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Abstrakt 

Bakalářská práce pojednává o rozšíření nabídky služeb firmy Möller, s.r.o. První 

část se věnuje teoretickým poznatkům souvisejících se službami, analýzou firmy a 

plánování výnosů a nákladů a investicím nehmotného charakteru. Druhá část se 

zabývá firmou a jejím současným stavem, finanční analýzou, plánováním nákladů 

v relaci k tržbám. Třetí část obsahuje úvahy o rozšíření portfolia služeb projekční 

a inženýrskou činností a s ní i zvážení dodatečného lidského zdroje a investice do 

vzdělávání zaměstnanců. Na závěr je stanoveno doporučení.  

Abstract 

This thesis treats of spreading offer of services Möller, s.r.o. Forepart applies to 

theoretical findings related to services, analysis of firm and planning of pay-off 

and expense and investing in intangible fixed assets. The second part deals with 

firm and the present state of firm, the financial analysis, costs planning owing to 

the incomes. The third part includes the thinking of spreading offer of services by 

projecting and engineering. An additional human capital and investment in 

education of staff will be also entertained there. Recommendation is defined in 

conclusion. 

 

Klí čová slova 

Služba, investice, plánování, analýza prostředí, finanční analýza 

Key words 

Service, investment, planning, analysis of marketing environment, financial 
analysis
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ÚVOD 

Podnik, který se pohybuje na tuzemském trhu a neexportuje v době 

hospodářské a finanční krize, se snaží obstát v konkurenčním boji, udržet si své 

místo na tuzemském trhu a prosperovat. Měl by usilovat o spokojeného zákazníka 

a to nejlépe takovou nabídkou služeb, která odpovídá jeho potřebám. Tím si může 

upevnit své postavení na trhu a také zlepšit svůj výsledek hospodaření. Do rozvoje 

malých podniků často zasahují omezující faktory v podobě domácí i zahraniční 

konkurence, současné ekonomické situaci v ČR, dostupnosti financování, vysoké 

úrokové míry, vysoké náklady na energie. Úspěch není pak dílem pouhé náhody, 

ale systematickým plánovaným řízeným procesem. Inovuje-li nebo investuje-li 

podnik do nové nabídky služeb, cílevědomě vyhledává a analyzuje své možnosti. 

Při vykonávání praxe v tomto podniku, jsem uvažovala nad možnými 

službami, které by podnik mohl nabízet a které by přispěly k sestavení 

komplexnější zakázky. Přišla jsem tedy za jednatelem firmy Möller, s.r.o. panem 

Ing. Jaroslavem  Černuškou s návrhem přidání vlastní projekční a inženýrské 

činnosti při přípravách a realizacích projektů. Můj nápad pramenil z toho, že u 

produktů, které firma nabízí, se často firma potýká s povinností technické 

dokumentace. Ať už se jedná o dokumentace spojené se vzduchotechnikou, 

biofiltračními systémy, fotovoltaickými systémy, či dotačním managementem. 

V současné době při zadání projektu investorem to funguje tak, že firma 

zhotovuje technické dokumentace za pomoci svých zaměstnanců, v případě 

nutnosti odborné projekční činnosti zaujímá pozici zprostředkovatele, což je pro 

firmu nákladné časově i finančně.  

V případě rozšíření produktového portfolia je vhodné si uvědomit 

ekonomický stav podniku. To provedu finanční analýzou a analýzou prostředí. 

Zjištěním finančního zdraví podniku, mohu doporučit rozšíření nabídky služeb 

firmy. Dále je příhodné pokusit se naplánovat budoucí náklady a výnosy firmy a 

identifikovat možné investice.  

K rozšíření portfolia služeb projekční a inženýrskou činností jsem 

přistupovala tak, že by podnik těžil z tohoto rozšíření, spíše než peněžními příjmy, 

užitky v podobě flexibility, zvýšení výkonnosti a zvýšení kvality nabízených 

služeb. Koncept by byl spojen s uvážením, zda by se vyplatilo odborného 
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projektanta zaměstnat. Další možnost se týká identifikace investice do vzdělání 

zaměstnanců, tedy zdokonalení projekčních schopností zaměstnanců, kde bych 

zhodnotila investici spojenou s nákupem nového projekčního softwaru. 

Dosažené výsledky by měly posloužit jednateli firmy, aby zvážil možné 

rozšíření portfolia služeb projekční a inženýrskou činností, nabídnout mu 

možnosti týkající se realizace tohoto projektu. A také jednateli poskytnout data 

získané finanční analýzou. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Cílem práce je navrhnout ucelený soubor opatření, které firma může 

aplikovat při změně produktového portfolia. Vytvořit nabídku služeb tak, aby 

přispěla k sestavení komplexnější zakázky. Návrhem je přidání odborné projekční 

a inženýrské činnosti a to při zpracování návrhů bioplynových stanic, 

fotovoltaických elektráren a vzduchotechniky, topení a chlazení do chovných 

zemědělských staveb. Tuto projekční a inženýrskou činnost může podnik nabízet 

zemědělským subjektům jako součást zakázky a tím si vylepšit svou image, 

zlepšit flexibilitu a navýšit hodnotu podniku.  

Parciální cíl je vyhodnotit, na základě finančních analýz, zda se jedná o 

ekonomicky zdravou firmu a zda se může doporučit další rozšíření portfolia 

služeb. Seznámit se s prostředím firmy a nashromáždit informace na základě 

osobního interview s jednatelem firmy. Přiblížit si finanční situaci firmy finanční 

analýzou z dat získaných z rozvahy a výkazu zisku a ztráty za roky 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010. Protože firma v době zpracování bakalářské práce 

neměla vyhotovenou rozvahu a výsledovku za rok 2011, bylo nutné, abych si 

sama sestavila rozvahu a výkaz zisku a ztráty pomocí předběžných uzávěrkových 

účtů, které mi firma poskytla.   

Jelikož jednatel s návrhem rozšíření portfolia služeb odbornou projekční a 

inženýrskou činností souhlasí, je zde stěžejní vyhodnocení, zda firma má tohoto 

odborného projektanta zaměstnat, či nikoliv. V případě, kdy se nevyplatí mít 

dalšího zaměstnance, se nabízí možnost uvážení investice do vzdělávání 

stávajících zaměstnanců a pořízení vhodného projekčního systému. Záměr je 

obeznámit jednatele firmy s vyhodnocením takové investice. 

Dalším parciálním cílem je nastudovat teoretické východiska týkající se 

služeb, postupu strategického plánování výnosů a nákladů a hodnocení investic 

nehmotného charakteru. Tyto teoretické poznatky uplatním především při 

posuzování investice do vzdělávání zaměstnanců a s tím i spojené pořízení 

softwaru pro projekční činnost. Výsledkem, kterého má být dosaženo, je zhodnotit 

možnosti realizace rozšíření portfolia služeb odbornou projekční a inženýrskou 

činností. Pokusit se vyjádřit peněžní příjmy z nehmotné investice metodou odhadu 
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budoucích tržeb za pomoci statistických metod například pomocí funkcí 

v programu Microsoft Excel a následné stanovení nákladů v relaci k tržbám. To 

vede k hodnocení investice statistickými metodami, na jejichž základě investici 

doporučím k realizaci, či nikoliv.   
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TEORETICKÉ VÝCHODISKA 

Teoretické poznatky jsou čerpány z odborné literatury a slouží 

k vypracování dalších částí práce. Bakalářská práce pojednává o rozšíření služeb 

firmy, a proto je také vhodné si na začátek ujasnit, co jsou to služby a jaké mají 

specifika. Získané vědomosti z oblasti analýz prostředí a finančních analýz 

napomáhají k lepší orientaci v tématu a později i v seznámení se společností. 

K hodnocení jedné z částí, jež se týká investice do nehmotného produktu, je 

příhodné si nastudovat i oblast plánování výnosů a nákladů. 

 

1.1 Služby 

Pojem služba každý autor definuje jinak. Ve své podstatě spadají služby do 

produktu, který se dělí právě na výrobky a služby, kdy základním rozdílem je, že 

výrobky získáme výrobou a mají tudíž hmotný charakter. Služba je nehmotná a 

jedná se o činnost, výhodu či uspokojení, která je nabízena zákazníkovi 

(Kaňovská, 2009). 

Služby nesou v porovnání s produkty podnikům následující výhody 

(Kaňovská, 2009, s. 13): 

•  „obecně vyšší výnosnost služeb vzhledem k obratu; 

• nižší objem vázaného kapitálu; 

• schopnost budování těsnějších a dlouhodobějších vztahů mezi zákazníky; 

• nespokojenost zákazníka vzniká nikoliv z důvodu nekvalitního produktu, 

ale zejména z důvodu nekvalitních služeb.“ 

Marketingový mix služeb představuje soubor nástrojů, které utváří 

vlastnosti služeb nabízených zákazníkovi. Obsahuje prvky jako produkt, cena, 

distribuce, marketingová komunikace, materiální prostředí, lidé a procesy. Při 

zavádění nové nabídky služeb je nutné dbát i na strategické marketingové 

plánování, které vychází z pěti základních etap. Analýza stávající tržní pozice, kde 

je souhrnem analýza vnitřních a vnějších faktorů, tedy SWOT analýza. Dále 

stanovení cílů organizace a cílů marketingu, identifikace a hodnocení 

strategických alternativ, zavádění zvolené strategie a následné sledování a 
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kontrola realizace plánu. Ze strategického plánu vycházejí funkční plány, kterými 

jsou marketingový plán, plán produkce, plán finanční a plán personální 

(Vaštíková, 2008).  

„Jako nejvhodnější nabídka služeb je označována taková, při které 

dochází k vytvoření přebytku (tj, rozdílu mezi cenou a hodnotou), a to jak na 

straně spotřebitele, tak také dodavatele. Čistá hodnota pak představuje souhrn 

všech vnímaných užitků, od kterých se odečte souhrn všech vnímaných nákladů. 

Tuto čistou hodnotu lze zvýšit buď přidáním užitků nebo snížením nákladů či 

kombinací obou předchozích metod. Nabídka služeb pomáhá zvýšit užitek 

spotřebitele, případně i snížit náklady“ (Kaňovská, 2009, s. 35). 

 Rozšíření portfolia služeb vede k určitým inovacím. Pojem inovace je 

chápán jako nové kvalitativní změny v různých kombinacích výrobních faktorů 

vedoucí k novému způsobu uspokojování potřeb. Efekt inovací je takový, že 

dojde ke zvýšení poptávky příslušného zboží na daném trhu v regionu, kde se 

nachází příslušný inovující podnik (Mlčoch, 2002). 

Podle průzkumu OECD (organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) 

největší překážky u inovací bránící podnikům nabízející služby představovaly 

ekonomické faktory, jako jsou nedostatek financí, náklady na inovace, či 

ekonomická rizika. Dále například regulace ze strany státu, nedostatečná odezva. 

Následně pak interní faktory, kam se řadí nedostatek zaměstnanců, nedostatek 

informací o trhu, nepružnost organizace, nedostatek technických informací 

(Kaňovská, 2009).  

 

1.2 Použité analýzy prostředí  

Použité analýzy prostředí jsou uvedeny pro snadnější orientaci v okolí 

podniku. Je zde použita SLEPT analýza, analýza konkurenčního prostředí 

(Porterův model) a SWOT analýza. Tyto analýzy obecného okolí zkoumají 

obecné faktory prostředí, ve kterém se firma nachází a na které musí určitým 

způsobem reagovat. Neuvědomování si a nerespektování těchto faktorů může 

způsobit firmě závažné problémy (Smejkal, 2010). 
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1.2.1 SLEPT analýza 

 SLEPT analýza je analýza externího marketingového prostředí, která je 

zaměřena na sociální (Social), právní (Legal), ekonomické (Economic), politické 

(Political) a technologické (Technological) faktory (Hanzelková, 2009). 

 U sociálních/společenských faktorů ve vztahu k marketingu je 

doporučováno hodnotit zejména společensko-politický systém, životní úroveň, 

demografické faktory, kvalifikační strukturu populace. Právní faktory se týkají 

například legislativy regulující podnikání, legislativy určující zdanění, pracovního 

práva, ochrany spotřebitelů a předpisů pro mezinárodní obchod. Ekonomické 

faktory sledují HDP, úrokové sazby, inflaci, politiku proti nezaměstnanosti. 

Politické faktory zahrnují politické prostředí, které by mělo být stabilní, a různá 

vládní rozhodnutí, které mají dopad na podnikatelské aktivity. Technologické 

faktory jsou pro marketing zásadní. Současným trendem je rozvoj internetu, 

mobilních sítí a digitalizace TV (Blažková 2007; Hanzelková, 2009). 

1.2.2 Analýza konkurenčního prostředí 

 Analýzou oborového okolí (Porterův model) dochází ke zjištění stavu 

v daném oboru, existence substitutů v daném oboru, zjištění existující bariéry 

vstupu nových firem do daného oboru a také sílu zákazníků a dodavatelů. Tato 

kritická analýza požaduje znalost situace podniku v daném sektoru. Vliv podniku 

na vývoj oborového okolí závisí i na velikosti firmy, na jejím významu v sektoru 

a na dalších faktorech (Smejkal, 2010).  

1.2.3 SWOT analýza 

 SWOT analýza zjišťuje silné stránky (strengths), slabé stránky 

(weaknesses), příležitosti (oportunities) a hrozby (threats) společnosti. SWOT 

analýzu vystihuje následující obrázek. 
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Silné stránky 

(strengths) 

zde se zaznamenávají skutečnosti, které 

přinášejí výhody jak zákazníkům, tak 

firmě 

Slabé stránky 

(weaknesses) 

zde se zaznamenávají ty věci, které firma 

nedělá dobře, nebo ty, ve kterých si ostatní 

firmy vedou lépe 

Příležitosti 

(oportunities) 

zde se zaznamenávají ty skutečnosti, které 

mohou zvýšit poptávku nebo mohou lépe 

uspokojit zákazníky a přinést firmě úspěch 

Hrozby 

(threats) 

zde se zaznamenávají ty skutečnosti, 

trendy, události, které mohou snížit 

poptávku nebo zapříčinit nespokojenost 

zákazníků 

Obr. 1: SWOT analýza. (Zdroj: Jakubíková, 2008, s. 103). 

 

1.3 Aplikovaná finanční analýza – elementární metody 

Finanční analýza umožňuje získat představu o finančním zdraví podniku. 

Tato analýza přezkoumává minulost i současnost a informuje tak o výkonnosti 

podniku a o potencionálních rizicích (Vochozka, 2011).  

Použité finanční analýzy slouží k nahlédnutí do současného stavu podniku 

na trhu a budou využity při zpracování analytické části práce. K finanční analýze 

se používají elementární metody a vyšší metody, kam se řadí matematicko-

statistické metody a nestatistické metody. V této práci se aplikují vybrané 

elementární metody.  

Pro finanční analýzu jsou zdrojem účetní výkazy společnosti jako rozvaha, 

výkaz zisků a ztrát či přehled o cash flow. Je důležité si uvědomit, že tyto finanční 

výkazy jsou výstupem účtování a zvolených účtovacích metod, kde existují určité 

možnosti volby, jak kterou transakci zaúčtovat. Například minimálně možnost 

volby metody odepisování bude mít dopad na výsledek hospodaření 

(Kislingerová, 2008). 

1.3.1 Analýza stavových veličin 

 Do analýzy stavových veličin se řadí horizontální analýza (analýza trendů) 

a vertikální analýza (procentní analýza, analýza komponent). U horizontální 
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analýzy se sleduje vývoj zkoumané veličiny v čase, obvykle meziroční změny. 

Tyto změny se mohou vyjádřit v procentech, nebo v absolutních číslech. Zjišťuje 

se, o kolik se jednotlivé položky bilance oproti minulému roku změnily. 

Vertikální analýza znázorňuje procentuální strukturu finančního výkazu 

vztaženou k nějaké smysluplné veličině, například k celkové bilanční sumě. 

