Metoda je využívána pouze u výrobků značky 

Sharp, neboť obchodní zastoupení této značky je v přístavním městu Hamburk 

v Německu. Doba dodání těchto výrobků je okolo dvou týdnů, což umožňuje 

společnosti NEPA vlastnit menší sklad a tím i menší zásoby. V důsledku toho, 

společnosti nevznikají nadbytečné zásoby a s tím spojené náklady, jak je tomu v divizi 

klimatizací. Naopak divize klimatizací je zásobována z Asie pomocí zásobování na 

sklad, kdy jsou tvořeny zásoby na základě předpokládaných objednávek od zákazníků.  
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Společnost NEPA musí provést objednávku zboží značky Sinclair vždy tři měsíce 

dopředu, kdy je velmi těžké odhadnout poptávku zákazníků.  Metoda výroby na sklad je 

velmi riziková, jelikož pro společnost je složité předpovídat své prodeje klimatizací 

hlavně z důvodu proměnlivého počasí. Tento fakt je možné vidět v horizontální analýze 

aktiv, kdy společnosti vzrostly zásoby na základě špatné predikce prodeje.  

 

Novým systémem, který zabezpečuje evidenci zaměstnanců, je docházkový systém 

Kartoun 2005 od společnosti Technopark. Tento docházkový systém slouží pro online 

sledování a evidenci zaměstnanců pomocí snímačů nainstalovaných u vchodu do 

budovy společnosti NEPA. Každý zaměstnanec při příchodu do práce i odchodu z práce 

musí použít svoji identifikační kartu, díky ní je zaevidován přesný čas příchodu a 

následného odchodu z práce. Stávající docházkový systém nemá ale propojení 

s informačním systémem pro výpočet mezd. Proto musí být nejprve předána měsíční 

vyhodnocovací listina docházkového systému externí účetní společnosti, která ji použije 

pro výpočet mezd zaměstnanců společnosti NEPA. 
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4 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

Z posouzení finanční výkonnosti společnosti NEPA vyplynuly určité kroky, které by 

měly zlepšit finanční situaci společnosti. Zároveň byly učiněny i návrhy ke zlepšení 

stávajícího informačního systému společnosti. 

 

4.1 Návrhy na zlepšení finanční a obchodní situace společnosti 

V této části jsou uvedeny návrhy ke zlepšení finanční a obchodní situace společnosti, 

které by měly být nápomocné ke zvýšení tržeb, lepšímu představení kvality výrobků 

značky NEPA a také k získání dalších potenciálních zákazníků. 

 

Skladovací prostory 

V současné době využívá společnost NEPA dvě logistická centra, a to Tišnov I-

Mrštíkova a Tišnov II-Olbrachtova. V případě, že se firmě podaří úspěšně rozvinout dvě 

nově připravované divize – divizi LED osvětlení a divizi tepelných čerpadel bude 

objem těchto výrobních kapacit nedostatečný. Již v současné době kromě uvedených 

logistických center NEPA využívá také logistický areál firmy KAMPOS v Kuřimi, 

který má v pronájmu. Další zvyšování skladovacích kapacit formou pronájmu v jiném 

místě by mělo za následek zvyšování dopravně-obslužných nákladů na logistické práce. 

Pro společnost bude muset provést transformaci logistických činností z nynějších tří 

(Tišnov I, Tišnov II, KAMPOS Kuřim) případně čtyř skladovacích míst (při dalším 

rozvoji) do jednoho velkého logistického centra. Finanční náročnost výstavby nebo 

nákupu tohoto centra bude mírně eliminována zejména odprodejem dvou současně 

užívaných vlastních center (Tišnov I, Tišnov II).  

