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Anotace 

 

Cílem bakalářské práce je posouzení současného ekonomického informačního systému 

firmy a příprava vlastního návrhu řešení ekonomického informačního systému, který má 

usnadnit a získat větší přehled o peněžních tocích v podniku. Dalším cílem je sestavení 

krátkodobého plánu příjmů a výdajů, popř. dalších složek podnikání.  

 

 

Klíčová slova 
 
ekonomický informační systém, informace, krátkodobý plán cash-flow 
 

 

 

Annotation 
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1 Úvod 

V současné době je na trhu poskytováno mnoho druhů ekonomických informačních 

systémů. Tyto systémy se neustále vyvíjí, jsou vymýšleny a realizovány nové návrhy, 

které mají vycházet vstříc požadavkům a finančním možnostem zákazníka. Volba 

vhodného ekonomického informačního systému je základem pro správné řízení zejména 

peněžních toků firmy.  

 

Práce se zaměřuje na konkrétní firmu, její specifika a zejména na ekonomický 

informační systém firmy. Jaké ekonomické informační systémy jsou v současnosti na 

trhu nabízeny, jejich členění a vhodnost pro daný subjekt. To vše firma musí při výběru 

a rozhodování zvažovat. Musí si tedy stanovit požadavky a kritéria, které na program 

má a co od něj očekává. Druhou stránkou věci je, zda tento software dostatečně využije 

a kdo všechno s ním bude pracovat.  

 

Pro správné rozhodování je důležité znát a mít objasněnou problematiku ekonomických 

informačních systémů. Až pak je možné vyhodnotit i určit vhodné softwary pro firmu a 

vyjádřit se k využitelnosti a přínosům systému pro firmu, popřípadě navrhnout 

zjednodušenou verzi ekonomického informačního systému nebo určitých složek 

podnikání přímo pro firmu. 
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Cíl bakalářské práce 

 
Cílem mé práce je posouzení současného ekonomického informačního systému dané 

firmy a příprava vlastního návrhu řešení ekonomického informačního systému, který má 

usnadnit a získat větší přehled o peněžních tocích v podniku. Firma musí mít přehled o 

tom, co jim bude zaplaceno, upozorňovat kdy a co se má platit, zda na to má podnik 

finanční zdroje, tedy bude neustále možné sledovat platební schopnost firmy. Součástí 

návrhu je i vlastní vypracování krátkodobého plánu příjmů a výdajů.  

 

Pro modelování krátkodobého plánu příjmů a výdajů bude využit snadno ovladatelný i 

přehledný tabulkový editor MS Excel s využitím programovacího jazyka Visual Basic 

pro případné složitější funkce. Konečným výsledkem bude plně fungující program, 

navržený přímo pro danou firmu a její potřebu informovanosti o pohybu peněžních 

prostředků v průběhu roku. Přínosem má být tento ekonomický informační systém 

nejen pro majitele firmy, ale i dodavatele, zaměstnance, banky a ostatní instituce, vůči 

kterým firma bude mít závazky. Zajištěním platební schopnosti si firma udrží dobré 

jméno, které je v obchodním styku velmi důležité.  
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2 Ekonomický informační systém 

V prvé řadě je důležité si objasnit, co vlastně ekonomický informační systém je. Pro 

další popis bude používána pouze zkratka EIS. Pojem ekonomický informační systém 

je některými vnímán pouze jako systém pro zpracování a vedení účetnictví. Tato 

myšlenka je však mylná. Účetnictví je pouze malá podmnožina všech možností, které 

EIS nabízí a účetnictví rozhodně netvoří jádro celého systému. Jedním z úkolů systému 

je zajištění a kompletní pokrytí informačních toků firmy. Nejedná se tedy pouze o 

účetnictví, ale i dodavatele, odběratele, zaměstnance, veřejnou správu, daně, výrobu, 

sklady, aj. Druhým a neméně důležitým smyslem tohoto systému je podpora 

rozhodování pro vlastníky, management a případné další subjekty, neboť mohou být 

zodpovězeny otázky typu: Jaký je stav zásob na skladech a zda je dostatečná zásoba 

určitého zboží? Jaká je prodejnost tohoto výrobku za daný měsíc, rok? Jaká je výše 

závazků firmy vůči ostatním subjektům? Kolik činí pohledávky firmy a kdy jsou 

splatné? Kolik se vyrobilo za daný měsíc? Využívá firma půjček, v jaké výší a formě?  