Pozoruje se tedy procentuální zastoupení jednotlivých veličin ke vztažné veličině 

(Kislingerová, 2008). 

1.3.2 Analýza rozdílových veličin 

 K extenzivním ukazatelům patří stejně jako stavové, tak i rozdílové 

ukazatele. Rozdílové ukazatele znázorňují rozdíl stavu určitých skupin aktiv či 

pasiv, které se vztahují k témuž okamžiku. Slouží k řízení finanční situace 

podniku s orientací na jeho likviditu. Představitelem rozdílových ukazatelů je 

čistý pracovní kapitál (provozní kapitál), který má dva přístupy – manažerský a 

investorský. Manažerský přístup představuje určitý volný finanční fond, kdy od 

oběžných aktiv se odečte cizí krátkodobý kapitál. Investorský přístup značí rozdíl 

dlouhodobých pasiv a stálých aktiv. Oba přístupy slouží k určení optimální výše 

každé položky oběžných aktiv a představují tu část oběžného majetku, která je 

financována dlouhodobým kapitálem. Jestliže je podnik likvidní, má přebytek 

krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými zdroji. Dalším představitelem 

rozdílových ukazatelů jsou čisté pohotové prostředky a čistý peněžně-

pohledávkový finanční fond. Čisté pohotové prostředky stanovují okamžitou 

likviditu právě splatných krátkodobých závazků a jsou dány rozdílem pohotových 

finančních prostředků a okamžitých splatných závazků. Čistý peněžně-

pohledávkový finanční fond lze vyjádřit jako rozdíl oběžných aktiv a 

krátkodobých závazků, kdy se od oběžných aktiv vylučují i nelikvidní zásoby a 

pohledávky (Knápková, 2010; Růčková, 2010). 

1.3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele (analýza intenzivních ukazatelů) charakterizují vztah 

mezi dvěma a více ukazateli. Výhodou použití této analýzy je přehlednost, 

srozumitelnost a jednoduchost výpočtu. Do této kategorie patří ukazatele 

rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity a provozní ukazatele (Sedláček, 2011). 
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Ukazatele rentability, nebo také výnosnosti, ziskovosti poměřují zisk 

dosažený podnikáním pomocí zdrojů podniku, jichž byly užity k dosažení zisku. 

Rentabilitou se měří schopnost podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku 

použitím investovaného kapitálu. Dlouhodobě existuje vazba mezi rentabilitou a 

likviditou. Základními ukazateli jsou ROI (rentabilita vloženého kapitálu), ROA 

(rentabilita celkových aktiv), ROE (rentabilita vlastního kapitálu) a ROS 

(rentabilita tržeb). 

Základní rovnice pro výpočet ukazatele rentability: 

ROI = ,  

ROA = ,  

ROE = , 

ROS =  (Růčková, 2010). 

Ukazatele aktivity měří schopnost podniku využívat vložené prostředky. 

Tyto ukazatele lze vyjádřit v podobě obratu jednotlivých položek nebo v podobě 

doby obratu. Čím vyšší je hodnota ukazatele obratu tím lépe. Nízká hodnota 

ukazatele, která by neměla být menší než 1, poukazuje na neúměrnou majetkovou 

vybavenost podniku a neefektivní využití.  

Ukazateli jsou: 

obrat celkových aktiv = ,  

obrat stálých aktiv = ,  

doba obratu zásob = ,  

doba obratu pohledávek z obchodních vztahů = 

,  

doba obratu závazků z obchodních vztahů =   

(Knápková, 2010). 
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Ukazatele zadluženosti informují o vztahu mezi vlastními a cizími zdroji. 

Zadluženost nemusí být pouze negativní. Působení finanční páky pozitivně 

přispívá k rentabilitě vlastního kapitálu. Při analýze je důležité sledovat, zda firma 

nevlastní majetek zatížený leasingem, jelikož se neobjevuje v rozvaze, ale jako 

náklad ve výkazu zisku a ztráty. Proto i firma, která se zdá být nezadlužená, může 

cizí zdroje čerpat formou leasingu.  

Mezi ukazatele patří: 

celková zadluženost =  a k ní  

koeficient samofinancování = (Kislingerová, 2008). 

Ukazatele likvidity charakterizuje schopnost podniku hradit krátkodobé 

závazky. Ukazatele likvidity poměřují to, čím je možno platit a co je nutno 

zaplatit. Zabývají se nejlikvidnější částí aktiv podniku a rozdělují se podle 

likvidnosti položek aktiv. Přebytek, kdy oběžná aktiva jsou větší než krátkodobé 

závazky, by mohl vytvořit nárazník vůči ztrátám, které by mohli věřitelé utrpět při 

malé likvidnosti nepeněžních oběžných aktiv.  

Ukazatele likvidity se rozdělují na: 

likviditu I. stupně, tj. okamžitá likvidita = ,  

likviditu II. stupně, tj. pohotová likvidita =  ,  

likviditu III. stupně, tj. běžná likvidita =  (Sedláček, 2011). 

Ukazatele provozní (produktivity práce) zachycují výkonnost podniku ve 

vztahu k zaměstnancům a umožňují sledovat efektivnost provozních aktivit 

společnosti.  

Ukazatele produktivity mohou být: 

 produktivita z přidané hodnoty = , 

 produktivita z výkonů = , 

mzdová produktivita = . 
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Tyto ukazatele by měly růst více než je nárůst mzdových nákladů (Kislingerová, 

2008).  

Dále jsou to: 

nákladovost výnosů (tržeb) =  

vázanost zásob na výnosy = , 

struktura nákladů =  

1.3.4 Analýza soustavy účelově vybraných ukazatelů 

K posouzení celkové finanční situace podniku se vytváří výběrové 

soustavy ukazatelů. Čím více je ukazatelů v souboru, tím více je analýza 

detailnější. Při vytvoření soustav ukazatelů se pak rozlišují metodické přístupy, a 

to soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů a účelové výběry ukazatelů, 

které se dle účelu jejich použití dělí na bonitní (diagnostické) modely a bankrotní 

(predikční) modely. Bakalářská práce se bude zabývat účelovému výběru 

ukazatelů. Cílem tohoto přístupu je sestavit takové soubory ukazatelů, aby 

dokázaly kvalitně diagnostikovat finanční zdraví, respektive finanční tíseň 

podniku (Sedláček, 2011).    

Bonitní modely jsou diagnostické modely hodnotící firmu jedním 

syntetickým koeficientem, jenž nejlépe umožňuje jejich klasifikaci, tedy vyjádření 

finanční situace, respektive pozici podniku (mezipodnikové srovnání). Bonitou se 

navíc rozumí schopnost splácet svoje závazky. Bonitní podnik je pak takový, 

který dokáže včas uspokojit své věřitele. U bonitních modelů se lze nejčastěji 

setkat s indexem bonity. Index bonity se používá převážně v německy mluvících 

zemích, avšak se v praxi osvědčil i při hodnocení v českých podnicích. Vypočítá 

se podle následující rovnice, kdy největší váhu má ve vzorci ukazatel ROA, což je 

podíl zisku před zdaněním na celkových aktivech společnosti.  

Index bonity lze vyjádřit vzorcem: 

 IB= 1,5 *  + 0,08*  + 10*  + 

5*  + 0,3*  + 0,1*  .  
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Analyzovaná firma neeviduje cash flow, bude proto užit vzorec  

čistý zisk + odpisy. Obecně platí, že čím vyšší je hodnota indikátoru bonity, tím je 

finančně-ekonomické hodnocení firmy lepší. Indikátor bonity vycházející 

v kladných hodnotách značí bonitní podnik. Kdyby měl IB záporné hodnocení, 

jednalo by se o podnik ohrožený bankrotem (Vochozka, 2011). 

Bankrotní modely jsou predikční modely upozorňující na případné 

ohrožení finančního zdraví podniku. Mezi nejpoužívanější bankrotní modely patří 

Altmanova formule bankrotu (Z-Score) a index důvěryhodnosti českého podniku.  

Altmanova formule bankrotu je stanovená jak pro firmy s veřejně 

obchodovatelnými akciemi, tak i pro ostatní podniky. Jelikož firma, na které se 

provede finanční analýza, je společnost s ručením omezeným, bude se zde počítat 

s následující rovnicí:  

Z= 0,717*  + 0,847*  + 

3,107*  + 0,420*  + 

0,998* .  

Největší váhu má poměr EBIT/aktiva. Altman uvádí, že Z-score dokáže bankrot 

podniku správně predikovat s pravděpodobností 91%, s chybností 3% zařadí 

zdravé podniky do bankrotních (Vochozka, 2011).  

Dalším bankrotním modelem je index důvěryhodnosti českého podniku. 

Manželé Neumaierovi sestavili tento index důvěryhodnosti českého podniku 

podle testů na datech průmyslových podniků z roku 2004. Hodnocení pak je 

v intervalu <0,9; 1,6> se nacházejí podniky v tzv. šedé zóně, v hodnotách menších 

než 0,9 hrozí podnikům bankrot a naopak v hodnotách větších než 1,6 nehrozí 

bankrot a podniky jsou zdravé, silné a prosperující.  

Vzorec IN05  je následující:  

IN05= 0,13*  + 0,04*  + 3,97*  + 0,21*  

+ 0,09*  .  
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V případě indexu důvěryhodnosti českého podniku má stejně jako u Altmanova 

indexu největší váhu EBIT/aktiva (Sedláček, 2011). 

 

1.3 Plánovaní výnosů, nákladů a výsledku hospodaření 

Výnosy, náklady a výsledek hospodaření patří k nejdůležitějším 

charakteristikám podniku. Výnosem jsou peněžní částky, které podnik získal ze 

své činnosti za účetní období, bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich 

inkasu. Touto definicí se výnosy odlišují od peněžních příjmů. Naopak náklady 

jsou peněžně vyjádřenou spotřebou výrobních faktorů účelně vynaložených na 

tvorbu podnikových výnosů. Rozdílem výnosů a nákladů za určité období se získá 

výsledek hospodaření. Jsou-li náklady vyšší než výnosy, značí to ztrátu v podniku. 

Jsou-li náklady menší než výnosy, značí to zisk, který je základním motivem 

podnikání a tím i hlavním kritériem pro rozhodování. Projekce budoucích výnosů, 

nákladů a z toho plynoucí výsledek hospodaření, představuje tvorbu strategického 

finančního plánu (Synek, 2006). 

Organizace si může vytvořit svůj strategický plán, kdy zhotoví malý počet 

alternativních scénářů, které se mohou seskupit do kategorií optimistické (nejlepší 

případ, nízká pravděpodobnost), nejvíce možné (realistický případ, vysoká 

pravděpodobnost) a pesimistické (nejhorší případ, nízká pravděpodobnost, vytvoří 

se i nouzový plán). Například očekávaný objem tržeb si může organizace vypočíst 

dle vzorce   (Vaštíková, 

2008).  

1.3.1 Plánování výnosů 

Hlavními výnosy podniku jsou tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. 

Plánováním tržeb se předpokládají objemy prodejů a příjmy z objemů za období. 

Ke stanovení budoucí předpokládané velikosti tržeb lze přistupovat například 

agregovaně, kdy tento přístup určuje projekci budoucí výše tržeb jako časové řady 

jediné položky v jednotlivých plánovacích letech. Ke stanovení tržeb dle Růčkové 

(2010, s. 97) je možno využít: 
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• „odhady založené na využití zkušeností a znalostí marketingových 

pracovníků; 

• trendové křivky, jejichž podstatou je extrapolace budoucích tržeb na 

základě historických údajů o velikosti tržeb z několika minulých let; 

• regresní a korelační analýzu pro stanovení budoucího vývoje tržeb pomocí 

regresního modelu.“ 

V případě trendových křivek je čas jedinou nezávislou proměnnou. 

Působení času je u všech faktorů stejné a ovlivňuje tudíž i tržby. Nevýhodou je 

pak, že se předpokládá v budoucnu stejná intenzita i směr působení všech faktorů 

ovlivňujících tržby. Naopak regresní analýza předpokládá faktory, které ovlivňují 

velikost tržeb, jako je hrubý domácí produkt, tempo jeho růstu, příjmy 

z domácností, objemy produkce a jejich tempo růstu. U regresní analýzy se 

vychází primárně z časových řad minulých tržeb a z prognózy hodnot 

ovlivňujících faktorů v plánovacím období. Musí se ale počítat s nevýhodou 

těchto agregovaných metod, že nerespektují zásadní změny externích faktorů, 

jako jsou například velikost poptávky na určitých trzích, vznik nových trhů, 

dopady změn na konkurenční prostředí, které mohou ovlivnit prodeje (Růčková, 

2010). 

Kromě tržeb za vlastní výrobky a služby, je třeba plánovat i budoucí výši 

ostatních výnosů, které tvoří také ostatní složky výkonů, jako je změna stavu 

vnitropodnikových zásob vlastní výroby a aktivace investičního majetku, 

materiálu a služeb, změnu stavu zásob vlastní výroby. Dále do ostatních výnosů 

patří finanční výnosy, kam se řadí například výnosové úroky, výnosy z finančních 

investic, výnosy z krátkodobého finančního majetku a výnosy z tržeb z prodeje 

cenných papírů a vkladů (Fotr, 1999). 

1.3.2 Plánování nákladů 

 Nákladem se rozumí spotřeba hodnot, tedy snížení hodnoty, v daném 

období, která je zachycena ve finančním účetnictví. Základními nákladovými 

druhy, jež odpovídají na otázku, co bylo spotřebováno, jsou spotřeba (a to 

surovin, materiálu, paliv, energie, provozních látek, odpisy - budov, strojů, 

zařízení, nástrojů, nehmotného investičního majetku), mzdové a ostatní osobní 
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náklady (mzdy, platy, provize, sociální a zdravotní pojištění), finanční náklady 

(pojistné, placené úroky, poplatky), náklady na externí služby (opravy a 

udržování, nájemné, dopravné, cestovné). Rozlišují se náklady externí a interní. 

Externí náklady jsou prvotní náklady, které vzniknou při styku podniku s okolím. 

Interní náklady vznikají v rámci vnitropodnikových aktivit. Dalším tříděním 

mohou být náklady, které souvisejí přímo s určitým výkonem, ty se nazývají 

jednicové náklady. Náklady související s výrobou jako celku, jejichž kontrola a 

řízení je obtížnější než u jednicových nákladů, se označují jako režijní náklady. 

Podle způsobu přiřazení nákladů na kalkulační jednici, což je přesně vymezený 

výkon, se dělí na přímé, které přímo souvisejí s určitým druhem výkonu, a 

nepřímé, jež zabezpečují výrobu jako celek a souvisejí tak s více druhy výkonů. 

Dalším členění dle manažerského rozhodování jsou fixní a variabilní náklady. 

Variabilní náklady závisí na změnách objemu výroby a fixní naopak se při změně 

objemu výroby neměnní (Synek, 2011).  

 K očekávaným hodnotám jednotlivých nákladových položek lze dospět 

stejně jako u výnosů agregovaným přístupem. Příklad agregovaného přístupu je 

stanovení nákladů v relaci k tržbám. Základem je relace jednotlivých nákladových 

druhů (osobní náklady, odpisy, provozní náklady, finanční náklady) k tržbám 

vyjádřena jako podíl (poměr) těchto nákladů k tržbám. Pokud se provede odhad 

budoucí hodnoty těchto podílů v plánovacím období, pak se plán stanoví jako 

součin příslušných podílů v jednotlivých letech plánovacího období a velikosti 

tržeb v tomto období. Nevýhodou tohoto přístupu je to, že je založen spíše na 

extrapolaci minulých trendů než na respektování faktorů jako jsou například 

současný stupeň využití výrobních kapacit a její budoucí vývoj, podíl přímých 

variabilních, nepřímých, fixních nákladů, vývoj nákupních cen surovin, materiálu, 

energií, služeb a velikosti průměrných mezd, které se mohou odchylovat od 

vývoje prodejních cen produktů zobrazených v růstu tržeb (Fotr, 1999).  