 

Obrat a doba obratu zásob 

V průběhu let 2007-2011 ve společnosti NEPA docházelo k velkým výkyvům ve stavu 

zásob a tyto velké výkyvy měly nepříznivý dopad na společnost na obou dvou pólech 

tohoto vývoje. Maximální hranice zásob, která se koncem roku 2008 pohybovala na 

úrovni 170 000–190 000 tisíc Kč způsobila společnosti obrovské problémy v likviditě a 

ohrožovala samotnou existenci firmy. Na druhém pólu byla velká obezřetnost při 
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nákupech zboží pro společnost, kdy nejmenší zásoby se pohybovaly na úrovni 40 000–

55 000 tisíc Kč, ale zároveň tento nízký stav zásob způsobil nedostatek některých 

položek v sortimentu prodávaného zboží a připravil tak společnost o část tržeb. Jako 

navrhované opatření je nutno udržet vzhledem k širokému sortimentu a velké úzkosti 

prodávaného zboží stav zásob na úrovni 85 000–120 000 tisíc Kč. Společnost musí 

trvale věnovat pozornost zásobám a pořizovat zásoby zboží, tak aby tyto hranice byly 

překračovány jen výjimečně. Také je nutno provádět trvalou optimalizaci (zvýšit 

účinnost vyhodnocovacích procesů) nákupu zboží pomocí lepší součinností 

ekonomických a obchodních složek společnosti NEPA.  

 

Marketing 

Společnost NEPA nemá marketingové oddělení, ale veškerou marketingovou kampaň 

provádí externí společnost. Tato společnost se zajímá pouze o splnění úkolu, ale už se 

nesnaží kampaň nějakým způsobem vylepšit, aby zaujala co největší okruh 

potencionálních zákazníků. Na tuto činnost by měl být přijat nový pracovník nebo by 

měl být rekvalifikován některý ze stávajících zaměstnanců, kterému by byla delegována 

kontrola marketingových činností. Z tohoto důvodu by mohla být reklama na jejich 

sortiment daleko úspěšnější a účinnější. Je to tím, že pracovník, který je v úzkém 

kontaktu se společnosti (oproti externí marketingové firmě), přesně ví, jakou kampaň 

zvolit a jaký komunikační kanál použít, aby úspěšnost takové kampaně byla co největší.   

 

Internetové stránky a elektronický obchod 

Společnost NEPA provozuje internetové stránky své společnosti, jejich struktura ale 

není vhodná pro konečné zákazníky. V sekci produktů jsou sice znázorněny výrobky 

společnosti, ale u žádného z nich není uvedena cena. Konečná zákazník a laik v oboru 

tedy nemá představu, jaká je cena výrobku. Proto si myslím, že řada takových 

zákazníků raději zvolí specializovaný internetový obchod, kde jsou přesnější informace.  

Pro divizi klimatizací společnost NEPA zřídit internetový obchod nemůže, jelikož by se 

dostala do konfliktu se svými dealery. Divize kancelářské techniky by měla provozovat 

internetový obchod a to z důvodu, že tento druh výrobku je určen i pro konečné 

zákazníky. Na jedné straně by zřízení elektronického obchodu představovalo náklady, 
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ale na straně druhé by se společnosti zvýšily tržby díky větším prodejům koncovým 

zákazníkům.  

 

Motivace a teambuilding 

Společnost NEPA by se měla zaměřit na motivaci svých zaměstnanců, aby měli snahu 

se vzdělávat a učit novým věcem, jako například cizím jazykům, což by pomohlo k 

rozvoji firmy. NEPA spolupracuje s Čínou, Německem a jihovýchodní Evropou, tudíž 

je nutné, aby zaměstnanci dokázali komunikovat s obchodními partnery v zahraničí. 

Tato skutečnost by pomohla k většímu rozvoji ve zmíněných zemích, než tomu bylo 

doposud. Dále by společnost měla změnit ohodnocovaní přímých prodejců a to tím 

způsobem, že se sníží pevná základní část jejich mzdy a navýší se pohyblivá část, která 

se odvíjí od počtu prodaných výrobků v dané divizi.  Také je důležité nastavit limit, od 

jaké částky se zaměstnanci pohyblivá část mzdy zvýší.  