Tyto příklady otázek a otázky podobného charakteru, které někoho mohou v této 

souvislosti napadnout, mají pomoci upřesnit představu o tom, co takový EIS dokáže a 

jeho význam pro firmu. Odpovědi na tyto a další otázky lze ze systému získat během 

pár vteřin. Získávání informací je velice rychlé a není nijak složité. Pro získání těchto 

informací není třeba znát žádné vzorečky ani mít odborné znalosti, takže je využitelný 

širokým spektrem uživatelů. V dnešní době se vše rychle rozvíjí a nejinak je tomu i u 

EIS. V současnosti jsou už EIS tak dokonalé, že bez větších problémů zvládají: 

• kompatibilitu s kancelářskými aplikacemi; 

• tisk řady dokladů přímo ve formě úředních tiskopisů; 

• pro zákazníky nastavit určité zvýhodnění či procento slevy na zboží (službu); 

• prostřednictvím služby homebanking komunikovat s bankami; 

• přepočty cizích měn a přijímání plateb v cizích měnách; 

• nastavení čárových kódů zboží a začlenění zboží dle typu zboží atd. 

 

Uvedené funkce jsou jen malým výčtem toho, co vše EIS dokáže. V případě, že firma 

vhodně EIS využívá, docílí usnadnění, zjednodušení a celkové přehlednosti fungování 

firmy. Je v dobrém zájmu firmy mít v dnešní době vhodný informační systém. Množství 
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služeb, které firmě systém nabízí je veliké. Ocení ho zejména ti, kteří s ním přichází 

nejčastěji do styku a používají ho při každodenní činnosti v podniku.  

 

Ekonomické informační systémy nejvíce využívají manažeři a vedoucí pracovníci, kteří 

činí rozhodnutí, dle úrovní, na kterých se nacházejí (strategická, taktická, operativní) a 

ostatní pracovníci - zaměstnanci s přístupem k systému, většinou administrativní 

pracovníci zpracovávající určitou agendu v systému. 

2.1 Výběr ekonomického informačního systému 

Jak už bylo řečeno, většina firem v současnosti už určitý EIS vlastní. Pokud by nastala 

situace, kdy EIS už není pro firmu dostačující, má firma dvě možnosti. První je 

optimalizace a rozšíření systému o požadované moduly. Druhou možností je současný 

EIS vyměnit za zcela nový. Ne všechny podniky však mají EIS a mohly se rozhodnout 

pro pořízení až nyní. Ať se tedy jedná o firmu, která do této doby žádný EIS nevlastnila, 

nebo o firmu, která se rozhodla pro obnovu či koupi nového EIS, má na výběr ze dvou 

možností.  

2.1.1 Hotový EIS 

Tyto EIS jsou hotové informační systémy s již vyvinutým řešením, nejčastěji formou 

komerčních balíčků. Uživatel (firma) si sám vybírá jaký informační systém chce 

používat, na výběr má mnoho variant (POHODA, SYSEL, KOSYS, VARIO, ABRA, 

APLIK, …). Na správný výběr musí být kladen velký důraz, proto by i zde neměla 

chybět osoba – odborník IT, který bude systém do firmy zavádět a dále poskytovat 

poradenství a podporu. Na rozdíl od řešení na míru má následující výhody: 

• výkonný informační systém s již vyvinutým řešením; 

• kratší doba nasazení do provozu; 

• nižší cena. 

2.1.2 Programové řešení na míru 

V případě EIS na zakázku se nejprve vybere dodavatelská firma. Ta provede zmapování 

obchodních procesů (analýzu současného stavu prostředí zákazníka), k čemu je přesně 

EIS určen, zjistí požadavky podniku na tento systém a dle zjištěných informací a kritérií 
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navrhne možnou variantu programového řešení ekonomického systému. V průběhu 

vývoje tvůrci návrhu úzce spolupracují se zákaznickou firmou, nejčastěji s IT 

pracovníky nebo odpovědnou osobou a dolaďují návrh dle dalších specifik a požadavků. 

P zkušebním provozu, nastavení parametrů, odstranění nedostatků zjištěných při 

nasazení do zkušebního provozu, je ekonomický informační systém zaveden do firmy 

naplno a plně provozuschopný. 

2.2 Kritéria výběru ekonomického informačního systému 

Následující část se zaměřuje na obecné a specifické vlastnosti, jaké EIS má a podle čeho 

se při objednávce nebo koupi zákazníci rozhodují. 

 

Při výběru ekonomického informačního systému musí firma zvážit vhodnost daného 

systému podle různých kritérií, a to: 

- malý, střední nebo velký podnik, popř. živnostník 

- činnost firmy: obchodní, výrobní nebo poskytující služby 

- cenová dostupnost 

- podmínky koupě či pronájmu 

- implementace systému 

- srozumitelnost a snadná ovladatelnost 

- rozsáhlost aplikací 

- legislativní připravenost 

- správa systému a náklady na správu 

- doplňkové moduly 

- design a uživatelské prostředí 

- počet zaměstnanců 

- propojenost s e-commerce aplikacemi 

- propojení s e-shopem 

- homebanking 

- počet licencí (lokální nebo síťová verze) 

- počet zpracovávaných firem 

a mnoho dalších kritérií, které si firma stanovuje a ujasňuje ještě před výběrem 

samotného systému.  
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Z uvedených specifik je zřejmé, že firma si nemůže vybrat kterýkoliv informační 

systém, ale musí se rozhodovat a brát zřetel na řadu hledisek, jež firmu charakterizují. 