1.3.3 Plánování výsledku hospodaření 

 Rozdíl plánovaných výnosů a nákladů dává výsledek hospodaření před 

zdaněním. Ke stanovení výsledku hospodaření po zdanění je třeba stanovit daň 

z příjmu pro plánovací období. „Pokud je výsledek hospodaření před zdaněním 

zvýšený o přičitatelné položky (náklady na reprezentaci, odpis pohledávek nad 
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rámec zákona, tvorba rezerv a opravných položek daňově neuznaných, odměny 

členů orgánů společnosti) a snížený o odčitatelné položky (příjmy zdaněné 

zvláštní sazbou u zdroje, příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů dle § 18, 

respektive jsou osvobozeny od této daně dle § 19 zákona, zúčtování rezerv a 

opravných položek do výnosů, jejichž tvorba nebyla daňově uznaným nákladem) 

kladný, tj. základ daně z příjmu je vyšší než nula (v opačném případě vzniká 

podniku v daném roce plánovacího období daňová ztráta), může podnik korigovat 

tento základ daně o tzv. odečty. Tyto odečty se vztahují jednak k daňové ztrátě 

minulých let, jednak k pořízení investičního majetku. Pokud jde o daňovou ztrátu 

minulých let, lze o tuto hodnotu postupně snižovat daňový základ v 

pěti následujících letech (Fotr, 1999, s. 51).“ 

 Stanovením základu daně v jednotlivých letech plánovacího období vede 

k odhadnutí vývoje sazby daně z příjmů právnických osob. Daň z příjmů je rovna 

součinu základu daně a sazby daně z příjmů v desetinném vyjádření. Rozdílem 

výsledku hospodaření před zdanění a daně z příjmů se získá čistý zisk, neboli 

výsledek hospodaření po zdanění (Fotr, 1999). 

1.4 Investice nehmotného charakteru 

Investice značí majetek, který je určen k tvorbě dalšího majetku, bez přímé 

spotřeby. Investice jsou také obětované prostředky na pořízení majetku, jenž bude 

přinášet podniku vyšší užitky. Základní motivy k investicím lze rozdělit na 

potřeby rozvoje pořízení majetku (zvýšení aktiv) a potřeby zhodnocení kapitálu 

(umístění pasiv), (Scholleová, 2009). 

Lze se setkat s dvěma typy investic. U podniků jsou to reálné investice, 

které se týkají investování do reálných aktiv, jež jsou hmotné či nehmotné. 

Nehmotnými investicemi jsou nákup know-how, licencí, softwaru, autorských 

práv, výdaje na výzkumné a vývojové činnosti, na vzdělávání, sociální rozvoj. 

Pokud mají nehmotné investice cenu nižší než 60 tisíc Kč, zahrnují se přímo do 

provozních nákladů. Jestliže se hovoří o finančních investicích, myslí se tím 

investování do finančních aktiv. Investice jsou chápány jako jednorázové výdaje, 

u nichž se očekává budoucí přeměna na peněžní příjmy v čase delším než jeden 

rok. Je třeba, aby podnik neustále investoval, jelikož pořízené výrobní prostředky 
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časem zastarají. Je důležité, aby měl dlouhodobé cíle, vize a strategii (Dluhošová, 

2010). 

Investice se musí i nějakým způsobem financovat. Investice se mohou 

financovat vlastními zdroji, kam se řadí například zisk, výnosy z prodeje, výnosy 

z likvidace hmotného majetku, výnosy z likvidace zásob, nově vydané akcie a 

odpisy, které představují náklady v podobě opotřebování budov, strojů a jiných 

stálých aktiv. Dále lze investice financovat s pomocí cizích zdrojů, z nich 

nejdůležitější jsou například dlouhodobý investiční úvěr (půjčka banky), vydané a 

prodané obligace, leasing (nájem dopravních prostředků a zařízení) a splátkový 

prodej. Investice pak musí být dostatečně efektivní, aby pokryly všechny cizí 

zdroje, které se nakonec musí splatit, a také i vlastní zdroje (Synek, 2006). 

1.4.1 Parametry hodnocení investic 

Základní ekonomické parametry, na kterých jsou založeny hodnotící 

metody, jsou relevantní peněžní toky z projektu FCF, náklady kapitálu R, doba 

životnosti investice T, čistá současná hodnota (Dluhošová, 2010). 

Peněžní toky investice – investiční projekty jsou realizovány na základě 

výše a časové struktury budoucích efektů v podobě peněžních výdajů a příjmů. 

Stanovení relevantní peněžních toků investičních projektů slouží ke správnému 

vyhodnocení efektivnosti investice. Volné peněžní toky (FCF) projektu tvoří 

veškeré příjmy a výdaje, které jsou investičním projektem generovány, tedy 

vyvolány v době výstavby investice. Při sestavování peněžních toků je důležité si 

uvědomit, že minulé peněžní toky, jež byly vynaloženy a jsou výsledkem 

minulých investičních a finančních rozhodnutí, tzv. utopené náklady, nemohou 

být brány v úvahu při rozhodování o nových investicích. Příjmy a výdaje jsou 

tedy ty peněžní toky, které představují rozdíl bez a s realizací projektu 

(Dluhošová, 2010).  

Jednorázové kapitálové výdaje zahrnují tyto složky: JKV = INV + ∆ ČPK. 

Kapitálové výdaje jsou výdaje spojené s pořízením dlouhodobého nehmotného 

majetku (INV) a výdaje na přírůstek čistého pracovního kapitálu (ČPK). Tato část 

výdajů vzniká v období přípravy a výstavby investice. Podle formy financování 

dlouhodobého majetku (nákup, leasing, vklad, dar) vznikají i různé formy 

peněžních výdajů spojených s investicí. Přírůstek oběžného kapitálu respektive 
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přírůstek čistého pracovního kapitálu, což si vyžaduje prostředky, které budou 

dlouhodobě vázány ve formě zásob, pohledávek a krátkodobého finančního 

majetku. Požadavky na financování tohoto majetku se snižují o krátkodobé 

závazky. Přírůstkem čistého pracovního kapitálu lze předpokládat i růst oběžného 

majetku, který vyvolá růst krátkodobých závazků. Výše potřebného pracovního 

kapitálu závisí na celé řadě faktorů, například dodávkovém cyklu, režimu placení 

pohledávek a závazků (Dluhošová, 2010.  

Provozní příjmy z investice v případě nezadluženého projektuje zapsat 

takto:  

FCF = čistý zisk + odpisy + změny stavu pracovního kapitálu.  

Budoucí provozní příjmy z nezadlužené investice (FCF) tvoří čistý zisk, opisy a 

odpočet změny stavu čistého kapitálu, pokud se neuvažuje o dalším investování 

v průběhu provoz investice. Období provozu investice je většinou 

charakterizováno vznikem provozních peněžních příjmů, ale samozřejmě mohou 

v tomto období vznikat investiční a finanční výdaje (Dluhošová, 2010). 

 Stanovení nákladu kapitálu je klíčovým faktorem při hodnocení projektů 

pomocí kritérií založených na faktoru času. Náklady na kapitál se využívají jako 

diskontní sazba, která se určí při výpočtu současné hodnoty peněžních toků 

z investice. V případě nezadlužené firmy R (celkové náklady) = RE (náklady 

vlastního kapitálu) = Rµ (náklady nezadlužené firmy) = WACCµ (náklady na 

celkový kapitál) = RA (konstanta a zároveň náklady dluhu). Náklady celkového 

kapitálu nezadlužené firmy WACCµ jsou stanoveny pomocí metody stavebnicový 

model, který využívá Ministerstvo průmysl a obchodu.  

WACCµ = RF + Rpodnikatelské + Rfinstab + RLA. 

Kde:  RF = bezriziková úroková míra, 

  Rpodnikatelské = riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko, 

  Rfinstab = riziková přirážka vyplývající z finanční stability, 

  RLA = riziková přirážka za velikost podniku (Dluhošová, 2010). 

RF si pod bezrizikovou úrokovou mírou lze představit například úrokovou 

sazbu státních dluhopisů České republiky. Ta pro rok 2010 činila dle Ministerstva 

průmyslu a obchodu 3,71 %. RLA je přirážka za velikost firmy, jenž je závislá na 

velikosti celkově zpoplatněného kapitálu firmy, což u posuzované firmy je           
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C < 100 milionu Kč a tak je RLA = 5 %. Rpodnikatelské závisí na velikosti             

EBIT (provozní výsledek hospodaření)/Aktiva, a ten byl u analyzované firmy za 

rok 2010 záporný, takže EBIT/Aktiva < 0, pak je Rpodnikatelské = 10 %. Rfinstab závisí 

na celkové likviditě, tj. schopnosti uhrazovat včas své závazky, tedy na velikosti 

poměru L1= oběžná aktiva/krátkodobé závazky. U analyzované firmy vyšel tento 

poměr 2,21, což je L1 > průměr v průmyslu (ten se pohybuje kolem 1 a 1,3) a 

zároveň větší než 1,25, pak je Rfinstab = 0 %. Celkově vychází tento stavebnicový 

model pro rok 2010: WACCµ = 18,71% (Scholleová, 2008). 

 Doba životnosti investičního projektu představuje období provozu 

investice, pro které se provádí odhad budoucích peněžních toků. Technická doba 

životnosti se odlišuje od ekonomické životnosti technickými parametry 

dlouhodobého majetku. Ekonomická životnost je dána ekonomickou využitelností 

produktů investice (Dluhošová, 2010). 

 Čistá současná hodnota projektu se dá stanovit na principy současné 

hodnoty. Pro vyjádření přínosu realizace projektu se vychází z toho, že od 

současné hodnoty provozních příjmů se odečítá současná hodnota kapitálových 

výdajů vynaložených na investici (Dluhošová, 2010) 

1.4.2 Hodnocení nezadlužených projektů 

 Investiční projekt může být financován výhradně z vlastních zdrojů, pak se 

hovoří o nezadluženém projektu. Zadlužený projekt by byl v případě, že by byl 

financován z cizích zdrojů, například nejčastěji z investičního úvěru (půjčka 

banky), dluhopisů a leasingu. U nezadlužených projektů za předpokladu 

jednoročního investování a toho, že v budoucnu již nebude investováno, jsou 

jednorázové kapitálové výdaje definovány jako součet investovaného kapitálu a 

přírůstek čistého pracovního kapitálu. Provozní příjmy z investice jsou dány tedy 

součtem čistého zisku a odpisů a od něho odečtena změna přírůstku čistého 

pracovního kapitálu. Zvolený investiční projekt bude financován z vlastních 

zdrojů, proto je užito hodnocení nezadlužených projektů. Analyzovaná firma moc 

nevyužívá financování pomocí bankovních úvěrů, jelikož jako firma s velkou cizí 

zahraniční účastí (podíl až 70 %) je pro banku poněkud nevhodným žadatelem o 

půjčku. Firma ani nevyužívá možnosti financování leasingem (Dluhošová, 2010).   
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 Čistá současná hodnota (NPV) je vyjádřena v absolutním čísle a udává, 

kolik peněz nad investovanou částku dostane podnik navíc. Investice se doporučí 

k realizaci, jestliže je NPV kladné. V případě srovnání více variant investice, je 

preferována vyšší NPV. V opačném případě, kdy je NPV záporné, nedojde 

k navrácení vloženého kapitálu v míře, kterou podnik vzhledem k podstoupenému 

riziku požaduje. Tato metoda je zaměřena spíše na vyhodnocení nejlepší varianty 

investice.  

NPV se vypočítá: NPV =  

 kde:  T = doba životnosti projektu 

  R = náklad kapitálu 

  FCFt = volné peněžní toky v jednotlivých letech provozu investice 

JKV = jednorázové kapitálové výdaje (Dluhošová, 2010; 

Scholleová, 2009). 

 Index ziskovosti (PI), nebo také index rentability, je relativním měřítkem a 

vyjadřuje velikost současné hodnoty budoucích příjmů projektu, připadávající na 

jednotku investičních nákladů přepočtených na současnou hodnotu. Doporučit 

projekt k realizaci je vhodné za předpokladu, že jeho index ziskovosti je větší než 

jedna. Index ziskovosti lze vyjádřit: 

PI=  (Dluhošová, 2010; Fotr, 2011). 

 Vnitřní výnosové procento udává průměrnou roční výnosnost z realizace 

projektu. Slouží spíše k usnadnění rozhodnutí mezi více projekty. 

IRR =  (Dluhošová, 2010). 

 Doba úhrady (Payback Method) je vhodné užít u krátkodobých projektů a 

značí dobu, za kterou jsou počáteční kapitálové výdaje uhrazeny současnou 

hodnotou peněžních toků.  

DÚ =  (Dluhošová, 2010). 

Rentabilita investovaného kapitálu poměřuje průměrný roční zisk 

z realizace projektu k vloženým investičním prostředkům. 
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ROCE=  (Dluhošová, 2010). 

1.4.3 Analýza rizika a citlivosti 

 Finanční analýza, plánování a rozhodování probíhá za určitosti, rizika a 

nejistoty. U určitosti se předpokládá, že je možné popsat s naprostou jistotou 

hodnoty finančních veličin. V případě rizika jsou finanční veličiny chápány jako 

náhodné veličiny a proto je lze vyjádřit pomocí rozdělení pravděpodobností 

(Dluhošová, 2010).  

 Analýza citlivosti hodnotí vliv změn vstupních parametrů na výsledné 

hodnoty finančních veličin. Tato analýza bývá někdy označována jako „Co 

když...“ analýza a to podle otázky, na kterou se hledá odpověď. Posuzují se pak 

odchylky u jednotlivých parametrů (Dluhošová, 2010). 

 Analýza rizika, v hospodářské praxi označovaná jako podnikatelská 

rizika, je spojena s pojmem rizika jako variability možných výsledků, možných 

odchylek od výsledků očekávaných či plánovaných, pravděpodobnosti odlišných 

hodnot od očekávaných či plánovaných výsledků. Podnikatelské riziko lze chápat 

jako možnost, že skutečně dosažené výsledky podnikatelské činnosti se budou 

odchylovat od výsledků předpokládaných, přičemž tyto odchylky mohou být 

žádoucí (směrem k vyššímu zisku), nebo nežádoucí (směrem ke ztrátě). Dále tyto 

odchylky mohou být odlišné velikosti, a to od odchylek malých, kdy se výsledky 

blíží k výsledkům předpokládaným, až k odchylkám velkého rozsahu (Hnilica, 

2009). 

 Je třeba odlišit riziko a nejistotu. Riziko je spojeno s určitou akcí, aktivitou 

či projektem s nejistými výsledky, přičemž tyto výsledky ovlivňují situaci 

subjektu, který tuto akci realizuje. Nejistota je spojena s neschopností 

spolehlivého odhadu budoucího vývoje těchto faktorů rizika ovlivňujících 

výsledky aktivit, projektů, například vývoj poptávky, prodejních cen, 

technologických změn, nákupních cen materiálů a energií, měnových kurzů. 

Omezenou spolehlivost stanovení budoucích hodnot faktorů rizika má nepříznivý 

vliv na více aspektů, k nimž patří: 

• „nedostatek informací a nedostatečné poznání procesů, které generují 

faktory rizika a nejistoty; 
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• použití nevhodných zdrojů informací a neověřených, respektive 

nespolehlivých dat; 

• uplatnění nevhodných metod odhadu budoucího vývoje faktorů rizika a 

nejistoty; 

• náhodný (stochastický) charakter procesů, jejichž výsledkem jsou hodnoty 

rizikových faktorů (Hnilica, 2009, s. 16).“ 

Z uvedených aspektů je zřejmé, že nejistotu odhadu vývoje faktorů rizika a 

nejistoty lze snížit (například uplatněním vhodnějších metod prognózování, užitím 

variantních a spolehlivějších zdrojů dat, lepším poznáním procesů generující tyto 

faktory), ale nelze ji zcela odstranit vzhledem k náhodné povaze procesů, které 

generují rizikové faktory (Hnilica, 2009). 