 

Společnost NEPA by se měla více zaměřit na rozvoj kolektivu, tzv. teambuilding. Ten 

by byl prospěšný pro utužení pracovního kolektivu, přispěl by také k růstu důvěry mezi 

pracovníky a ke zlepšení týmové komunikace. Díky teambuildingu bude ve společnosti 

lepší atmosféra, všem zaměstnancům se bude lépe pracovat a tyto důvody ovlivní 

prodeje jejich výrobků, což je pro společnost cílové.  

 

4.2 Návrhy pro zlepšení informačního systému společnosti 

Další část návrhu na zlepšení situace podniku se zabývá informačním systémem a jeho 

nedostatky, které by měli být co nejvhodněji odstraněny a nahrazeny lepším řešením.  

 

Microsoft Dynamic NAV 5.0 

Používaný informační systém Microsoft Dynamic NAV 5.0 je ve verzi, která 

nevyžaduje přechod na nejnovější verzi. Pokud by ale společnost zvažovala rozšíření 

činností, které by vyžadovaly rozšíření stávajících modulů informačního systému, bylo 

by velmi vhodné zvážit přechod na vyšší verzi informačního systému. Domnívám se, že 

stávající stav informačního systému, který stále využívá nativní databázi pro ukládání 

dat, by už nevyhovoval novým požadavkům. Tento přechod na vyšší verzi by vyžadoval 

zároveň přechod na databázi Microsoft SQL. 
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Microsoft Exchange 2000 

Poštovní server Microsoft Exchange 2000 funguje na serveru s operačním systémem 

Microsoft Windows Server 2000. Jedná se o poměrně zastaralou verzi, která v blízké 

době nebude podporovaná výrobcem Microsoft. Při neočekávané havárii poštovního 

serveru by mohlo dojít ke ztrátě dat a k dlouhodobému výpadku kompletní elektronické 

komunikace se zákazníky a dodavateli. To by znamenalo velký dopad pro obchodní 

společnost. Stávající stav tohoto poštovního serveru navíc nepodporuje běžně dostupné 

mobilní technologie, které se ve společnosti v dnešní době hojně využívají, což 

znamená značné omezení pro zaměstnance společnosti NEPA, kteří často cestují a tak 

jsou odkázáni pouze na svůj mobilní telefon. Proto navrhuji upgrade poštovního serveru 

včetně operačního systému. Společnost by měla přejít na aktuální verzi Microsoft 

Exchange 2010 a operační systém Microsoft Windows Server 2008.  

 

Novell 5.0 

Systém Novell 5.0, který společnost NEPA používá pro ukládání dat, nepatří pod 

Microsoft. Všechny ostatní aplikace a operační systémy jsou od společnosti Microsoft a 

proto by do budoucna stálo za úvahu sjednotit celou platformu na Microsoft, což 

znamená systém Novell nahradit Microsoft Windows Serverem. Přínosem pro 

společnost by bylo jednotné prostředí a lepší provázanost neboli integrita jednotlivých 

operačních systémů a aplikací, a tím zjednodušení administrace informačních 

technologií.  

 

Docházkový systém Kartoun 2005 

Společnost využívá pro sledování docházky ve společnosti docházkový systém Kartoun 

2005. Tento systém ale není propojen s informačním systémem externí účetní firmy, 

která zabezpečuje výpočet mezd zaměstnanců. Externí účetní firmě se nejprve předá 

vyhodnocovací listina docházkového systému a na jejím základě jsou pak sestaveny 

mzdy zaměstnanců. Tento proces je zdlouhavý a měl by být nahrazen automatizovaným 

procesem, kdy dojde k propojení docházkového systému Kartoun a systému externí 

společnosti pro výpočet mezd. To by znamenalo úsporu času a nákladů společnosti 

NEPA.  
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ZÁVĚR 

Cíle, které byly zadány na počátku této bakalářské práce, byly naplněny. Hlavním cílem 

bylo zhodnocení finanční situace společnosti NEPA a zabezpečení této společnosti 

podnikovým informačním systémem.  