Jak velký je malý, střední nebo velký podnik? Do jakého odvětví spadá? Toto členění 

podniků je třeba si uvědomit. 

 

Firma musí mít jasno, jaký EIS má vyhledávat. Veliký rozdíl je v systémech pro malé a 

velké podniky, některé systémy se specializují na určitá odvětví či obory, výrobní firma 

bude jistě potřebovat speciální modul na jeho řízení atd. Tyto a další informace ujasní 

výběr a potřebu určitých modulů. Některé moduly naopak firma vůbec nevyužije, je 

proto zbytečné takový EIS pořizovat, podnik může ušetřit nemalou finanční částku, 

jestliže vybere vhodný software. Tyto peněžní prostředky jistě využije jinde a 

efektivněji. Které moduly jsou základní, které spolu úzce spolupracují a jakou funkci 

v celém systému plní? Na tyto informace je zaměřena další část. 

2.3 Moduly a funkce ekonomického informačního systému 

 

Ekonomický informační systém má nejčastěji podobu kancelářského balíčku celé 

firemní agendy. Pro jednotlivé agendy se užívá termín moduly. Základní moduly 

většiny systémů bývají stejné, odlišnosti jsou pouze nepatrné. Zaměněny bývají pouze 

názvy jednotlivých agend, jejich význam a užití ve firmě se neliší. Obecně lze říci, že 

každý EIS obsahuje základní agendy,  a to: 

 

Modul Účetnictví 

Slouží k zaúčtování účetních případů do účetních výkazů, jejich kontrole a účetní 

likvidaci. Modul obsahuje platnou účtovou osnovu s příslušným číslem účtu a jeho 

názvem. Někde se zobrazuje druh účtu (rozvahový, výsledkový, závěrkový) nebo typ 

účtu (aktivní, pasivní, daňový, nedaňový). Dále modul nabízí vedení bankovních účtů, 

pokladen, příp. valutových pokladen a devizových účtů. Funkce předkontace 

zjednodušuje a usnadňuje práci při účtování standardních dokladů a spoří čas a náklady. 

Správné účtování a vyrovnanost stran zajišťuje vestavěná kontrola. Funkce evidence 

daně z přidané hodnoty s konečným výpočtem, včetně sestavení daňového přiznání, 

předlohy sestav k analýze cash-flow a finančním ukazatelům jistě firma také ocení. 
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Samozřejmostí je kompletní provázanost modulu účetnictví s ostatními moduly 

systému. 

 

Modul Finance 

Tato část systému slouží k práci s pokladnami, bankami, zápočty, jejich zakládání a 

evidenci. Zde se zřizují a evidují bankovní účty, pokladny, možné je i založení správy 

cenin. Zpracování příkazů k úhradě, bankovních výpisů lze obvykle dvojím způsobem. 

Platby je možné automaticky zaúčtovat a spárovat s příslušným dokladem na základě 

předem definovaných kritérií pro párování dokladů. Druhá možnost je samozřejmě 

ruční přirazení s příslušnými doklady. Propojení elektronického systému s bankovními 

domy a následná spolupráce probíhá také v rámci tohoto modulu. 

 

Modul Majetek 

Modul pro dlouhodobý i drobný hmotný a nehmotný majetek. Zde se vedou záznamy o 

evidenci, odepisování, účtování, majetkových operacích od pořízení  až po vyřazení, 

daňových a účetních odpisech, zařazení do odpisových skupin, způsob odepisování 

majetku, odpisový plán, sledování umístění majetku, evidence zápůjček a pronájmu 

majetku, tisk sestav a přehledů k určitému datu dle vlastního výběru pomocí předem 

nadefinovaných uložených dotazů nebo možnost vlastní definice složených dotazů se 

specifikací jednoho nebo více kritérií atd. 

 

Modul Nákup  

V případě vytvoření samostatného modulu Nákup, je nutné, aby byl provázán 

s modulem Sklad, bez této provázanosti by tento modul ztrácel smysl a užitek, další 

možná provázanost na modul Fakturace. V některých EIS bývá tento modul součástí 

modulu Fakturace. Nákup je modul pro evidenci přijatých a vydaných objednávek, 

údajích o stavu objednávky (přijetí, rezervace, výrobě, přípravě, expedici). Z důvodu 

např. rezervací zboží nebo výrobků na skladě, rušení rezervace je nutné úzké propojení 

se skladovou evidencí. Sestavy o splněných, nesplněných, zpracování objednávky a 

vedení údajů se členěním podle zákazníka či střediska je též v možnostech tohoto 

modulu. 
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Modul Sklad  

Vede záznamy o veškerých zásobách, jejich pohybu, výrobě, vystavování příjemek, 

výdejek, inventuře zásob. Sklady jsou strukturovány např. stromově až do osmi úrovní, 

eviduje se počáteční, aktuální stav, maximální a minimální hranice stavu zásob. 