Měření rizika se rozumí číselné stanovení velikosti rizika, přitom je třeba 

si uvědomit, že riziko lze vyjádřit pouze vzhledem k určitému kritériu 

kvantitativní povahy. Tímto kritériem může být například zisk firmy za určité 

období, rentabilita jejího kapitálu, u investičních projektů čistá hodnota, vnitřní 

výnosové procento, doba úhrady. Jako číselné míry rizika mohou sloužit: 

pravděpodobnostní nedosažení (překročení) určité hodnoty kritéria, dále 

statistické charakteristiky variability kritéria, zahrnující rozptyl, směrodatnou 

odchylku a variační koeficient, a také hodnoty kritéria, které budou překročeny 

(nedosaženy) se zvolenou pravděpodobností (Hnilica, 2009). 

Při identifikaci rizik se kladou a zodpovídají otázky typu:  

• Jaké faktory by mohly ohrozit úspěšné dosažení cílů? 

• Jaké potencionální problémy by mohly vzniknout při realizaci aktivity 

projektu (oblast jejich zranitelnosti)? 

• Co by mohlo ovlivnit zainteresované strany k přijetí akcí ohrožujících 

dosažení stanovených cílů? 

• Kdy, kde, jak a proč by se mohla tato rizika pravděpodobně vyskytnout a 

kdo by jimi mohl být ovlivněn?   

• Které významné faktory ovlivňující výsledky investičních projektů by se 

mohly vyvíjet odlišně od našich předpokladů? (Hnilica, 2009). 
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2. SPOLEČNOST MÖLLER, S. R. O. 

V této části je přiblížena charakteristika podniku. Při popisu společnosti 

jsou uvedeny základní informace jako historie, právní forma, předmět podnikání, 

trh a zákazníci. Při identifikaci konkurence a prostředí společnosti jsou použity 

analýzy konkurenčního prostředí, SLEPT a SWOT. 

2.1 Popis společnosti 

 V popisu společnosti jsou uvedeny základní údaje o firmě, výrobní 

sortiment a sortiment služeb. Je nastíněn trh, na kterém se firma pohybuje, a 

hlavní zákazníci.  

2.1.1 Historie podniku, právní forma, vlastnická struktura 

 Firma Möller, s. r. o. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 8. 9. 1995 

u krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 20577, IČ 634 77 637. Jedná se o 

společnost s ručením omezeným se zahraniční majetkovou účastí. Společníci jsou 

pan Dieter Möller se splaceným vkladem 70 000,- Kč a pan Ing. Jaroslav 

Černuška se splaceným vkladem 30 000,- Kč. Základní kapitál tudíž činí 

100 000,- Kč. Firma Möller s.r.o., která má sídlo ve Starém Městě u Uherského 

Hradiště, je dceřinou společností pro firmu Möller GmbH, sídlící ve Spolkové 

republice Německo. Veškeré pravomoce jsou přeneseny na jednatele společnosti 

pana Ing. Jaroslava Černušku. Jedná se o malou společnost zaměstnávající pět 

stálých zaměstnanců (Justice.cz, 2012).  

Obr. 2: Organizační struktura podniku. (Zdroj: Vlastní zpracování, 2012). 
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2.1.2 Předmět podnikání 

 Podnik se zabývá především instalacemi, opravami a výrobou elektrických 

strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. Podnik svou 

oblast činnosti zaměřuje také na výrobu kovových konstrukcí a kovodělných 

výrobků, povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů, výrobu 

elektronických součástek, elektrických zařízení a výrobu a opravy elektrických 

strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí. Při 

realizaci své činnosti jsou potřebné přípravné a dokončovací stavební práce, 

specializované stavební činnosti. Dále také firma poskytuje poradenskou 

a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, přípravu 

a vypracování technických návrhů, grafické a kreslířské práce. Dalšími obory 

působení jsou zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, 

mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 

činnosti, testování, měření, analýzy a kontroly, měření znečišťujících a pachových 

látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových 

studií. Mimo výše zmíněné firma nabízí i pronájem a půjčování věcí movitých se 

zaměřením na silniční motorovou dopravu - nákladní vnitrostátní a mezinárodní, 

provozovanou vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně. Tato 

společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 (MÖLLER, 2012; 

RŽP, 2012). 

2.1.3 Trhy, zákazníci 

 Trh, na kterém se firma pohybuje, je tuzemský. Nejedná se o monopolní 

společnost. Firma se soustředí na zemědělský sektor. V zemědělské oblasti je to 

živočišná výroba, kam podnik směřuje svou činnost. Výrobní program je navržen 

pro potřeby agroklimatu ve stájích prasat, skotu a drůbeže. Hlavním významným 

dodavatelem je sama mateřská firma Möller GmbH ve Spolkové republice 

Německo, kde také probíhá vývoj a výzkum. Dalšími dodavateli jsou Agropian 

spoo (Polsko, ventilační klapky), Gigola Ricardi (Itálie, ventilátory). V České 

republice to jsou spíše dodavatelé menších dílů jako Elfetex spol. s.r.o. (elektro), 

BMK co, s.r.o. (spojovací materiál), Favex s.r.o. (trubky, jekly), Železářství Jegla 

s.r.o. (hutní a spojovací materiál), Kusý, s.r.o. (plasty). 
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 Společnost je známá v zemědělské komunitě, a tak se zákazníky snaží 

získat dobrou recenzí anebo udržet úspěšnou předchozí spoluprácí. Zákazníci jsou 

především z řad zemědělské živočišné výroby. Konkurence pro podnik často 

představuje i společníka v obchodech. Firma Möller, s.r.o. pak funguje jako 

subdodavatel. 

2.2 Současný stav společnosti 

 Informace o současném stavu společnosti zprostředkovává analýza 

prostředí a finanční analýza. Je důležité uvědomit si a zhodnotit vnitřní, ale i 

vnější faktory, které na podnik působí.  

2.2.1 SLEPT analýza 

SLEPT analýza v sobě zahrnuje faktory sociální, právní, ekonomické, 

politické a technologické. Provedená vnější analýza okolí se bude vztahovat 

k situaci v roce 2011, 2012. 

Sociální faktory  

Počet obyvatel klesá, k 31. 12. 2011 bylo zaznamenáno 10 504 203 

obyvatel (Český statistický úřad, 2012). 

Nezaměstnanost k 30. 4. 2012 je podíl nezaměstnanosti na 

celkové pracovní síle vyhodnocen na úrovni 8,4 %. Míra nezaměstnanosti je 

v České republice nižší než průměr všech zemí EU (Český statistický úřad, 2012).  

Právní faktory 

Mezi obecně platnou legislativu, kterou se firma řídí, patří obchodní 

zákon. Cílovou skupinou, které podnik nabízí své služby, je zemědělský sektor, 

proto se i na chod společnosti nepřímo odráží i některá nařízení EU a evropské 

směrnice týkající se například chovu prasat, nosnic. Dále do činnosti firmy 

zasahují i vyhlášky týkající se elektrorevize a hygieny. Samozřejmě se jako 

podnikatelský subjekt řídí zákonem o účetnictví, zákoníkem práce. 

Ekonomické faktory 

Tyto faktory sledují vývoje české ekonomiky. Může se zde zařadit inflace, 

HDP a příjmy obyvatelstva. Z těchto hledisek můžeme poukázat na zlepšující se 

stav české ekonomiky a proto i podmínky pro podnikání jsou příznivější. 
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Inflace a její míra, jak lze vidět v tabulce níže je kolísavá, ale za poslední 

roky má spíše vzrůstající tendenci. Aktuálně v měsíci dubnu za rok 2012 je inflace 

2,6 %. Míra inflace je vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu 

spotřebitelských cen a vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 

posledních měsíců proti průměru dvanácti předchozích měsíců. Inflace značí růst 

všeobecné cenové hladiny v čase, což má za následek snížení kupní síly peněz. 

Tab. 1: Míra inflace v letech 2005 – 2011. 

(Zdroj:www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace,  2012). 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Míra 
inflace 1,9% 2,5% 2,8% 6,3% 1,0% 1,5% 1,9% 

 

Hrubý domácí produkt v poslední době roste, což poukazuje na vzrůstající 

tendenci české ekonomiky. V tabulce je zobrazen vývoj v letech 2005 – 2011 

výrobní metodou, čísla jsou uvedeny v milionech Kč.  

Tab. 2: Vývoj HDP výrobní metodou v mil. Kč. (Zdroj: 

http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.presmsocas, 2012). 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
HDP 3116056 3352599 3662573 3848411 3739225 3775237 3809311 

 

Příjmy obyvatelstva jsou tvořeny průměrnou hrubou měsíční mzdou. 

Průměrná hrubá měsíční mzda v průběhu let roste. Nominální mzda byla 

v průměru o pár stovek korun vyšší u nepodnikatelské sféry, ale v roce 2011 se to 

obrátilo a větší nominální mzdu má podnikatelská sféra.   

Tab. 3: Hrubá měsíční mzda přepočtená na jednoho zaměstnance v letech 2005 – 2011. 

(Zdroj: http://www.czso.cz/csu/dyngrafy.nsf/graf/mzda_v_kc, 2012). 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Průměrná 

mzda 
18 344 

Kč 
19 546 

Kč 
20 957 

Kč 
22 592 

Kč 
23 344 

Kč 
23 797 

Kč 
24 319 

Kč 
 

Politické faktory 

V současné době jsou ve většinové vládě pravicově orientované strany. 

Významný vliv má i dotační politika nabízející dotace zemědělským subjektům. 

Například dotační program pro rozvoj venkova (PRV), který běží od roku 2007 – 

2013, pro firmu znamená vzrůst poptávky po službách firmy Möller, s.r.o. Další 
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politické faktory, které mají nepřímý vliv na podnik, jsou i regulace cen ze strany 

státu. 

Technologické faktory 

 V současné době dochází k neustálému zlepšování a modernizaci 

technologií. Proto je kladen důraz i na inovace a neustálý vývoj produktů. I firma 

Möller, s.r.o. se snaží udržovat tempo s rozvojem technologií. Díky 

informovanosti a probíhajícímu vývoji u mateřské společnosti sídlící v Německé 

Spolkové republice jsou o něco napřed než firmy mající zázemí pouze v České 

republice. 

2.2.2 Analýza konkurenčního prostředí 

 Firma, jak už bylo zmíněno, není monopolní. Na trhu má velkou 

konkurenci, proto tržní podíl firmy je malý. Avšak podnik, který by se 

specializoval výhradně na ventilace, topení a chlazení do zemědělských objektů, 

je jen Möller, s.r.o. Ostatní konkurenční firmy nabízejí širší služby pro řešení 

stájí. Proto se i konkurence občas stává zákazníkem. 

 K analýze konkurenčního prostředí uvnitř odvětví nejlépe vystihuje 

Porterův pěti-faktorový model konkurenčního prostředí. Pomocí tohoto modelu se 

analyzuje hrozba substitutů, bariéry vstupu, intenzita konkurenčního prostředí, 

vyjednávací síla dodavatelů, vyjednávací síla odběratelů. 

Hrozba substitutů/komplementů 

Možné substituty se ve službách firmy Möller, s.r.o. hledají obtížně. 

Samozřejmě existují firmy, které se zabývají výhradně fotovoltaickými systémy, 

jakožto existují firmy specializující se na bioplynové stanice. Tyto podniky se 

pohybují převážně v průmyslovém odvětví. Existují i firmy dodávající 

vzduchotechniku do průmyslových budov a budov občanské vybavenosti. Ty se 

pak odlišují jinými parametry a požadavky svých zařízení. Jelikož firma Möller, 

s.r.o. často figuruje jako subdodavatel, můžeme její nabídku služeb považovat za 

komplementy k větším zakázkám konkurenčních firem. Možnou hrozbou 

komplementů může být i preciznější poskytování odborné projekční a inženýrské 

činnosti. Jelikož pracovníci za svou klientelou často cestují, je tu hrozba týkající 

se zvyšování cen pohonných hmot. A také cenová hrozba od dodavatelů 

jednotlivých částí komponentů, ze kterých pak firma nabízí montáže. 
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Bariéry vstupu  

Podnikání v tomto oboru není nijak omezeno například legislativou. Je 

tady ale fakt, že tato komunita je poněkud uzavřenější.  

Intenzita konkurenčního prostředí 

Firma nemá monopolní postavení na trhu. Je zde zastoupení konkurentů, 

kteří nabízejí kromě vzduchotechniky také krmné systémy do stájí, krmiva, 

technologie pro dojení, technologické vybavení jímek. Pouze firma Möller, s.r.o. 

se zabývá výhradně vzduchotechnikou, topením, chlazením do zemědělských 

provozů a z toho také těží, že její služby občas vyhledají i konkurenti a Möller, 

s.r.o. se tím pádem stává subdodavatelem. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Hlavním dodavatelem převážné části komponentů je sama mateřská firma 

Möller GmbH, kde probíhá i technologický vývoj zařízení, proto náklady spojené 

s pořízením výrobků jsou minimální. Je zde podmínka, že právě hlavní 

komponenty bude firma Möller, s.r.o. odebírat od své mateřské firmy sídlící ve 

Spolkové republice Německo. Vyjednávací síla dodavatelů je proto vysoká. 

Ostatní součástky firma odebírá od levnějších dodavatelů z Polska, Itálie a drobné 

díly (převážně spojovací materiál) z logistických důvodů od firem sídlící nedaleko 

společnosti nebo blízko místa montáže.  

Vyjednávací síla odběratelů 

Vyjednávací síla odběratelů je střední. Cílovou skupinou podnikatelských 

aktivit firmy jsou zemědělské subjekty, produkující živočišnou výrobu. Firma 

často nabízí svým významným odběratelům slevu, která činí okolo 6% na 

zakázku. Doporučením by pro firmu bylo, poskytnout tuto slevu jen v případě 

včasného splacení faktury, tzv. sconto. 

2.2.3 SWOT analýza 

U popisu firmy je provedena i SWOT analýza, kde silné a slabé stránky, 

hrozby a příležitosti jsou uvedeny v tabulce. 
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Tab. 4: SWOT analýza. (Zdroj: Vlastní zpracování, 2012). 

Silné stránky (strenghts) 

S1: malá firma (nejde se přehrát 

zodpovědnost). 

S2: loajální pracovní tým. 

S3: značka (firma Möller, především 

mateřská firma, je rozvíjející se firma 

s celosvětovou působností). 

S4: osobní přístup. 

S5: nízká poruchovost produktů. 

S6: servis 24 hodin. 

S7: rychlá odezva, flexibilita. 

S8: moderní technologie. 

Slabé stránky (weaknesses) 

W1: firma nevyvíjí žádný nový produkt 

(firma spíše skladuje a následně nabízí své 

služby, montáže; vývoj probíhá u mateřské 

firmy v SRN). 

W2: velká závislost na mateřské firmě. 

Příležitosti (oportunities) 

O1: navázání kontaktů s novými partnery. 

O2: zmenšení překážek pro vstup na 

zahraniční trhy. 

 

Hrozby (threaths) 

T1: nepříznivý trh, pokles poptávky ze 

strany zemědělských subjektů. 

T2: majetková změna vlastníků. 

T3: vnitřní rozvrat, vysoká fluktuace by 

měla pro firmu likvidační následky. 

 

2.3 Finanční analýza 

Finanční analýza je vypracovaná na základě získaných interních dat 

společnosti a tím jsou účetní výkazy, rozvaha ve zjednodušeném rozsahu a výkaz 

zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu za roky 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010 a 2011. Rozvahu a výkaz zisku a ztrát za rok 2011 jsem sestavila na základě 

předběžných uzávěrkových účtů, jelikož firma využívá daňovou poradkyni a 

odsouvá tak povinnost podat daňové přiznání na červen. Navíc je zde ještě 

možnost optimalizovat daňovou zátěž, kdy se čeká na výrok soudního řízení ve 

věci konkurzu jednoho odběratele, když firmě v roce 2009 vznikla neuhrazená 

pohledávka ve výši 1 890 000,- Kč. Jelikož vše zatím nasvědčuje tomu, že si 

firma může dát tento případ do daňově uznatelných nákladů, uvažuje se daň 

z příjmu ve výši 0,- Kč. Účetní výkaz v podobě cash flow nemá firma k dispozici. 