 

Nejprve byla provedena analýza současného stavu společnosti NEPA pomocí Porterova 

modelu pěti sil a SWOT analýzy. Prostřednictvím SWOT analýzy byly zjištěny silné a 

slabé stránky společnosti NEPA. Mezi její silné stránky patří zejména diferenciace 

činností, silná pozice na trhu, strategické rozhodování managementu a důvěryhodnost 

bank. Společnost vykazuje i slabé stránky, kterými jsou dominantní dodavatelé a 

nedostatečný marketing společnosti. Velkou příležitostí pro společnost NEPA je 

expanze na nové trhy a inovace v nových oblastech podnikání, které společnost plánuje 

(tepelná čerpadla, LED osvětlení). Hrozbou pro společnost NEPA je nestabilní počasí a 

vstup nového konkurenta na trh klimatizací.  

 

Následná finanční analýza společnosti NEPA spočívala ve zpracování údajů za roky 

2006-2011. V těchto výsledcích se samozřejmě projevily důsledky celoevropské 

hospodářské krize. Ty se promítly do ukazatelů rentability a aktivity a ovlivnily 

Altmanův index bankrotu a index IN05. Ze zjištěných výsledků finanční analýzy 

vyplynulo, že společnost má značné problémy se zásobami a jejich obrátkovostí v divizi 

klimatizací. Proto byla navržena hranice stavu zásob, která by mohla být překročena 

pouze ve výjimečných případech.  

 

Společnost NEPA pracuje s podnikovým informačním systémem Microsoft Dynamic 

NAV 5.0. Ten znamená pro společnost značnou jistotu, díky které zabezpečuje provoz 

všech sektorů. Veškeré aplikace, které jsou ve společnosti využívány od společnosti 

Microsoft, jsou zde silným nástrojem usnadňující každodenní činnosti. Nedostatkem 

společnosti NEPA v oblasti informačních systému je chybějící elektronický obchod pro 

divizi kancelářské techniky, který by firmě pomohl získat nové zákazníky na českém 

trhu.  
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Závěrem bych chtěla říci, že společnost NEPA za celou dobu svoji existence 

nevykazovala v žádném roce ztrátu, a i když ji zasáhla hospodářská krize, dokázala si 

udržet pozici na trhu.  
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I 

 

PŘÍLOHA Č. 1: ROZVAHA ZA OBDOBÍ 2006-2011 

 

(16), (20)

AKTIVA řád 2006 2007 2008 2009 2010 2011

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 207615 282595 343564 253660 243205 307044

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 53743 97254 105491 98723 91387 88627

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) 004 496 453 176 259 102 58

B. I. 1 Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0 0 0

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0 0 0

3 Software 007 496 375 111 207 64 7

4 Ocenitelná práva 008 0 78 65 52 38 25

5 Goodwill 009 0 0 0 0 0 0

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0 0 0

7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 0 0 26

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0 0 0

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek  (ř.14 až 22) 013 33463 69470 71672 67407 61038 58322

B. II. 1 Pozemky 014 2846 3 207 3610 3610 3610 3610

2 Stavby 015 26893 62 107 60892 57153 53213 49649

3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 3724 4 156 7170 6644 3844 4863

4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0 0 0

5 Základní stádo a tažná zvířata 018 0 0 0 0 0 0

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 0 0 0

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 0 0 0 0 371 200

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 0 0 0 0 0 0

9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 0 0 0

B. III. Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 24 až 30) 023 19784 27331 33643 31057 30247 30247

B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 0 0 0 0 0 30247

2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 19784 27 331 33643 31057 30247 0