V modulu se stanovují i prodejní ceny, skupiny slev, cenové skupiny, které lze poté 

přiřadit jednotlivým odběratelům. Tisk mnoha sestav (obratové soupisky, pohyby na 

skladové kartě, statistiky) s nastavitelnými parametry je možné během pár vteřin.  

 

Modul Prodej 

Prodej může tvořit samostatný modul nebo bývá implementován do modulu Sklad. 

Realizuje a řídí obchodní případy a transakce mezi firmou a zákazníkem. Provázanost 

s ostatními moduly jako je Nákup, Sklad, Fakturace umožňuje pohodlné a rychlé 

zpracování dokladů týkajících se prodeje zboží a služeb. Máme k dispozici údaje o 

předkontacích, formě platby, ceně popř. slevě pro odběratele, termínu zakázky a 

odpovědnou osobu (propojení modulu s personalistikou). Výběr i vkládání položek pod 

kódy a automatické doplnění názvu, ceny, DPH, celkového výpočtu a dalších údajů  je 

také oblast, kterou má na starosti tato část systému. 

 

Modul Fakturace 

Vedou se zde údaje o nabídkách, poptávkách, přijatých/vydaných objednávkách, 

přijatých/vydaných fakturách, dobropisech, vrubopisech, zálohových fakturách, 

ostatních pohledávkách, závazcích a penále a také o příkazech k úhradě. Příkazy 

k úhradě mohou probíhat formou jednotlivých nebo souhrnných plateb. Samozřejmostí 

je propojenost s ostatními moduly, tisk dokladů s několika kopiemi a přehled dokladů 

dle zadaných kritérií. 

 

Modul Mzdy 

Obsahem modulu Mzdy je personalistika, kde si firma vede všechny informace týkající 

se zaměstnanců. Jsou zde údaje o adrese trvalého pobytu, osobní údaje, druh pracovního 

poměru, vykonávaná funkce, úvazek, výše mzdy, pojištění zaměstnance atd. Další část 

modulu – mzdy, navazuje na personalistiku. Vypočítá hrubou a čistou mzdu každému 

zaměstnanci za příslušný měsíc se všemi náhradami, příplatky a slevami, které 
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zaměstnanec uplatňuje. Součástí modulu mohou také být seznamy zdravotních a 

životních pojišťoven, penzijních fondů. Najdeme zde i kódy, konstantní symboly a další 

údaje týkající se dané instituce. 

 

Modul Adresář 

Některé EIS mají i další moduly, které velkou měrou pomáhají při administrativní 

činnosti. Za zmínku stojí alespoň modul Adresář. Jeho využitím si firma šetří mnoho 

času při dohledávání adres obchodních partnerů. Při zadání názvu obce, PSČ nebo 

pouze jeho části, je systém schopen dohledat zbývající část nebo přiřadit názvu obce 

příslušné PSČ, poštu i kraj. Mluvíme zde o adresáři celé České republiky. V případě 

spolupráce se zahraničními obchodními partnery si firma může zadat danou zemi pod 

zkratkou, názvem a kódem. Tím si usnadní při další spolupráci opětovné vypisování 

těchto údajů. 

 

Modul Jízdy 

Pomocný modul, který řeší logistiku firmy. Firmě umožňuje podrobné vedení záznamů 

o vozidlech, spotřebě paliva, účelu jízdy, ujeté trase atd. Eviduje seznam řidičů a také 

kontroluje odvedenou práci. 

 

Každý EIS má svá specifika, jádrem bývají výše uvedené moduly. Některé mohou být 

sloučené do jednoho, jiné se mohou dělit na více menších. EIS se liší určením. Záleží 

v jakém oboru se firma pohybuje, podle toho má také rozdílné nároky na systém a jeho 

funkce, proto mnoho dodavatelů EIS nabízí další volitelné moduly, které mohou být 

doinstalovány k základu. Některé systémy podporují vícejazyčnost, tedy vystavování 

dokladů i v cizích jazycích (většinou CJ, AJ, NJ). Žádoucí funkcí a dnes již nutnou se 

stává i  vystavování dokladů v libovolné měně. Širší součástí systému je i firemní 

extranet a růžné e-commerce aplikace, které slouží pro potřeby e-businessu. Toto 

propojení je prováděno přes záložku nastavení a zadání příslušných dat.  

 

Ovládání EIS je buď přes tlačítka (př. F1 pro nápovědu), klávesové zkratky nebo 

pomocí ovládacích tlačítek a myši. Zálohováním, nastavením hesel a přístupových práv 

pro osoby pracující se systémem, existencí mnoha seznamů nebo vytvořením vlastních 
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často používaných, je docíleno mnohem vyšší efektivity systému i práce zaměstnanců a 

osob pracujících se systémem. Díky propojenosti celého programu jde využít seznamů 

(odběratelů, dodavatelů, zboží,…) a automatického doplňování příslušných dat do 

ostatních dokumentů. Tím, že jsou tyto data v databázi a jde pouze o výběr již 

uložených záznamů, ručně se zadává pouze část, která je nezbytná, dochází k zamezení 

a eliminaci chyb, omylů a překlepů. Člověk není neomylný a  může dojít při 

nepozornosti, spěchu či jinému působení k nežádoucím událostem. Automatické 

doplňování souvisejících dat nebo údajů těmto nežádoucím vlivům může a má zabránit.  