Vybranými metodami finanční analýzy jsou horizontální analýza rozvahy a 
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výkazu zisku a ztrát, vertikální analýza rozvahy, analýza rozdílových ukazatelů, 

analýza poměrových ukazatelů a analýza soustavy poměrových ukazatelů. 

Horizontální analýza je v práci uvedena, aby se získal přehled a porovnání vývoje 

v čase. Hlavní úlohou vertikální analýzy je analýza struktury aktiv a pasiv firmy. 

V analýze poměrových ukazatelů jsou vybrány některé ukazatele rentability, 

aktivity, likvidity, zadluženosti a provozní ukazatele. Analýza soustavy 

poměrových ukazatelů zahrnuje bonitní a bankrotní modely. U bonitního modelu 

je vybrán index bonity. U bankrotního modelu se hodnotí Altamanův index a 

index důvěryhodnosti českých podniků IN05. Při analýze z ročních účetních 

podkladů lze těžko odhalit umělé nadhodnocení, například značný vliv na 

výsledky analýzy má i používaná technika oceňování zásob a široké využívání 

leasingu. Firma ale ve sledovaném období nevlastnila žádný majetek zatížený 

leasingem. 

2.3.1 Analýza stavových veličin 

 Analýza stavových veličin zahrnuje horizontální a vertikální analýzu 

rozvahy v letech 2005 – 2011 a horizontální analýzu výkazu zisku a ztráty 

v letech 2005 – 2011 ve zjednodušeném rozsahu.  
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Obr. 3: Horizontální analýza rozvahy v procentuálním vyjádření. (Zdroj:Vlastní 

zpracování, 2012). 

 

 Z horizontální analýzy rozvahy je patrné, že v roce 2009 došlo k nárůstu 

celkových aktiv o 25 % a následnému poklesu o 12,5 %. Tento vývoj zapříčinily 

změny jak dlouhodobého majetku, tak především oběžných aktiv. Stálá aktiva 

v letech spíše neměnila, avšak při podrobnější horizontální analýze je zjištěno, že 

došlo k úbytku dlouhodobého hmotného majetku. Nejprve v roce 2008 je 

zaznamenán úbytek o pouhé 2 %, jelikož byl v říjnu daného roku zakoupen 

firemní vůz v hodnotě okolo půl milionu korun, v roce 2009 o téměř 16 %, taktéž 

v roce 2010 došlo k poklesu DHM o 12 %. Toto snížení není příliš velké a lze si 

pod ním představit odpisy budovy, automobilů a přistavěných menších skladů, 

které firma vlastní. Mírný narůst je vidět v roce 2011, kdy byl pořízen užitkový 

vůz. Podnik neinvestuje, ale spíše odepisuje. U dlouhodobého finančního majetku 

došlo k výraznému nárůstu v roce 2009, a to 26 krát oproti předchozímu roku. 

Dlouhodobý finanční majetek roste i v roce 2011, avšak tempo růstu se značně 

zpomalilo. Dlouhodobý finanční majetek dle vertikální analýzy tvoří pouhých cca 
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 6 % celkových aktiv. 

 Oběžná aktiva mají stejný vývoj jako stálá aktiva, avšak rozdíly mezi 

jednotlivými roky jsou výraznější. Největší změnu zaznamenal krátkodobý 

finanční majetek v roce 2008, kdy se zvětšil téměř 13krát, ale i přesto tvoří 

v tomto roce 11 % z celkových aktiv. Zásoby tvoří z celkových aktiv průměrně  

24 %, což značí, že se nejedná o velkosklad. V roce 2008 se zásoby zvýšily oproti 

roku 2007 o 51 %, pak rostly, ale pouze o 16 %, a nakonec se snížily o 23 %. 

Nejvýraznější položkou u vertikální analýzy je poměr krátkodobých pohledávek, 

jež tvoří v roce 2009 až 50 % k celkovým aktivům. Tento nárůst zapříčinila 

nezaplacená pohledávka 1 890 000,- Kč od pana Ing. Komory z SP Poběžovice 

a.s., která se promítá i do dalších let, jelikož se firma nyní nachází v konkursu. 

Mezi dalšími dlužníky jsou například i pan Kobza, jehož pohledávka činí přes 

1 000 000,- Kč, kterou pravidelně měsíčně splácí po 10 000,- Kč bez úroků.  

 V roce 2009 se společnosti vlivem nárůstu pohledávek zvyšují i 

krátkodobé závazky, a to 1,5krát oproti předchozímu roku.  Společnost v roce 

2011 dokázala snížit narůstající trend pohledávek i závazků. Přestože firma má 

vysoké pohledávky a z toho i závazky, nenarůstají jí bankovní úvěry. Bankovní 

úvěry a výpomoci jsou stále na nulové úrovni. Časové rozlišení v pasivech v roce 

2011 naskočilo 2,5krát oproti předchozímu roku. Z rozvahy je patrné, že 

společnost nevyužívá žádné dlouhodobé cizí zdroje. Společnost nepobírá žádné 

půjčky od bank. 
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Obr. 4: Vertikální analýza rozvahy v procentuálním vyjádření. (Zdroj: Vlastní 

zpracování, 2012). 

 

Z vertikální analýzy rozvahy vyplývá, že společnost se řadí mezi 

kapitálově lehké (převládají oběžná aktiva). Dlouhodobý majetek tvoří  20 - 25 % 

z celkových aktiv, naopak oběžný majetek se pohybuje v rozmezí 70 - 75 % 

z celkových aktiv. Z vertikální analýzy rozvahy lze vyvodit, že společnost 

upřednostňuje vlastní kapitál před cizími zdroji. V roce 2005 tomu ale bylo 

naopak, to firma totiž ještě využívala bankovní úvěry a výpomoci. V roce 2011 

tvoří poměr vlastních a cizích zdrojů 80:20, což je na úrovni roku 2008, což byl 

pro firmu velmi dobrý rok, kdy se jí hromadily zakázky na vzduchotechniku, 

z které firma nejvíce těží (zisk až 35 % ze zakázky). 
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Obr. 5: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty v procentuálním vyjádření. (Zdroj: 

Vlastní Zpracování, 2012). 

 

Výkony, které představují tržby z prodeje služeb a tržby z prodeje 

materiálu, mají rostoucí tendenci až na rok 2008, 2009 a 2011. Ruku v ruce 

s výkony jde i výkonová spotřeba, která má také rostoucí charakter, až na rok 

2010, kdy dochází k mírnému procentuálnímu poklesu. Výkony s výkonovou 

spotřebou mají analogickou tendenci (růst, pokles). Přidaná hodnota by měla vždy 

růst. V roce 2009 v návaznosti na pokles výkonu o 57 %, což pro společnost není 
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dobré. Velká změna se odehrála v roce 2010, kdy došlo k rapidnímu skokovému 

snížení rezerv, a to o 2 535 % oproti předchozímu roku. Jelikož došlo k tvorbě 

opravných položek k pohledávkám – účetní v hodnotě 1 840 tisíc Kč. Protože 

bylo stále více pravděpodobné, že pohledávky nebudou uhrazeny, vytvořila účetní 

(nedaňovou) opravnou položku až do výše 100 % hodnoty pohledávek (promítá se 

zde neuhrazená pohledávka od SP Poběžovice a.s.). Provozní výsledek 

hospodaření v roce 2008 se oproti roku 2007 zvýšil 4krát. V následujících letech 

(rok 2009, 2010) však bohužel dochází k mírnému poklesu. Finanční výsledek 

hospodaření v roce 2008 se oproti roku 2007 zvýšil 74krát. V roce 2009 mírně 

poklesl, v roce 2010 dochází opět k růstu, a to skoro o 4 %. Mimořádný výsledek 

hospodaření je roven 0,- Kč po všechny sledované období. 

S provozním a finančním výsledkem hospodaření je úzce spojena daň 

z příjmů za běžnou činnost.  Když výsledek hospodaření roste, roste i daň 

z příjmů za běžnou činnost a opačně. Výsledek hospodaření po zdanění je v roce 

2008 vysoký, avšak v následujících letech 2009 a 2010 se společnost dostala do 

ztráty. Ale firmě se podařilo v roce 2011 výsledek hospodaření po zdanění dostat 

opět do plusových položek. 

2.3.2 Analýza rozdílových veličin 

Tab. 6: Analýza rozdílových ukazatelů (Zdroj: Vlastní zpracování, 2012). 

 

 U analýzy rozdílových ukazatelů je důležité zmínit, že společnost 

sestavuje rozvahu ve zjednodušeném rozsahu. To značí, že například položka 

krátkodobý finanční majetek není členěná, a tak byla pro účely práce použita celá. 

Čistý pracovní kapitál vyjadřuje velikost rezervy společnosti v případě nahodilé 

události. Čistý pracovní kapitál by měl být kladné číslo, což ve všech letech 

společnost splňuje. Pokud by byl ukazatel záporný, značí to neexistenci rezervy. 

V případě čistých hotovostních prostředků se hodnoty ukazatele pohybují 

v mínusu a vyvíjejí se nerovnoměrně, i když v posledních letech se záporná 
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hodnota ukazatele zmenšuje. Čistý peněžitý majetek prochází opět 

nerovnoměrným vývojem.  

2.3.3 Analýza poměrových ukazatelů  

Poměrové ukazatele charakterizují vztah mezi dvěma a více ukazateli. 

Výhodou použití této analýzy je přehlednost, srozumitelnost a jednoduchost 

výpočtu. 

Ukazatele rentability, nebo také výnosnosti, ziskovosti poměřují zisk 

dosažený podnikáním pomocí zdrojů podniku, jichž byly užity k dosažení zisku. 

Jelikož v roce 2009 a 2010 vykazoval podnik ve výsledku hospodaření ztrátu, jsou 

i ukazatelé záporné. 

Tab. 6: Ukazatele rentability. (Zdroj: Vlastní zpracování, 2012). 

 

 ROI představuje, s jakou účinností působí celkový kapitál vložený do 

podniku, nezávisle na zdroji financování. Tedy kolik haléřů provozního zisku 

podnik dosáhl z jedné investované koruny, bez ohledu na to, zda byla investována 

z vlastních či cizích zdrojů. V letech 2005, 2006 a 2008 dosahoval ROI přes 20 %, 

což dle doporučených hodnot značí velmi dobrý výsledek. V roce 2009 a 2010 

došlo k výše zmíněné ztrátě a provozní výsledek je záporný, což je pro podnik 

velmi špatné. Podnik se snaží ale ztrátu minimalizovat, a proto lze spatřit v roce 

2010 a 2011 nárůst. Společnosti mimo jiné v roce 2009 klesají výkony, ale rostou 

náklady. Firmě rovněž klesají i tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu. V roce 2010 navíc klesají provozní výnosy a rostou provozní náklady. 

Firmě se v záporném výsledku hospodaření promítají hlavně neplatící zákazníci, 

což by měla řešit. 

Ukazatelem ROA se měří produkční síla podniku, tedy schopnost podniku 

efektivně využívat majetek k tvorbě hodnot v podobě zisku. I zde, stejně jako u 

ukazatele ROI, jsou roky 2005, 2006 a 2008 velmi dobré výsledky (je nad 

doporučenou hodnotu 10 %). Taktéž v letech 2009 a 2010 se objevuje záporný 



47 
 

výsledek hospodaření po zdanění, což je pro firmu špatné. Jelikož je do čitatele 

dosazen čistý zisk, uvažuje se zde i fiktivní zdanění úroků. Zahrnutí úroků do 

nákladů vede ke snížení zisku.  

Ukazatel ROE zobrazuje, kolik haléřů čistého zisku připadá na jednu 

investovanou korunu a vyjadřuje přínos pro vlastníky. Doporučené hodnoty by 

měly být o několik procent vyšší než je průměrné úročení dlouhodobých 

vložených vkladů, což rok 2005 s 51 %, rok 2006 s 35% a rok 2008 s 29 % 

splňuje. Byl-li by ROE dlouhodobě nižší než výnosnost cenných papírů 

garantovaných státem, podnik bude nejspíše odsouzen k zániku, poněvadž 

investor se bude snažit investovat svůj kapitál jinde (Sedláček, 2011).  

ROS je rentabilita tržeb a v podstatě vyjadřuje ziskovou marži. Rentabilita 

tržeb by se dala interpretovat následujícím způsobem: kolik haléřů čistého zisku 

má podnik z jedné investované koruny tržeb. Doporučené hodnoty jsou nad 6 %. 

V roce 2006 získává hodnotu až 26,21 %, což je výborný výsledek, protože je 4 

násobný oproti doporučeným hodnotám. Hodnotu nad 20% zaznamenávají i roky 

2005 a 2008. I nadále se opakuje, že roky 2009 a 2010 jsou záporné. Hodnoty pod 

doporučenou hodnotu, jako je tomu v letech 2007 a 2011 může poukazovat na 

vysoké náklady. Náklady jsou sice ve vztahu k výrobě, ale jejich vývoj lze 

hodnotit podle vývoje tržeb. Mohou souviset jak s rozvojem podniku, nebo 

eventuální zvýšení stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby, může 

signalizovat odbytové potíže (Sedláček, 2011). 

 

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. 

Měří se obraty, kolikrát se daná položka využije při podnikání, a doby obratů, jak 

dlouho trvá, než se daná položka obrátí v podniku. 

Tab. 7: Ukazatele aktivity. (Zdroj, Vlastní zpracování, 2012). 

 

 Obrat celkových aktiv vycházejí po celé sledované období pod 

doporučeným intervalem hodnot od 1,6 do 3 a značí, že v podniku je více 
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majetku, než je účelné a vznikají proto nadbytečné náklady a klesá zisk. Kdyby 

hodnoty byly nad doporučeným intervalem hodnot, interpretovaly by se tak, že 

firma má nedostatek majetku a v budoucnu se jí může naskýtat problém, že bude 

muset odříkat potencionálně výhodné zakázky a může tak přicházet o výnosy. 

Majetku ve firmě je tedy více, než je účelné. V tomto případě by bylo vhodné 

majetek se snažit co nejdříve prodat nebo pronajímat. 

Hlavní význam obratu stálých aktiv je při rozhodování o pořízení nového 

majetku. Nejvhodnější pro analýzu je porovnání s oborovým průměrem. Kdyby 

byl obrat stálých aktiv menší než u oborového průměru, dal by signály pro 

výrobu, aby došlo ke zvýšení využívání stávajících kapacit, a pro management, 

aby omezil investice. Obrat stálých aktiv měří využití stálých aktiv a požadované 

hodnoty by měly být vyšší, než u výše uvedeného ukazatele využití celkových 

aktiv, což u firmy Möller, s.r.o. je obrat stálých aktiv trojnásobně vyšší než obrat 

celkových aktiv, a tak podmínku splňuje. 

Obrat zásob udává průměrný počet dnů do doby spotřeby nebo prodeje. 

Pokud se doby obratu snižují, doba obratu zásob se tedy zrychluje, je vše 

v podniku v pořádku. U analyzované firmy lze spatřit značně kolísavý vývoj. 

Tento ukazatel má ovšem slabinu a to, že tržby odrážejí tržní hodnotu, zatímco 

zásoby se uvádějí v nákladových cenách, a to vede k nadhodnocení skutečné 

obrátky.  

Doba obratu obchodních pohledávek posuzuje průměrný počet dnů, 

během kterých je inkaso za každodenní tržby zadržováno v pohledávkách. V roce 

2008 trvá 115 dní, než firmě zákazníci zaplatí. V roce 2009 tato doba činí 249 dní 

a v roce 2010 se podařilo tuto dobu zkrátit na 167 dní. V roce 2011 klesá na 105 

dní. Jak lze vidět, jedná se o poměrně vysoká čísla. V roce 2009 je to zapříčiněno 

vysokým nárůstem hodnoty pohledávek, zejména se jedná o dlužníky SP 

Poběžovice a.s.. Naštěstí doba obratu pohledávek klesá. 