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 0 0 0

4 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027 0 0 0 0 0 0

5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0 0 0

6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0 0 0

7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 0 0 0

C. Oběžná aktiva  (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 151421 184867 237546 154684 151385 217937

C. I. Zásoby   (ř.33 až 38) 032 69927 133239 182484 98415 53725 141190

C. I. 1 Materiál 033 0 0 0 0 0 0

2 Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 0 0 0

3 Výrobky 035 0 0 0 0 0 0

4 Zvířata 036 0 0 0 0 0 0

5 Zboží 037 69927 133 239 182484 98415 53725 141190

6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0 0 0

C. II. Dlouhodobé pohledávky  (ř. 40 až 47) 039 0 1 0 0 0 0

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 1 0 0 0 0

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 0 0 0

3 Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0 0 0

4 Pohledávky za společníky, členy družstva  a za účastníky sdružení 043 0 0 0 0 0 0

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0 0 0

6 Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0 0 0

7 Jiné pohledávky 046 0 0 0 0 0 0

8 Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0 0 0

C. III. Krátkodobé pohledávky  (ř. 49 až 57) 048 59701 48491 53137 46945 37955 46697

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 049 58882 45 427 49551 45379 34983 43650

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 0 0 0 0 0 0

3 Pohledávky - podstatný vliv 051 547 502 0 0 0 0

4 Pohledávky za společníky, členy družstva  a za účastníky sdružení 052 0 0 934 1449 705 1680

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 1 0 0 0 0 0

6 Stát - daňové pohledávky 054 0 0 2612 17 1 1339

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 0 2 483 0 0 0 0

8 Dohadné účty aktivní 056 0 0 0 0 0 0

9 Jiné pohledávky 057 271 79 40 100 2266 28

C. IV. Krátkodobý finanční majetek  (ř. 59 až 62) 058 21793 3136 1925 9324 59705 30050

C. IV. 1 Peníze 059 575 1 113 721 535 718 597

2 Účty v bankách 060 21218 2 023 1204 8789 58987 29453

3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 061 0 0 0 0 0 0

4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0 0 0

D. I. Časové rozlišení  (ř. 64 až 66) 063 2451 474 527 253 433 480

D. I. 1 Náklady příštích období 064 574 474 340 253 433 480

2 Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0 0

3 Příjmy příštích období 066 1877 0 187 0 0 0



II 

 

PŘÍLOHA Č. 2: ROZVAHA ZA OBDOBÍ 2006-2011 

 

(16), (20) 

 

PASIVA řád 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PASIVA CELKEM   (ř. 68 + 85 + 118) 067 207615 282595 343564 253660 243205 307044

A. Vlastní kapitál   (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84 ) 068 97558 128166 132241 130138 140567 150321

A. I. Základní kapitál (ř. 70 až  72 ) 069 5000 5000 5000 5000 5000 5000

1 Základní kapitál 070 5000 5 000 5000 5000 5000 5000

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0 0 0 0 0

3 Změny základního kapitálu 072 0 0 0 0 0 0

A. II. Kapitálové fondy   (ř. 74 až 77) 073 18555 26102 29770 27186 26375 26375

A. II. 1 Emisní ážio 074 0 0 0 0 0 0

2 Ostatní kapitálové fondy 075 129 129 129 130 130 130

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 18426 25 973 29641 27056 26245 26245

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 0 0 0 0 0 0

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní fondy ze zisku  (ř. 79 + 80 ) 078 68688 74002 97064 97471 97952 106191

A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 1000 1 000 1000 1000 1000 1000