2.4 Bezpečnost IS/IT 

Jelikož bylo výše uvedeno možné riziko chyb ze strany uživatelů informačního 

systému, nelze se nezmínit o dalších bezpečnostních rizicích a hrozbách. Pro firmu jsou 

veškerá data uložená v systému velmi cenná a často i nenahraditelná. Nutné je tato data 

pečlivě chránit. Potřebná data firma získává s důvěrou, že nedojde k jejich zneužití a 

budou dobře zabezpečena. To stejné také čeká od druhé strany při poskytování 

informací a osobních dat. Mohou být totiž porušena autorská práva, práva na ochranu 

osobních údajů, poškození dobrého jména firmy apod. Každá informace má svoji cenu a 

pro každého je tato hodnota jiná. Jakékoliv zneužití či dokonce zničení s sebou přináší 

škodu.  

 

Jaké hrozby z hlediska bezpečnosti mohou nastat? Hanáček ve své publikaci 

Bezpečnost informačních systémů1 uvádí bezpečnostní hrozby dopadající na IS dvojího 

druhu, a to: 

• úmyslné (úmyslné poškození, zničení zařízení, škodlivé programy - viry, červi, 

trojské koně, krádež dat, hardwaru a médií nebo softwaru); 

• neúmyslné (selhání osob, živelné poruchy, poruchy v zařízení a chyby 

v softwaru). 

 

Bezpečnost informačního systému a přijatá bezpečnostní opatření nemají být 

zanedbávána ani na nich nelze šetřit. Zabezpečení, aktualizaci či inovaci musí provádět 

                                                 
1 HANÁČEK, Petr. Bezpečnost informačních systémů. 2000, s. 16-17.  
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a zajišťovat specialista přes bezpečnost IS/IT nebo vysoce proškolený  pracovník. 

Opatření musí být dostatečně účinná, neboť hrozeb je velké množství a neustále jich 

přibývá. Pokud si to firma uvědomuje, něco pro to dělá, nějakým způsobem se brání, 

k případným hrozbám vůbec nedojde nebo nebudou tak strašné následky. 

2.5 Ekonomické informační systémy současnosti 

Tato část kapitoly je zaměřena na současné ekonomické informační systémy, které 

český trh nabízí. Ten je v současnosti do jisté míry zahlcen nabídkou ekonomických 

informačních systémů. Jaká je tedy situace? 

 

Dnešní doba si žádá dostatek informací. Informace, jejich získávání a uchovávání jsou 

podstatnou částí činnosti podniku. Aby podnik správně fungoval, potřebuje informace. 

Ty může získávat z EIS. Tuto potřebu musí firma zvážit a poté se rozhodnout, jaká 

varianta systému je nejvhodnější. Firmy lákají zákazníky přímo na hotové produkty 

nebo poskytují služby spojené s tvorbou zcela nového systému „šitého přímo na míru“ 

pro firmu. Jaký informační systém tedy zvolit? Je lepší vsadit na osvědčenou značku 

nebo využít možnosti tvorby vlastního systému? Z čeho a podle čeho si tedy firmy 

vybírají? Vybírají si podle vytyčených kritérií a požadavků.  Podrobné informace o 

existujících EIS, reference, recenze, novinky ve verzi a aktuality z této oblasti lze 

nejrychleji získat prostřednictvím internetového vyhledávače. Bezplatnou zkušební 

verzi programu nabízí téměř každý výrobce EIS. Bakalářská práce je zaměřena na 

ekonomické systémy pro živnostníka nebo malou firmu. Proto jsou následně popsány 

dva EIS vhodné pro živnostníka i odpovídající velikosti malé firmy. Do větších detailů 

je rozveden program POHODA 2008, protože jednu ze starších verzí POHODA 

Standard vlastní firma, pro kterou je tato práce zpracovávána. 

2.5.1 Ekonomický informační systém POHODA 2008 

Výrobcem softwaru POHODA je firma Stormware s.r.o., centrála společnosti sídlí 

v Jihlavě. Pobočky, autorizované partnery a certifikované specialisty má však firma 

v několika městech po celé České republice i na Slovensku. Že společnost není žádný 

začátečník v tomto oboru dokazuje na svých www stránkách, kde uvádí kompletní 

nabídku svých produktů: „Naši nabídku tvoří ekonomický, právní a jazykový software - 
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ekonomický systém POHODA, personalistika a mzdy PAMICA, kniha jízd a cestovní 

náhrady GLX, daňový software TAX, právní systém WINLEX, domácí účetnictví FILIP 

a slovníky PRODICT. POHODA je v České republice a na Slovensku jedním z 

nejrozšířenějších programů pro vedení účetnictví a řízení firmy.“.2

 

Rozšířenost systému POHODA dokazuje vysoká prodejnost softwaru. Do dnešního dne 

si licenci na tento program koupili již desetitisíce firem. Program je prezentován jako 

komplexní účetní, ekonomický a informační systém pro malé až střední firmy jak 

fyzických tak právnických osob. Oborová neutralita je další z výhod programu.  