Doba obratu obchodních závazků tento ukazatel určuje, jak dlouho firma 

odkládá platbu faktur svým dodavatelům. Je třeba, aby v době splatnosti byl 

podnik platebně schopný. Doba obratu závazků stejně jako doba obratu 

pohledávek klesá, což je dobré pro firmu.  
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Ukazatele likvidity charakterizuje schopnost podniku hradit krátkodobé 

závazky. Ukazatele likvidity poměřují to, čím je možno platit a co je nutno 

zaplatit. Zabývají se nejlikvidnější částí aktiv podniku a rozdělují se podle 

likvidnosti položek aktiv. Přebytek, kdy oběžná aktiva jsou větší než krátkodobé 

závazky, by mohl vytvořit nárazník vůči ztrátám, které by mohli věřitelé utrpět při 

malé likvidnosti nepeněžních oběžných aktiv (Sedláček, 2011). 

Tab. 8: Ukazatele likvidity. (Zdroj: Vlastní zpracování, 2012). 

 

 Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně) měří schopnost podniku hradit 

právě splatné dluhy. Likvidita je zajištěna při hodnotě alespoň 0,2 (až 0,5). Za 

vhodné se můžou uvažovat roky 2008 s hodnotou ukazatele 0,5 a 2011 s 0,2. V 

roce 2007 je pokles na 0,02, což poukazuje na to, že firma není schopná zaplatit 

své krátkodobé závazky z peněžních prostředků, které má. Jelikož se v roce 2009 

zvýšily pohledávky a zvýšily se i závazky firmy a naopak se rapidně snížil 

krátkodobý finanční majetek, okamžitá likvidita je na úrovni 0,03%. 

U pohotové likvidity (likvidita II. stupně) se z oběžných aktiv odečítají 

zásoby z důvodu nejmenší likvidní části, avšak jejich rychlá likvidace obvykle 

vyvolá ztráty. Protože pohotová likvidita nezahrnuje zásoby, je přesnějším 

vyjádřením schopnosti podniku dostát svým závazkům. Doporučená hodnota je 1. 

Kdyby pohotová likvidita klesla pod 1, což se ve sledovaném období firmě Möller 

s.r.o. stalo v letech 2005 a 2006, značilo by to, že má podnik nadměrnou váhu 

zásob ve společnosti, což by mohlo vést k tomu, že kdyby firma byla ve finanční 

tísni, musela by zásoby rozprodat. Také banky hodnoty menší než 1 považují za 

nepřijatelné, protože to poukazuje, že se firma nachází v prvotní platební 

neschopnosti. V analyzovaných letech dosahuje pohotová likvidita firmy 1,18; 

2,09; 1,23; 1,57 a 1,96. Tyto vyšší hodnoty sice snižují riziko platební 

neschopnosti podniku, ale jsou neefektivní. Když dosahují nižších hodnot a blíží 

se k doporučené hodnotě 1, jako je tomu v roce 2007 a 2009, je to lepší, protože 

nejsou zde tolik vázané peníze.  
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Běžná likvidita (likvidita III. stupně) v sobě zahrnuje všechny prvky 

oběžných aktiv a znamená, kolikrát by byl podnik uspokojit věřitele, kdyby 

oběžná aktiva proměnil na hotovost (Vochozka, 2011). Optimální hodnoty by se 

měly pohybovat v intervalu od 1,5 do 2,5. Nikdy by neměly klesnout pod 1, 

jelikož by byly závazky firmy větší, než její oběžná aktiva. V roce 2008 a 2011 je 

hodnota běžné likvidity nad doporučenou. Podnik má zejména vysoký podíl 

peněžních prostředků. V dalších letech jsou hodnoty 1,62; 1,82 a 2,21, což je 

v doporučeném intervalu. Bankovní standardy jsou 2 – 3, což hodnotí společnosti 

jako finančně zdravé. 

 

Ukazatele zadluženosti představují, kolik majetku podniku je financováno 

cizím kapitálem, tudíž udávají vztah mezi cizími zdroji a vlastním kapitálem, 

nebo jejich složkami. Ukazatele zadluženosti mohou sloužit především pro 

investory a poskytovatele dlouhodobých úvěrů, například banky. Zadluženost není 

pouze negativní, její růst může vést k růstu rentability vlivem působení finanční 

páky, avšak může přispět ke zvýšení rizika finanční nestability. 

 Tab. 9: Ukazatele zadluženosti. (Zdroj: Vlastní zpracování, 2012). 

 

Pro lepší znázornění poměru celkové zadluženosti a koeficientu 

samofinancování uvádím i graf. 

 

 Graf X: Vývoj ukazatele zadluženosti. (Zdroj: Vlastní zpracování). 
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Celková zadluženost vyjadřuje proporci cizích a vlastních zdrojů. Je 

doporučován poměr 1:1, tedy zlaté pravidlo 50 %. Avšak při zohlednění 

finančního rizika se bere míra zadlužení 40 % cizího kapitálu v poměru s aktivy. 

Jestliže je ukazatel zadluženosti vyšší jak 50 %, věřitelé váhají s poskytnutím 

úvěru a žádají vyšší úrok. Věřitelé tedy preferují nízký ukazatel zadluženosti, 

kdežto vlastníci zase potřebují větší finanční páku ke znásobení zisků. Jak lze 

vidět, v roce 2011 dosahuje zadluženost 20,5 %, což vyjadřuje nízkou 

zadluženost. Podnik nemá žádné bankovní úvěry, cizí zdroje tvoří pouze 

krátkodobé závazky. V roce 2009 se ukazatel zadluženosti více blíží ke zlatému 

pravidlu a v roce 2010 opět klesne na 33 %.  

Stejnou vypovídací schopnost jako celková zadluženost má i koeficient 

samofinancování. Dává přehled, do jaké míry jsou aktiva financovaná vlastním 

kapitálem, tedy vypovídá o finanční nezávislosti. Vzorec je . 

Poměr cizího a vlastního kapitálu závisí na nákladech, které souvisejí s pořízením 

zdrojů. Nákladem cizího kapitálu mohou být například úroky. Vlastní kapitál je 

bezpečným zdrojem, za který podnik platí jen v závislosti na dosažení 

hospodářského výsledku. 

 

Provozní ukazatele nebo také výrobní ukazatele jsou zaměřeny dovnitř 

podniku a umožňují sledovat efektivnost provozních aktivit společnosti. 

Tab. 10: Provozní ukazatele. (Zdroj: Vlastní zpracování, 2012). 

 

 Produktivita z přidané hodnoty se vypočítá jako podíl . 

Počet stálých zaměstnanců ve firmě je 5. Ukazatel informuje o tom, kolik výnosů 

připadá na jednoho zaměstnance. Jelikož se z výnosů vyloučil vliv nakupovaných 

surovin, energií a služeb, je v čitateli namísto výnosů přidaná hodnota. Vlivem 

snížení nákladů a hlavně v důsledku inkubační doby, kterou zaměstnanci musí 
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dodržet, aby nedošlo k nakažení zvířat v zemědělských objektech, kam firma 

Möller, s.r.o. směřuje svou podnikatelskou činnost, firma další dělníky nepřijímá, 

ale pronajímá si je. Obecné pravidlo pro doporučené hodnoty je, čím větší 

hodnota, tím lépe. Přidaná hodnota by s rostoucím počtem zaměstnanců měla růst. 

Ve sledovaném období je v roce 2005 ve firmě 7 pracovníků, poté od roku 2006 je 

počet zaměstnanců ve firmě konstantní. Lze spatřit pokles v roce 2009 a následný 

vyšší nárůst v dalších letech. Produktivita by měla růst více než je nárůst 

mzdových nákladů. Pro srovnání, osobní náklady v roce 2005 jsou 2 434 tisíc, 

2006 jsou 3 067 tisíc, 2007 jsou 2 664 tisíc, 2008 jsou 3 272 tisíc, v roce 2009 

jsou 3 527 tisíc, v roce 2010 nárůst až na 5 065 tisíc a v roce 2011 jsou až 6 984 

tisíc. Produktivita z výkonů vyjadřuje poměr výkonů na jednoho zaměstnance. 

Mzdová produktivita informuje o tom, kolik výnosů připadá na 1 korunu 

vyplácených mezd. Jelikož se z výnosů vyloučil vliv nakupovaných surovin, 

energií a služeb, je v čitateli namísto výnosů přidaná hodnota. Mzdová 

produktivita by měla mít rostoucí tendenci. Přidaná hodnota měla v letech 2008, 

2009 a 2010 různý cyklus, ale osobní náklady stále rostly, proto i rok 2009 

zaznamenal pokles, a pak zase mírný nárůst. 

Nákladovost výnosů vypovídá o zatížení výnosů podniku celkovými 

náklady. Hodnota by měla v čase klesat, což se u analyzované firmy neděje. Lze 

poukázat na vysoký růst nákladů v roce 2009, pak sice mírný pokles v roce 2010, 

který ale není pod úrovní, která byla v roce 2008. V roce 2011 lze opět spatřit 

mírný pokles. 

Vázanost zásob na výnosy vyjadřuje objem zásob vázaný na jednu korunu 

výnosů. Výsledná hodnota by měla být co nejnižší. Tato hodnota ve sledovaném 

období značně kolísá a pohybuje se od 0,08 až po 0,22. 

Struktura nákladů zobrazuje, jak se odpisy podílejí na celkových 

nákladech. V případě firmy Möller, s.r.o. se jedná o velmi malé čísla. 

2.3.4 Analýza soustavy účelově vybraných ukazatelů 

 Bonitní a bankrotní modely slouží především k předvídání případného 

bankrotu pomocí soustav poměrových ukazatelů. Za bonitní model je vybrán, 

spočítán a pro lepší představu o výsledcích zaznamenán v grafu index bonity. Za 

bankrotní model jsou zvoleny, spočítány a přeneseny do grafu Altmanův index  
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Z-score a index důvěryhodnosti českého podniku IN05.  

 Index bonity rozděluje podniky na bonitní a bankrotní. Kritickou hodnotou 

je nula. Jestliže podnik tedy dosáhne záporných čísel, jedná se o podnik ohrožený 

bankrotem. Kladné hodnoty naopak poukazují na bonitní podnik (Vochozka, 

2011). 

 
 Graf 2: Vývoj indexu bonity v letech 2005 – 2011. (Zdroj: Vlastní zpracování, 2012). 

 

 Obecně platí, že čím vyšší je hodnota indikátoru bonity, tím je finančně-

ekonomické hodnocení firmy lepší. Indikátor bonity ve sledovaném období byl, 

kromě roku 2009, ve většině případů kladný, takže je podnik bonitní. Kdyby měl 

IB záporné hodnocení, jako je tomu v roce 2009, jednalo by se o podnik ohrožený 

bankrotem. Jak lze vidět IB v roce 2005, 2006 a 2008 dosahoval vyšší než 3, což 

posuzujeme jako extrémně dobrá ekonomická situace podniku. V ostatních letech 

je zaznamenán propad. Hodnota v roce 2009 je dokonce záporná a v roce 2010 se 

pohybují v rozmezí mezi 0 – 1, což poukazuje na špatnou ekonomickou situaci a 

určité problémy firmy. Pokles je dán zápornými hodnotami zisku před zdaněním.  

 Altmanův index Z-score je predikční upozorňující na případné ohrožení 

finančního zdraví podniku. Vývoj Altmanova indexu v jednotlivých letech 2005 – 

2011 je zaznamenán v následujícím grafu, kde jsou také vyznačeny hraniční 

intervaly mezi bankrotem, šedou zónou a bonitním podnikem. 
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Graf 3: Vývoj Altmanova indexu v letech 2005 – 2011. (Zdroj: Vlastní zpracování, 

2012). 

Roky 2005, 2006 a 2008 jsou pro analyzovanou firmu velmi dobré, jelikož 

se výsledné hodnoty Z-score řadí mezi hodnoty nad 2,9, což značí finančně silný 

podnik. Roky 2007, 2009 a 2010 se nachází v intervalu od 1,2 do 2,9, který 

poukazuje na určité finanční potíže a nejasný další vývoj. Pokles v roce 2009 je 

zaviněn velkým propadem až záporným EBITEM. Pozitivní je vzrůst v roce 2010, 

kdy vzrostl také provozní zisk, ale stále je v záporných hodnotách, a také fakt, že 

Z-score analyzované firmy se nedostalo pod hodnotu 1,2, která indikuje přímé 

kandidáty bankrotu. Rok 2011 je dokonce lehce nad hranicí šedé zóny. 

 Index důvěryhodnosti českého podniku IN05 je sestaven v českém 

prostředí a tudíž nejlépe odráží finanční zdraví českých firem. Hraničními 

intervaly IN05 pro stanovení prognózy, zda se jedná o podnik bonitní, bankrotní, 

či nacházející se v šedé zóně, jsou hodnoty <0,9; 1,6>. 

 
 Graf 4:  Vývoj IN05 v letech 2005 – 2011. (Zdroj: Vlastní zpracování, 2012). 
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Rok 2008 může být vyhodnocen jako velmi dobrý rok, kdy nehrozí firmě 

bankrot a firma je silná a zdravá. Jelikož jsou nákladové úroky po celé sledované 

období konstantní a velmi nízké (rovny 1) z důvodu nečerpání bankovního úvěru, 

je pak ukazatel EBIT/nákladové úroky ovlivněn pouze EBITEM. I když má tato 

položka nejnižší váhu, ovlivnilo to následné výsledky IN05 pro roky 2009 a 2010, 

jelikož právě v těchto letech vykazoval provozní výsledek zápornou hodnotu. 

V těchto letech lze vyjádřit, že je firma bankrotní. Naštěstí se firma rapidní pokles 

snaží v dalším roce minimalizovat a v roce 2011 lze poukázat na opět bonitní 

podnik, jelikož se hodnoty v tomto roce pohybují lehce nad intervalem pro šedou 

zónu. 

 

2.4 Plánování výnosů, nákladů a výsledku hospodaření  

 Ke stanovení tržeb firmy jsem použila agregovaný přístup stanovení 

nákladů v relaci k tržbám. Nejobtížnější částí je hrubý odhad budoucích hodnot.  

 Tab. 11: Tržby a náklady v minulém období. (Zdroj: Vlastní zpracování, 2012). 

Položka Absolutní hodnoty Podíly na tržbách (%) 
2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

Tržby 16171 25004 18620 25795 22799           
Výkonová spotřeba 5861 8657 9767 9391 9418 36,2 34,6 52,4 36,4 41,3 
Osobní náklady 2664 3272 3527 5065 6948 16,5 13,1 18,9 19,6 30,5 
Odpisy 601 544 520 354 272 3,7 2,2 2,8 1,4 1,2 
Další provozní 
náklady 6238 8506 5544 10606 5410 38,6 34,0 29,8 41,1 23,7 
Finanční náklady 108 62 34 45 188 0,7 0,2 0,2 0,2 0,8 
Daň z příjmu 198 869 29 393 0 1,2 3,5 0,2 1,5 0,0 
Zisk po zdanění 501 3094 -801 -59 563 3,1 12,4 -4,3 -0,2 2,5 
 

 Na základě údajů z let 2007 až 2011 jsem stanovila procentní podíl 

jednotlivých nákladových položek, daně z příjmu a zisků po zdanění z tržeb. Nyní 

se pokusím vytvořit finanční plán na období následujících tří let, kde je třeba 

odhadnout procentní podíly nákladových položek na tržbách. Nejjednodušším 

způsobem je extrapolace procentních podílů na základě určitých trendů. Jak 

můžeme vypozorovat z tab. 11, výkonová spotřeba, kam se řadí i spotřeba 

materiálu a energie a služby v průběhu let kolísá, v průměru se pohybuje kolem 

40 %. U osobních nákladů je v posledních třech letech zaznamenán vzrůst a proti 
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tomu odpisy, které naopak klesají. V tomto období má firma stabilní počet 

zaměstnanců. Tomu napovídá i vývoj, že firma nepořídila v období technologii 

nebo zařízení, které by vedlo k redukci počtu režijních pracovníků. Další provozní 

náklady kolísaly mezi 23,7 % v roce 2011 a 41,1 % v roce 2010. U finančních 

nákladů lze vidět konstantní hodnoty a v posledním roce růst, ačkoliv firma nemá 

bankovní výpomoci. Zisk po zdanění odpovídá rentabilitě tržeb, jestliže 

uvažujeme užití vzorce , kde je stanovená doporučená hodnota 

nad 6 %. Jelikož byly roky 2009 a 2010 pro firmu ztrátové, lze spatřit i zápornou 

hodnotu zisku po zdanění v relaci k tržbám. Naštěstí rok 2011 je kladné číslo 2,5 

%.  