2 Statutární a ostatní fondy 080 67688 73 002 96064 96471 96952 105191

A. IV. Výsledek hospodáření minulých let  (ř. 82 + 83) 081 0 0 0 0 0 0

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 082 0 0 0 0 0 0

2 Neuhrazená ztráta minulých let 083 0 0 0 0 0 0

A. V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) ř.01 - (+ 69 + 73 + 

78 + 81 + 85 + 118)
084 5315 23062 407 481 11240 12755

B. Cizí zdroje      (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 109609 151930 208813 121712 100589 155541

B. I. Rezervy   (ř. 87 až 90) 086 5911 13513 12302 0 0 0

B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 5911 13 513 12302 0 0 0

2 Rezerva na důchody a podobné závazky 088 0 0 0 0 0 0

3 Rezerva na daň z příjmů 089 0 0 0 0 0 0

4 Ostatní rezervy 090 0 0 0 0

B. II. Dlouhodobé závazky  (ř. 92 až 101) 091 0 0 0 0 0 0

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 092 0 0 0 0 0

2 Závazky - ovládající a řídící osoba 093 0 0 0 0 0 0

3 Závazky - podstatný vliv 094 0 0 0 0 0 0

4 Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům sdružení 095 0 0 0 0 0

5 Dlouhodobé přijaté zálohy 096 0 0 0 0 0 0

6 Vydané dluhopisy 097 0 0 0 0 0 0

7 Dlouhodobé směnky k úhradě 098 0 0 0 0 0 0

8 Dohadné účty pasívní 099 0 0 0 0 0 0

9 Jiné závazky 100 0 0 0 0 0 0

10 Odložený daňový závazek 101 0 0 0 0 0 0

B. III. Krátkodobé závazky  (ř. 103 až 113) 102 73905 58187 69127 64808 75256 96021

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 103 64361 47 071 61161 39169 54874 67178

2 Závazky - ovládající a řídící osoba 104 0 0 0 0 0 0

3 Závazky - podstatný vliv 105 930 1 142 0 0 0 0

4 Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům sdružení 106 0 0 1281 1003 1054 1479

5 Závazky k zaměstnancům 107 1201 1 407 1336 1451 2652 2261

6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 906 1 270 906 791 1597 1536

7 Stát - daňové závazky a dotace 109 6142 6 869 3255 2384 4679 2214

8 Kratkodobé přijaté zálohy 110 0 0 0 19429 9653 21335

9 Vydané dluhopisy 111 0 0 0 0 0 0

10 Dohadné účty pasivní 112 292 375 570 521 706 10

11 Jiné závazky 113 73 53 618 60 41 8

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci  (ř. 115 až 117) 114 29793 80230 127384 56904 25333 59520

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 115 0 0 34145 29739 25333 20927

2 Krátkodobé bankovní úvěry 116 29793 80 230 93239 27165 0 38593

3 Krátkodobé finanční výpomoci 117 0 0 0 0 0 0

C. I. Časové rozlišení  (ř. 119 + 120) 118 448 2499 2510 1810 2049 1182

C. I. 1 Výdaje příštích období 119 440 1 004 499 739 1426 639

2 Výnosy příštích období 120 8 1 495 2011 1071 623 543

označ
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PŘÍLOHA Č. 3: VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ZA OBDOBÍ 

2006-2011 
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Výkaz zisků a ztrát 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tržby za prodej zboží 329001 452930 344511 230117 300747 323943

Náklady vynaložené na prodané zboží 267729 351376 272386 185107 234589 243620

Obchodní marže  (ř. 01-02) 61272 101554 72125 45010 66158 80323

Výkony  (ř. 05+06+07) 19443 23923 21576 24525 26779 26513

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 19278 22636 20190 23936 26769 26475

Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0 0 0 0 0

Aktivace 165 1287 1386 589 10 38

Výkonová spotřeba   (ř. 09+10) 29765 44994 43699 31397 30966 35314

Spotřeba materiálu a energie 7718 11177 12403 9783 9457 9628

Služby 22047 33817 31296 21614 21509 25686

Přidaná hodnota  (ř. 03+04-08) 50950 80483 50002 38138 61971 71522

Osobní náklady 27895 30620 31338 31534 31628 35555

Mzdové náklady 20414 22397 22728 23726 23071 26157

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0 0 0 0 0

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 7126 7803 8090 7217 7995 8826