 

Program byl vytvořen tak, aby byl pro uživatele snadno ovladatelný a přehledný. 

V případě potíží může uživatel využít interaktivního průvodce nebo nápovědy. 

Jednotlivé agendy i firemní dokumenty též působí příjemným a profesionálním 

dojmem. Datová propojenost s produkty MS Office je jistě považována za další 

přednost programu POHODA. 

 

Systém POHODA dosud nabízí 8 verzí, a to: MINI, LITE, STANDARD, PROFI, 

PREMIUM, KOMPLET, JAZZ, SQL. Každý se liší v určitých prvcích a množstvích 

povolených záznamů, protože malá účetní jednotka jistě nevyužije tolik agend jako 

velká organizace. Ke každé variantě programu je možné přidat další softwarové 

(Intrastat, PZD, Kasa, aj.) a hardwarové (snímače čárového kódu, registrační pokladny, 

zálohovací zařízení, atd.) doplňky. Kterou verzi zvolit a bude vůbec tento EIS alespoň 

trochu odpovídat požadavkům? Nerozhodnému klientovi firma Stormware s.r.o. přináší 

řešení. Nabízí variantu START, která umožní zákazníkovi plnohodnotné účtování, 

pokud však nepřekročí povolený počet záznamů. Firma tedy může program a veškeré 

funkce zkusit a případně začít účtovat naostro a zcela zdarma. Oficiální stránky 

společnosti uvádí tyto limity pro práci ve verzi Start: „Max. 500 záznamů v účetním 

deníku, max. 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence, max. 100 záznamů v 

ostatních agendách, 10 záznamů v agendách majetku a mezd, max. 20 použití funkcí pro 

                                                 
2 /online/ Stormware s.r.o.. Dostupné z: http://www.stormware.cz/. 
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hromadnou práci s daty.“.3 Verze je časově omezena do 31.12.2008. Po uplynutí této 

doby lze nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání po další rok.  

 

Vzhledem k ujasnění, kterou variantu systému v další kapitole hodnotím, je zde uveden 

stručný popis programu POHODA Standard. Pro přesnost v názvech používaných 

v programech POHODA je uveden přesný popis, jak jej výrobce zveřejňuje: „Varianta 

POHODA Standard je kompletní daňová evidence včetně skladového hospodářství a 

mezd pro malé organizace. Umožňuje zakázkově vést účetnictví pro neomezený počet 

firem.  

Obsahuje: 

• daňovou evidenci (peněžní deník, pokladna, banka, přiznání DPH, podklady 

pro Daň z přidané hodnoty);  

• homebanking (tvorba příkazů, zaúčtování výpisů);  

• cizí měny (podpora eura, kurzové lístky, cizojazyčné sestavy);  

• objednávky (nabídky, vydané a přijaté objednávky);  

• fakturace (vydané a přijaté faktury, zálohové faktury, příkazy k úhradě);  

• adresář (správa obchodních kontaktů, komunikační funkce, organizace 

dokumentů);  

• poštovní sestavy (poukázky, průvodky, obálky, štítky);  

• majetek (dlouhodobý, leasingový, drobný majetek);  

• knihu jízd (vozidla, jízdy);  

• mzdy (personalistika, mzdy do 25 zaměstnanců);  

• sklady (zásoby, příjemky, výdejky, prodejky, převodky, výroba, výrobní čísla, 

inventura);  

• internetové obchody;  

• podporu pokladního hardware, čárových kódů a mobilní fakturace“ .4 

Detailnější rozpis modulů je uveden v části Moduly a funkce ekonomického 

informačního systému. K této se zákaznická podpora poskytuje zdarma. Cena licence 

                                                 
3 /online/ POHODA START.  Dostupné z: http://www.stormware.cz/pohoda/start.aspx. 
 
4 /online/ POHODA Standard. Dostupné z: http://www.stormware.cz/pohoda/standard.aspx. 
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pro 1 počítač je v současnosti 6 980  Kč (bez DPH). Dají se také dokoupit další doplňky 

a rozšíření. 

 

Správa a rozšíření systému 

Dodavatel programu dbá na poskytování vysoké zákaznické podpory. V letošním roce ji 

zajišťuje služba Servis 2008. Služba má na starosti zasílání legislativních a funkčních 

aktualizací systému, informací a poskytnutí služeb technické podpory. Podporu 

uskutečňuje přes telefon, fax a email. Aktualizace si klient stahuje buď online, nebo 

jsou zasílány na CD zdarma. V případě zájmu a sdělení emailové adresy, adresát obdrží 

navíc elektronický informační zpravodaj.  První rok je služba Servis registrovaným 

zákazníkům poskytována zdarma. Ekonomický systém jde kdykoli rozšířit. Rozšíření na 

vyšší variantu je nabízeno velmi výhodně, a to na rozdíl cen obou variant. 