 Nyní si stanovím plánované tržby a náklady. Při odhadu tržeb mohu užít 

vzorec  Inspirací mi 

byl obr. 5 horizontální analýza výkazu zisku a ztrát a graf vytvořený v programu 

Excel, kde z klouzavých průměrů lze vyčíst vzrůstající trend tržeb. 

 
 Graf 5: Vývoj tržeb v letech 2007-2011. (Zdroj: Vlastní zpracování, 2012). 

 

Tržby převzaté z plánu tržeb, který byl zhotoven pro roky 2012, 2013, 

2014 pomocí funkce FORECAST v programu Microsoft Excel, předpokládají 

meziroční tempo růstu v roce 2012 o 13 %, v roce 2013 o 5% a v roce 2014 o 5%. 

Tyto hodnoty jsou předvídány na základě lineární regrese.  

Microsoft Excel a funkce FORECAST „vypočítá nebo odhadne budoucí 

hodnotu na základě existujících hodnot. Předpovídaná hodnota je hodnota y pro 

danou hodnotu x. Nová hodnota je předpovídána na základě lineární regrese. 
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Tuto funkci lze použít k předpovědi objemu budoucího prodeje, požadavků zásob 

nebo trendů u zákazníků (Microsoft Office, 2012).“ 

 Tab. 12: Plánované tržby, náklady a zisk po zdanění. (Zdroj: Vlastní zpracování, 2012). 

Položka Podíly na 
tržbách (%) Absolutní hodnoty 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Tržby       25581,9 27296,6 28701,3 
Výkonová spotřeba 40,0 40,0 39,5 10232,8 10918,6 11337 
Osobní náklady 31,0 32,5 32,5 7930,4 8871,4 9327,9 
Odpisy 1,0 0,7 0,5 255,8 1910,8 1368,4 
Další provozní 
náklady 23,0 20,4 20,2 5883,8 5568,5 5797,7 
Finanční náklady 0,5 0,4 0,3 1279,1 1091,9 861 
Celkové náklady 95,5 94,0 93,0 24430,7 25658,8 26692,2 
Zisk po zdanění 3,5 4,5 5,0 895,4 1228,3 1435,1 
 Výše uvedený přístup ke stanovení plánu nákladů je třeba považovat za 

určitý výchozí odhad. Nevýhodou toho přístupu je, že je založen spíše na 

extrapolaci minulých trendů než na explicitním respektování faktorů, které působí 

na podnik (Fotr, 1999). 

 Obdobným způsobem mohu přistupovat i při sestavování plánové rozvahy. 

Plánová rozvaha sestavená metodou procentních poměrů k tržbám vychází 

z odhadu poměrů určitých složek aktiv a pasiv rozvahy k tržbám. 

 Tab. 13: Plánová rozvaha. (Zdroj, vlastní zpracování, 2012).  

Položka 
2011 

2012 2013 2014 A P 
AKTIVA 12947 N N N N 
Stálá aktiva 3458 N N N N 
Oběžná aktiva 8903 39,0 9976,9 10645,7 11193,5 
Zásoby 3700 16,2 4144,3 442,2 4649,6 
Pohledávky 4669 20,5 5244,3 5595,9 5883,8 
Finanční majetek 534 2,3 588,4 627,8 660,1 
PASIVA 12947 N N N N 
Vlastní jmění 10241 N N N N 
Základní kapitál 100 N N N N 
Nerozdělený zisk 9423 N N N N 
Cizí zdroje 2650 N N N N 
Závazky z obchodního 
vztahu 1848,0 8,1 2072,1 2211,0 2324,8 
Tržby 22799   25581,9 27296,6 28701,3 
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Symbol N v tabulce značí ty položky aktiv a pasiv, které nelze stanovit 

v relaci k tržbám. I zde je třeba upozornit na fakt, že zde využívám extrapolaci, tj. 

předpokládám, že všechny faktory ovlivňující relaci složek aktiv a pasiv budou 

působit stejně i v budoucnosti (Fotr, 1999). 

Nevýhodou může být špatně odhadnutý vývoj, kdy i funkce FORECAST 

uvažuje lineární vývoj. Podnikání této firmy závisí i na stavu zvířat. Dle časopisu 

Ekonom se pokles produkce týká především živočišné výroby. Například stavy 

prasat klesají. Ke konci roku 2011 jich tuzemští zemědělci chovali 1,49 milionu, 

což představuje až o pětinu méně než ke stejnému datu v roce 2010. Podle 

posledních informací ceny zvířat rostou, což má i za následek vzrůstající tendenci 

poptávky a s ní ruku v ruce i růst tržeb. Současný trend vývoje tržeb je rostoucí, 

což je také zapříčiněno dobíháním stávající dotační politiky, která platí pouze do 

roku 2013. Takže uvažuju-li růst tržeb, nejsem tak daleko od skutečnosti i od 

uvažování vedení společnosti. 
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3. ROZŠÍŘENÍ PORTFOLIA FIRMY PROJEK ČNÍ A 

INŽENÝRSKOU ČINNOSTÍ 

Můj prvotní záměr při návrhu rozšíření portfolia služeb firmy o projekční a 

inženýrskou činnost byl takový, že by firma rozšířila své portfolio o projekční a 

inženýrskou činnost a mohla těžit z této činnosti i jako samotné. Především by si 

tím, že by ve firmě byl odborný projektant, mohla usnadnit orientaci i na jiné 

odvětví. Odborný projektant by v tomto případě mohl fungovat jako 

zprostředkovatel. Například by firma začala dodávat vzduchotechniku i do 

průmyslových budov a budov občanské vybavenosti, kde by se odborný 

projektant uplatnil a vyhotovil veškeré technické dokumentace, čímž by firmě 

částečně ulehčil mimo jiné výběr vhodných produktů k montáži do těchto budov. 

Vedení podniku v tomto případě neshledává výhody v expanzi do jiného 

odvětví. Jsou zde velké prvotní náklady při orientaci na jiné odvětví (jako 

například náklady na výzkum, výběr vhodného dodavatele) a s ní i spojené další 

rizika, které by mikropodnik jako je Möller, s.r.o. mohlo zlikvidovat. I 

konzervativní přístup jednatele společnosti se brání této myšlence. Nevidí v tomto 

nápadu vhodnou podnikatelskou příležitost. Introvertní povaha jednatele firmy se 

také na takto malém podniku do jisté míry odráží. Velká dávka opatrnosti a i 

obavy a strach vůči inovacím je podpořena i zkušenostmi z projektů minulých. 

Mezi nepříliš vydařené projekty při rozšiřování služeb firmy mohu zmínit 

fotovoltaické stanice, bioplynové stanice a momentálně diskutované malé větrné 

elektrárny. V těchto případech se firma snažila o expanzi do energetického 

průmyslu, který je perspektivní. I u těchto projektů je nutno zmínit, že zahrnují 

také návrh projektu, tedy projekční činnost. Rozšíření portfolia služeb 

poskytování fotovolatických systémů na střechu – v této oblasti firma nezískávala 

velké zakázky. Velkou roli zde sehrál i lobbing. Další chybou byly špatně 

nastavené výkupní ceny, které také dopomohly tomu, že o střešní fotovoltaické 

elektrárny nebyl zájem. Na rozdíl od Spolkové republiky Německo, kde je sídlo 

mateřské firmy Möller GmbH, v České republice bylo stejné nastavení výkupních 

cen. Rozdíl je v tom, že v Německé spolkové republice byly v případě střešních 

systémů nastaveny vyšší výkupní ceny než u pozemních fotovoltaických 
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elektráren.  V současné době už není po fotovoltaických elektrárnách taková velká 

poptávka na trhu i z důvodu snižování výkupních cen (Lidovky, 2010).  

Rozšíření portfolia služeb poskytováním biofiltračních systémů – v této 

oblasti zatím uskutečnili celkově čtyři zakázky, kdy polovina byla úspěšná a 

druhá polovina byla pro firmu velmi ztrátová. Zdrojem neúspěchu byl v prvním 

případě i fakt, že v té době firma neměla dostatečné odborné poznatky v této 

oblasti a promarnila tak až 800 000,- Kč. V druhém případě to bylo uzavření 

kontraktu s nespolehlivým obchodním partnerem, který se nachází v konkurzu a 

to firmě Möller, s.r.o. zadržuje peníze v neuhrazené pohledávce ve výši až 

1 890 000,- Kč. Při poskytování biofiltračních systémů by bylo vhodné nalézt 

spolehlivého obchodního partnera, který by s firmou spolupracoval a zpracoval 

část zakázky a druhou část projektu by vypracovala firma Möller. K úspěšné 

realizaci by dopomohlo i precizní zpracování projekční a technické dokumentace. 

Sice se v tomto případě jedná o zakázky, z kterých firma Möller nemá velký 

procentuálně vyjádřený výnos (okolo 10 %), ale i přesto je to pro firmu velmi 

výhodné, jelikož se jedná o projekty s velkým peněžním objemem (až 2 500 000,- 

Kč).   

Možné rozšíření nabídky služeb malými větrnými elektrárnami – není 

vhodným podnikatelským záměrem rozšířit své služby o poskytování malých 

větrných elektráren z důvodu nízké poptávky. Navíc kvůli nepříznivé větrné mapě 

po České republice by neměla taková malá větrná elektrárna velké užití. Další 

nevýhodou takové malé větrné elektrárny je i nízký produkční výkon, který se 

pohybuje okolo 2 kW.   

Tímto jsem nastínila další možnosti rozšíření portfolia služeb, které ale 

zatím v praxi nemá příliš úspěšné výsledky. Z těchto zkušeností si lze lépe 

uvědomit příčiny konzervativního přístupu jednatele společnosti vůči expanzi do 

jiného odvětví. Firma se specializuje na vzduchotechniku a topení do 

zemědělských provozů a právě u toho by chtěla zůstat, protože z této činnosti 

nejvíce těží (výnos z takového projektu až 30 %). Závěr tohoto návrhu by mohl 

být takový, že rozvíjet odbornou projekční a inženýrskou činnost je vhodné, ale 

proniknutí na úplně jiný trh, respektive jiné odvětví, není ten směr, kam by se 

firma měla ubírat. 
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3.1 Parametry projektu 

 Firma Möller, s.r.o. má projekční a inženýrskou činnost zapsanou 

v živnostenském rejstříku jako poradenskou a konzultační činnost, zpracování 

odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické 

a kreslířské práce a projektování elektrických zařízení. Tento výpis 

z živnostenského rejstříku nám dává spíše přehled o činnosti elektroprojektantů. 

Je vhodné rozšířit svou činnost také o živnostenské oprávnění, jež se týká 

projektové činnosti ve výstavbě, aby firma získala kompletní nabídku odborné 

projekční a inženýrské činnosti. V současné době firma nabízí projektovou a 

inženýrskou činnost spíše jako vedlejší produkt bez odbornosti k zakázkám, které 

si projektovou dokumentaci vyžadují. To vede firmu Möller, s.r.o. k poptávce po 

podnikatelských subjektech, které tuto činnost zajišťují prostřednictvím svých 

projektantů, což bývá nákladné a časově neefektivní. Zařazení vlastní projektové 

dokumentace i inženýringu do nabídky kompletních služeb by mohlo přispět 

k větší produktivitě podniku a také lépe vyhovět potřebám trhu.  

 

3.2 Návrh a vyhodnocení řešení 

Při svém uvažování o rozšíření portfolia služeb firmy Möller, s.r.o. jsem si 

zvolila jako výchozí myšlenku aplikovat do nabízených služeb firmy vlastní 

odbornou projekční a inženýrskou činnost při řešení odborných technických 

dokumentací. Jednou z možností je vytvořit pracovní pozici pro projektanta a 

zaměstnat ho ve firmě, druhá eventualita je investovat do vzdělávání 

zaměstnanců, aby zdokonalili své projekční schopnosti. Získané interní data jsem 

získala i na základě osobního pohovoru. Při sběru dat k tomuto tématu bylo 

zvoleno osobní interview z obdobných důvodů, jako uvádí Hague (2003) a to 

lepší vysvětlení, kdy mají respondenti delší čas na rozmyšlenou a tazatel tak lépe 

porozumí hodnotě odpovědi. Někdy je zapotřebí ukázat i reklamní materiály, 

loga, popisy nebo výběry a k tomu je nejlepší osobní kontakt. Další výhody 

osobního dotazování jsou i hloubka tématu, vyšší přesnost.  
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3.2.1 Odborný projektant jako zaměstnanec 

Jelikož se projektová/technická dokumentace vyhotovuje u zakázek na 

vzduchotechniku, ventilace, fotovoltaické a bioplynové stanice i při vyřizování 

dotací, bylo ideou přijetí autorizovaného odborného projektanta jako 

zaměstnance, který by poskytl své know how a plně se této problematice ve firmě 

věnoval.  

Předpokládejme tedy projekt, kdy firma zvažuje přijetí nového 

zaměstnance a s ním i spojené investice do dalšího technologického vybavení 

firmy. Počátečními výdaji by byl nákup počítače a s ním i spojený nákup rozšíření 

licence projektantova softwaru AutoCAD. Dalšími náklady by pro firmu byly 

mzda, odvody za zaměstnance, cestovné, výdaje za telefon, výdaje za palivo. 

Nabízí se tedy otázka, zda si na sebe další zaměstnanec vydělá, tedy zda výnosy 

spojené s odbornými projekty a inženýringem pokryjí jeho náklady. A zda si 

firma vůbec může dovolit zaměstnat dalšího pracovníka. 

Hrubá měsíční mzda autorizovaného projektového inženýra bude 

stanovena na 30 000,- Kč. Odvody za zaměstnance budou měsíčně 10 200,- Kč. 

Uvažuje se i cestovné, které by činilo zhruba 1 500,- Kč měsíčně a výdaje za 

telefon 2 000,- Kč měsíčně. Personální náklady na toho zaměstnance by vyšly na 

43 700,- Kč, tyto odhady vychází z vnitřního konceptu firmy. Režijní náklady 

odhaduje jednatel firmy na 15 %. Celkově se dostávám na částku 50 255,- Kč 

měsíčně, což představuje náklad na provoz dalšího zaměstnance. Z interních 

dokladů jsem získala orientační přehled nákladů a výnosů. Z nich jsem mohla 

vypozorovat i určité sezónní výkyvy, kdy období leden – březen jsou spíše 

ztrátové, tedy převažují náklady nad výnosy, to je dáno, že v tomto období firma 

zaznamenává pokles zakázek. Období od června už firma dosahuje zisku. Zvýšení 

zakázek si mohu vysvětlit i tím, že v tomto období dochází k realizaci dotačního 

řízení, firma si získává malé množství zakázek i vystavováním na veletržní 

výstavě Techagro (i když náklady spojené s výstavou jsou velké), v tomto období 

také dochází k vyfakturování a splácení zakázek. Jednatel uvažuje, že asi 60 % 

z ceny projektu tvoří personální náklady. Odhad tedy je takový, že by 

zaměstnanec musel měsíčně vyprodukovat projekty v hodnotě 83 759,- Kč, aby 

pokryly jeho náklady, což je dle uvážení jednatele společnosti nereálná částka. 
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Z tohoto vyvozuji, že zaměstnat dalšího zaměstnance v oblasti projekční a 

inženýrské činnosti se firmě nevyplatí, což je také v souladu s koncepcí jednatele 

firmy a to, udržovat si nízký počet zaměstnanců. 