Sociální náklady 355 420 520 591 562 572

Daně a poplatky 380 247 258 305 226 256

Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 5545 7104 9768 10495 8993 8042

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21 ) 33 8 18 35 83 6

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 33 8 18 35 83 6

Tržby z prodeje materiálu 0 0 0 0 0 0

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24 ) 0 33 70 30 50 0

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 33 70 30 50 0

Prodaný materiál 0 0 0 0 0 0

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů 

příštích období 3446 0 0 -11921 -265 -1972

Ostatní provozní výnosy 4955 3078 10091 2419 2341 2354

Ostatní provozní náklady 5503 11352 1906 1838 4058 2345

Převod provozních výnosů 7722 27854 23407 17035 21169 21210

Převod provozních nákladů 7722 27854 23407 17035 21169 21210

Provozní výsledek hospodaření (ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29) 13169 34213 16771 8311 19705 27686

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 0

Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36) 0 0 0 0 0 0

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem 0 0 0 0 0 0

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 0

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 0

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 0

Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 0

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 0

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 0

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0 0 0 0 0

Výnosové úroky 298 409 49 6 131 150

Nákladové úroky 2179 1833 5890 3941 2238 1431

Ostatní finanční výnosy 8009 16416 30541 12040 13148 14724

Ostatní finanční náklady 12349 18917 41026 15847 16926 28375

Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 0

Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 0

Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-

47)) -6221 -3925 -16326 -7742 -5885 -14932

Daň z příjmů za běžnou činnost   (ř. 50 + 51) 1633 7226 38 88 2580 0

     -splatná 1633 7226 38 88 2580 0

     -odložená 0 0 0 0 0 0

Výsledek hospodaření za běžnou činnost  (ř. 30 + 48 - 49) 5315 23062 407 481 11240 12754

Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 0

Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 0

Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57) 0 0 0 0 0 0

     -splatná 0 0 0 0 0 0

     -odložená 0 0 0 0 0 0

Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 ) 0 0 0 0 0 0

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0 0 0 0 0

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř. 52 + 58 - 59) 5315 23062 407 481 11240 12754

Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 6948 30288 445 569 13820 15177
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CASH FLOW 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Hotovost na začátku roku 11347 21793 3136 2925 9324 59705

Hospodářský výsledek za účetní období 5315 23062 407 481 11240 0

Odpisy hmotného a nehmotného majetku 5545 7104 9768 10495 8993 0

Změna stavu zásob 3608 -63312 -49245 84069 44960 -87465

Změna stavu pohledávek 1642 11210 -4646 6192 8990 -8742

Změna stavu krátkodobých závazků -1513 34718 23950 -70393 -16717 59358

Časové rozlišení nákladů a příjmů -1803 1977 -53 274 -180 -46

Časové rozlišení výdajů a výnosů 371 2051 11 -700 239 -865

CASH FLOW I. - z provozní činnosti 13165 16810 -19808 30418 57255 -37760

Změna stavu invetsičního majetku -4020 -43511 -8237 6768 7336 2759

Odpisy -5545 -7104 -9768 -10495 -8993 0

CASH FLOW II. - z investičních aktivit -9565 -50615 -18005 -3727 -1657 2759

Změna stavu kapitálu 4625 7564 3668 -2584 -811 -3000

Změna stavu úvěrů a výpomoci 2221 7602 32934 -16708 -4406 -4406

CASH FLOW III. - z finančních aktivit 6846 15148 36602 -19292 -5217 -7406

Suma CASH FLOW - rozdíl příjmů a výdajů 10446 -18657 -1211 7399 50381 -42407

Korekce - změna metodiky 0 0 0 0 0 12752

Hotovost na konci sledovaného období 21793 3136 1925 9324 59705 17298