O vysoké kvalitě softwaru POHODA svědčí nedávno získaný certifikát. Získaný 

certifikát hodnotí ředitel společnosti Stormware s.r.o. pan Petr Klička takto: „Již před 

uvedením Windows Vista na trh jsme poskytli našim zákazníkům verzi programu 

POHODA, která podporovala nový systém Windows Vista“, a zároveň dodává:  „Naše 

intenzivní práce v posledních měsících byla završena úspěšnou certifikací. Stejně jako v 

roce 1995, kdy jsme uvedli jako první na český trh plně 32-bitové účetnictví pro 

Windows 95, je nyní POHODA první ekonomický systém v ČR s certifikací pro 

Windows Vista.“. K ocenění se též vyjádřil vedoucí oddělení vývoje David Ščerba: 

„Získání certifikátu potvrzuje kvalitu ekonomického systému POHODA a je důkazem 

toho, že i v prostředí nejnovějšího operačního systému společnosti Microsoft funguje 

zcela korektně a splňuje velmi náročné požadavky společnosti Microsoft na programy 

pro Windows Vista.“.5  

2.5.2 Ekonomický informační systém Money S3 

Český výrobce softwaru CÍGLER SOFTWARE, a.s. nabízí EIS Money S3. Na trhu EIS 

patří k lídrům. Money S3 je určen pro živnostníky, malé a střední firmy. Společnost dbá 

na vysokou odbornost zaměstnanců a vysokou úroveň při poskytování služeb. Vlastní 

školící a konzultační střediska má v Praze, Brně, Bratislavě, další konzultační a prodejní 

                                                 
5/online/ Windows Vista. Dostupné z:  http://www.stormware.cz/pohoda/vista.aspx. 
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místa má ve všech regionech ČR i na Slovensku. Rozmanitost zákazníků (např. 

KERAMONT KERAMIKA s.r.o., Brněnská Drutěva, PEWTRONIC, Zemědělské 

družstvo Vojkovice, atd.) užívajících tento systém naznačuje široké spektrum užití. Patří 

mezi ně velkoobchodní řetězce, zemědělská družstva, strojírenské firmy, výrobní 

podniky a jiné. Ty využívají různé verze Money S3 a pracují s moduly:  adresář, sklady, 

fakturace, mzdy, objednávky, účetnictví, daňová evidence a dalšími volitelnými 

doplňky a propojenými aplikacemi. Charakter systému i jejich funkce jsou velmi 

podobné těm, které má systém POHODA. Ani zde nechybí zkušební verze Start 

zdarma. Cena základní verze Money S3 činí cca 2 500 Kč. Velmi aktuální je příprava 

ekonomického informačního systému Money na přechod na novou měnu. Společnost 

pomáhá slovenským firmám a podnikatelům zvládnout přechod na novou jednotnou 

měnu - euro. Euro bude na Slovensku zavedeno od 1. ledna 2009. V tiskové zprávě 

zveřejněné 14. dubna 2008 je jasně uvedeno, že ekonomické a pokladní systémy 

společnosti budou na tento přechod plně připravené.  

Jakým způsobem lze systém Money S3 využít podrobně na www stánkách popisuje 

společnost Analyzer s.r.o., jedná se o prodejce výpočetní techniky a spotřební 

elektroniky. Problém měli s optimalizací firemních procesů a zpracováním firemních 

dokumentů. Měsíčně zpracovávali několik tisíc přijatých a vydaných faktur. Nutná byla 

automatizace celého procesu zpracování. Po analýze a důkladném zmapování zvolili 

variantu řešení programu na míru s využitím ekonomického systému Money S3. Je to 

systém podporující výměnu dat přes XML (import/export). Řešení i výsledek byl 

takovýto : „Programové řešení, které jsme vytvořili pro platformu Windows 2003 SBS, 

umožňuje organizované ukládání a manipulaci s firemními dokumenty, které jsou 

čerpány z různých zdrojů (obchodní partneři, distributoři,...). Systém zajišťuje 

bezpečnost přístupu z hlediska oprávnění jednotlivých uživatelů. Veškeré účetní případy 

z internetových portálů společnosti Analyzer s.r.o., jsou automaticky synchronizovány 

se systémem Money S3, do kterého jsou rovněž automaticky importovány doklady 

distributorů a dodavatelů společnosti Analyzer (WSDL, dataexchange, webservices, 

XML, různé parsery a další metody propojení). Výsledkem naší práce bylo snížení 

časových nákladů řádově z původních týdnů na dny a v oblasti fakturace z celoměsíční 
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činnosti na proces trvající cca 1-2 hodiny. Důslednou implementací bylo docíleno 