 

3.2.3 Zvážení investice do vzdělání zaměstnanců, investice do nového 

softwaru 

Jak již bylo zmíněno výše, poskytování odborné a projekční činnosti je 

vhodné, ale za předpokladu, že ji budou vykonávat externí pracovníci, nebo 

formou outsourcingu, kdy by firma měla smlouvu s konkrétní projekční kanceláří. 

Další aspekt, který se nabízí ke zvážení, je investice do vzdělávání zaměstnanců a 

to konkrétně do školení se softwarem AutoCAD, které se nejvíce využívá 

k projekční činnosti. Zaměstnanci sice ve firmě přicházejí do styku s tímto 

programem při zpracování technické dokumentace, prokazují se určitými 

znalostmi v dané problematice, ale jak sami uvádějí, dělá jim to občas těžkosti. 

Samozřejmě jsem si vědoma, že tímto školením nezískají zaměstnanci potřebnou 

autorizaci projekční činnosti, ale mohou svou práci vykonávat efektivněji. Při 

posuzování efektivity je vhodné přistupovat opačně a začít sledováním přínosů 

vzdělávání, které dle Vodáka (2011, s. 166 - 167) zahrnují: 

• „Lepší využití potenciálu zaměstnanců“ – vzdělávání v projektování by 

pomohlo zaměstnancům stát se přizpůsobivějšími, flexibilnějšími a 

schopnějšími plnit své požadavky týkající se zvyšování výkonu. 

• „Lepší využití zařízení a systémů“ – je méně pravděpodobné, že 

pracovníci dokáží vytěžit maximum z používaného softwaru, nejsou-li 

s ním obeznámeni a v dané problematice vzděláváni. Velmi často se stává, 

že společnosti investují podstatnou část prostředků do technologických 

postupů a k tomu nákupu vhodného softwaru, aniž by braly v úvahu 

problémy, které mají lidé s nimi pracující. 

• „Zvýšení výkonu“ – vzdělávání může přinést návratnosti spotřebovaných 

zdrojů. Oblastmi možných zlepšení jsou výrobní procesy, administrativa, 

kvalita, bezpečnost, spokojenost zákazníka. 

• „Snížení fluktuace“ – zaměstnanci obvykle pozitivně reagují na možnost 

vzdělávání a rozvoje. Takový přístup podniku by mohl zlepšit jeho image, 
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přitahovat zaměstnance s vyšší úrovní kvalifikace a zvyšovat 

pravděpodobnost, že zůstanou ve firmě, čímž by se snížila fluktuace. 

• „Zvýšení spokojenosti zákazníků“ – často si zákazník jako první uvědomí 

vzdělávání zaměstnanců svého obchodního partnera a nečiní mu problém 

odchod ke konkurenci, která dokáže lépe a ochotněji splnit jeho 

požadavky a potřeby. 

Pro výpočet návratnosti investice do vzdělání a rozvoje se může použít 

vzorec: Návratnost investice (%) = [(Přínosy – Náklady)/Náklady] x 100 

(Folwarczná, 2010). 

S investicí do vzdělávání zaměstnanců v oblasti projektování v programu 

AutoCAD souvisí i nákup modernějšího a výkonnějšího softwaru AutoCAD. Na 

webových stránkách CAD studia jsem si zjistila cenovou relaci softwaru v rozpětí 

od 50 000,- Kč až 300 000,- Kč. Firma tedy nakoupí software v hodnotě 62 000,- 

Kč. Jedná se o investici do nehmotného dlouhodobého majetku. Software je 

v tomto případě dlouhodobý nehmotný majetek, který se dle zákona č. 586/1992 

Sb. podle §32a odepisuje rovnoměrně 36 měsíců. Úvahou bude pořízení softwaru 

k 11. 7. 2012. 

 

Tab. 14: Odpisový plán pro software. (Zdroj: Vlastní zpracování, 2012). 

Rok 
odepisování 

Částka 
odpisů 

2012 8 615 Kč 
2013 20 676 Kč 
2014 20 676 Kč 

2015 12 033 Kč 
 

Nyní se pokusím stanovit peněžní toky z projektu. Jednorázové kapitálové 

výdaje zahrnují složky jako kapitálové výdaje s pořízením dlouhodobého majetku 

a výdaje na přírůstek čistého pracovního kapitálu. Projekt bude financován 

z vlastních zdrojů firmy. Náklady spojené s projektem: 

• Pořízení a nákup softwaru: 62 000,- Kč (instalace programu je 

poskytována zadarmo). 

• Přípravné práce: 12 000 Kč (do této položky bych zahrnula i školení 

zaměstnanců a náklady s ním spojené). 
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Peněžní příjmy nebudou dosahovat vysokých hodnot. Z tohoto projektu 

spíše plyne pro firmu užitek, než výnosy a s nimi spojené peněžní příjmy. Mohu 

uvést příklad, jestliže budeme uvažovat v průměru jednou do měsíce projekt 

v hodnotě 50 000,- Kč, peněžní příjmy z tohoto projektu za projekční činnost se 

budou pohybovat okolo 5 %. Je třeba velmi zdůraznit, že celý investiční 

projekt do vzdělání zaměstnanců a pořízení softwaru pro projektování má 

přinést firmě především zvýšení výkonnosti pracovníků, zvýšení kvality 

nabízených služeb a s tím i spojené zvýšení spokojenosti zákazníků a 

obchodních partnerů. Tržby budou v souladu s plánovanými tržbami, které jsem 

již stanovila v kapitole 2. 4. Kapitálový výdaj činí 74 000,- Kč. V kapitálových 

výdajích jsou zahrnuty výdaje na pořízení softwaru, výdaje na trvalé rozšíření 

oběžného majetku v souvislosti s investováním (což je u této investice velmi malá 

zanedbatelná částka), výdaje na přípravu (rekvalifikaci) pracovníků. Provozní 

příjmy z investice budu uvažovat, že z celkového čistého zisku, přinese projekční 

činnost 2 %. Doba životnosti investičního projektu se u takového projektu velmi 

těžko odhaduje. Nehmotný majetek se odpisuje 3 roky, ale ekonomická životnost, 

která je dána ekonomickou využitelností produktů investice je daleko větší. 

Uvažuji tedy aktualizaci softwaru (subcription, upgrade, nové licence) na 5 let.  

  

Tab. 15: Odhad plánovaných peněžních příjmů z investice. (Zdroj: Vlastní zpracování, 

2012). 

Rok Tržby  
Čistý 
zisk 

Čistý zisk 
z 
projekční 
činnosti Odpisy 

2012 25891,9 895,4 17,908 8,615 
2013 27296,6 1228,3 24,566 20,676 
2014 28701,3 1435,1 28,702 20,676 
2015 30106 1354,8 27,096 12,033 
2016 31510,7 1418 28,360 0 
2017 32915,4 1481,2 29,624 0 

 

V tab. 15 jsem provedla peněžní příjem z investice, kde jsem odhadovala 

lineární růst tržeb a v relaci k tržbám ustálený meziroční růst čistého zisku na 

hodnotě 4,5 %. V tabulce by měla být vyjádřena i změna čistého pracovního 

kapitálu z investice, ale jelikož by čistý pracovní kapitál představoval mírné 
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navýšení pohledávek z obchodní činnosti, krátkodobý finanční majetek a 

krátkodobé závazky z obchodní činnosti vzhledem k objemu zakázek a peněžního 

příjmu související s investičním projektem – projekční činnosti, je toto číslo 

zanedbatelné, jelikož se zde nepromítají zásoby a dlouhodobé závazky. R jako 

náklady kapitálu byly vyjádřeny již v kapitole 1.4.1 pomocí stavebnicové metody 

okolo 18,71 %.  

Čistá současná hodnota NPV 

 NPV = . 

Index ziskovosti PI =  

Doba úhrady, kdy se peněžní příjmy z investice vyrovnají jednorázovým 

kapitálovým výdajům, se odhaduje kolem třetího roku, tedy v roce 2014.  

Rentabilita investovaného kapitálu  ROCE= 35,19 %. 

 

Analýza rizik a citlivosti projektu 

Opominu-li nejistotu, týkající se neschopnosti spolehlivého odhadu 

budoucího vývoje, mohu se pokusit identifikovat riziko za pomoci otázek 

z kapitoly 1.4.3. U identifikace rizik se budu opírat i o provedenou SWOT 

analýzu. Faktory, které by mohly ohrozit úspěšnou realizaci investice do 

vzdělávání zaměstnanců a pořízení nového softwaru je hodně, ale jeden 

z nedůležitější představuje lidský faktor. Ale díky S2: loajální pracovní tým, se 

tento faktor rizika zmenšuje. Potencionální problémy, které by mohly vzniknout 

při realizaci aktivity projektu, jsou potřeby dodatečného školení (čímž by se 

navýšil kapitálový výdaj), celkové snížení poptávky po službách firmy dle T1: 

nepříznivý trh, pokles poptávky ze strany zemědělských subjektů, pak by se i 

méně projektovalo. Další otázkou, co by mohlo ovlivnit zainteresované strany 

k přijetí akcí ohrožujících dosažení stanovených cílů, by odpověď mohla znít 

kontroverzní přístup jednatele (viz. úvod do kapitoly 3). Významné faktory 

ovlivňující výsledky investičních projektů, které by se mohly vyvíjet odlišně od 

našich předpokladů, jsou uvedeny v citlivostní analýze. 
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Citlivost projektu je závislá na peněžních tocích, nákladech na kapitál, 

době životnosti projektu. Všechny tyto hodnoty jsou pouhými odhady, jejichž 

skutečné hodnoty mohou v budoucnu kolísat kolem odhadnutých hodnot. 

Očekávaný peněžní příjem je tedy průměrný peněžní příjem z tab. 15, což 

činí 36 376,- Kč (průměrný čistý zisk s odpisy). Tento očekávaný příjem budu 

počítat s pravděpodobností 50 %. Pesimistický peněžní příjem v době recese, tedy 

příjem okolo 30 000,- Kč odhaduji s pravděpodobností 30 %, a optimistický 

peněžní příjem při konjuktuře 40 000,- Kč je odhadován s pravděpodobností  

20 %. Očekávaná průměrná hodnota peněžních příjmů z projekční činnosti 

s přihlédnutím k různému stupni rizika jednotlivých variant představuje  

35 188,-Kč.  

 Odhadovanou dobu životnosti projektu jsem stanovila okolo 5 let do další 

aktualizace softwaru, ale tato doba použitelnosti softwaru může být i větší. Aby 

byla čistá současná hodnota kladná, musí software být použitelný alespoň 6 let.  

 Podniková diskontní míra, aby byla čistá současná hodnota rovna téměř 

nule, musí činit téměř 24,15%. 
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4. SHRNUTÍ A VYHODNOCENÍ 

 Zpracovala jsem finanční analýzu firmy Möller, s.r.o. na jejímž základě 

jsem mohla další rozšíření portfolia služeb firmy doporučit, jelikož firma se 

dokázala dostat z finančních problémů, které ji nastaly v roce 2009 a 2010, jednak 

vzniklými velkými neuhrazenými pohledávkami a také špatně provedenou 

zakázkou týkající se bioplynových systémů, a jednak se zda podepsala negativně 

hospodářská krize. Z finanční analýzy jsem mohla vypozorovat, že firma měla 

určité finanční problémy v letech 2009 a 2010, ale ty vyřešila a v následujícím 

roce dochází k navrácení finančního zdraví. Navrhla jsem tedy jednateli 

společnosti Möller, s.r.o. rozšířit svou nabídku služeb o projekční a inženýrskou 

činnost.  

Na úvod kapitoly 3. rozšíření portfolia služeb projekční a inženýrské 

činnosti jsem shrnula a vyhodnotila již proběhnuté rozšíření služeb a snažila se 

identifikovat postoje jednatele společnosti vůči dalším rozšiřování služeb.  

Pak jsem pokračovala k dalším úvahám způsobu realizace tohoto projektu, 

zda se firmě vyplatí zaměstnávat dalšího zaměstnance. Jelikož mi na základě 

interních dat, které mi byly sděleny jednatelem firmy, vyšlo, že by se projektant 

jako zaměstnanec musel uplatnit jen při velkých objemných zakázkách, aby se 

pokryly jeho provozní náklady, což je dle zvážení jednatele nereálné a zaměstnat 

projektanta se tudíž nedoporučuje. Je tedy vhodné vykonávat tuto činnost přes 

externí pracovníky (outsourcing). Opatření vede k výchozí současné situaci, kdy 

při zadávání projektu investorem to funguje tak, že firma zhotovuje technické 

dokumentace za pomoci svých zaměstnanců, v případě nutnosti odborné projekční 

činnosti zaujímá pozici zprostředkovatele, což je pro firmu jak už jsem předeslala 

v úvodu časově i finančně náročné.  

Proto se naskytla úvaha možnosti investice do vzdělávání zaměstnanců a 

s tím i nákup potřebného projekčního softwaru, se kterým by se práce 

zaměstnanců v oblasti projektování a zhotovení potřebné technické dokumentace 

usnadnila a urychlila. Navíc by z toho pro firmu plynul užitek, že by si stále větší 

část zakázek spojených s projektováním mohla zpracovat sama a tím by odpadly 

náklady na dodatečný lidský zdroj. Vyhodnocení investice do softwaru mi vyšla 
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současná hodnota kladná, takže je vhodné ji realizovat. Navíc i rentabilita 

investovaného kapitálu vyšla 35,19 %, což je vysoké číslo.  
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ZÁVĚR 

Firmě Möller, s.r.o. jsem nabídla zvážení možnosti zahrnout do svého 

portfolia služeb odbornou projekční a inženýrskou činnost. Aplikace odborné a 

projekční činnosti by přispěla k sestavování komplexní zakázky.  

Dle vyhodnocení finanční analýzy jsem zjistila, že firma měla určité 

finanční potíže v letech 2009 a 2010, ale rok 2011 se vyvíjí pozitivním směrem, 

tudíž se firma snaží vzniklé problémy řešit. Účetní výkazy za rok 2011 jsem 

sestavovala sama na základě poskytnutých předběžných uzávěrkových účtů. V 

roce 2011 vycházely hodnoty finančních ukazatelů pro firmu v příznivých číslech 

a tak mohu rozšíření portfolia služeb doporučit.  

Rozšíření nabídky služeb se tedy vztahovalo na poskytování odborné a 

projekční činnosti. Na základě osobního pohovoru s jednatelem firmy jsem se 

pokusila vyjádřit, zda si firma může dovolit projekčního inženýra zaměstnat. 

Stanovila jsem si pro něj mzdu a výsledkem bylo, že by inženýr svou projekční 

činností musel vytvořit velké měsíční objemy zakázek vyžadující projektování a 

inženýring, které dle uvážení jednatele společnosti jsou nereálné. Proto by 

projekční inženýr nepokryl svou činností své provozní náklady a je vhodnější, aby 

tuto činnost vykonával externí pracovník (outsourcing).  

Z tohoto důvodu jsem přešla k další možnosti a tou je investice do 

vzdělávání zaměstnanců a s ní spojené pořízení projekčního softwaru, kde jsem 

také uplatnila nastudování teoretických východisek týkajících se služeb, postupu 

strategického plánování výnosů a nákladů a hodnocení investic nehmotného 

charakteru. Výsledkem bylo, že takovou investici mohu jen doporučit, a to nejen 

díky výsledkům vzniklých vypočítáním dle statistické metody. Ale také je třeba 

zdůraznit, že celý investiční projekt do vzdělání zaměstnanců a pořízení softwaru 

pro projektování má přinést firmě především zvýšení výkonnosti pracovníků, 

zvýšení kvality nabízených služeb a s tím i spojené zvýšení spokojenosti 

zákazníků a obchodních partnerů. Také by se touto investicí práce stávajících 

zaměstnanců zefektivnila a ušetřil by se časový fond. A jak víme, čas jsou peníze. 
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