bezchybného procesu zpracování dokumentů a eliminace chyb lidského faktoru.“6

Z popisů těchto dvou EIS je zřejmé, že užití může být různé. S ekonomickými 

informačními systémy mohou pracovat oborově odlišné firmy a každá firma si po 

zmapování a porovnání nabídky třeba i vybere stejný EIS, ale jeho užití může být zcela 

odlišné. Jde využít kompletně celý systém, tedy hotový program a veškerou činnost 

zaznamenávat a uchovávat v několika agendách. Nedochází k jakýmkoli dalším 

úpravám a zásahům do systému. Tento způsob je tedy velmi snadný, jednoduše se 

zmapuje, porovná, vybere, implementuje a případně jen aktualizuje celý EIS. Druhou 

možností je tvorba vlastního systému s využitím a propojením některých modulů 

komerčního informačního systému. Software je vytvářen dle specifik a požadavků 

firmy, umožňuje definovat vlastní logické postupy a vazby, dopracování některých 

modulů, přesněji „submodulů“ vyplývajících z požadavků a potřeb zákazníka. Tato 

možnost vyžaduje mnohem více času a vynaložených peněz, protože se vyžaduje něco 

navíc oproti hotovým balíčkům EIS. To stojí vždy více peněz, dosažení většího užitku 

není pravidlem.  

2.6 Plánování, druhy plánů, plánování příjmů a výdajů 

Ekonomický informační systém díky mnoha tiskovým sestavám, přehledům a 

statistikám splňuje potřebu informovanosti o stavu a činnostech probíhajících ve firmě. 

Tím je řečeno, že podniku systém slouží při porovnávání a analýze minulých, zčásti i 

současných, výsledků podnikatelské činnosti. Ale není to dostačující z hlediska 

budoucího vývoje. Podnik musí hledět také do budoucnosti a umět prognózovat další 

možný vývoj a svoji situaci. Z toho plyne zvládnout plánování. 

2.6.1 Plánování 

Plánování - je určování cílů (poslání, záměrů, úkolů), prostředků a činností k jejich 

zabezpečení (uskutečnění). Spočívá v určení kde jsme, kam chceme dojít a jak se tam 

dostaneme (lit. 11.).  

 
                                                 
6/online/ MoneyS3. Dostupné z:  http://czmi.cz/reference/software-na-zakazku-utility-roboti/analyzer-
eshopy-money-s3/. 
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Podniky plánují od začátku až po konec činnosti podniku. V každé fázi podnikání je 

třeba plánovat. Každá fáze života podniku si žádá jiný druh plánu, též záleží na úrovni 

plánování. V čem tkví důležitost plánování? Nejdříve firma resp. její manageři musí být 

schopni odpovědět na 3 základní otázky, které dohromady tvoří plánovací proces.  

Plánovací proces7 sestává ze tří stupňů: 

1. Porozumění, kde jsme. 

2. Rozhodnutí, kam chceme jít. 

3. Plánování, jak se tam dostaneme. 

Jestliže firma (manageři) dokáže zodpovědět otázky typu: čeho si zákazník na 

produktech firmy nebo nabízených službách cení, v čem dává přednost konkurenčnímu 

zboží, bude znát silné a slabé stránky podniku, ví o schopnostech a dovednostech svých 

zaměstnanců, bude srozuměna s příležitostmi a hrozbami trhu, dá se říci, že 

porozuměla, kde je. Rozhodnutí, kam chceme jít skrývá stanovení osobních cílů i cílů 

celého podnikání. Musí být jasné, jakým směrem se bude firma ubírat, jestli bude 

rozšiřována a zda to odpovídá i osobním cílům jednotlivců. Jako měřítko splnění cílů 

může firma užít stanovená kritéria. Plánování, jak se tam dostaneme zahrnuje tvorbu 

strategického i marketingového plánu a finančního rozpočtu a následné dosažení cílů. 

Analýza plánovacího procesu spolu s analýzou vnitřního a vnějšího prostředí podniku 

odráží  reálný stav a možnost vstupu podniku na trh. 

2.6.2 Druhy plánů 

Plánovat je možné skoro vše. V oblasti podnikání se k plánování užívá podnikových 

plánů. Podnikový plán je: „Dokument, který slouží jak pro majitele firmy, jejich 

manažery (vedoucí pracovníky), tak i pro externí investory. Napomáhá například při 

stanovení životaschopnosti podniku, … , slouží jako důležitý nástroj při získávání 

finančních zdrojů a ke kontrole podnikatelských aktivit.“.8  Protože jde plánovat spoustu 

věcí a činností existuje také několik druhů plánů a hledisek členění.  

 

 

 

                                                 
7 KORÁB, V., PETERKA, J. a REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007, s. 9.  
 
8  KORÁB, V., PETERKA, J. a REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007, s. 13.  
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Členění podnikových plánů z hlediska (lit. 11.): 

a) obecnosti na: strategické, taktické a operativní plány; 

b) časového na: krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé plány; 

c) obsahu na: finanční, marketingové, výrobní, organizační aj. 

 

Plány slouží jednak k vnitřním, ale také vnějším potřebám podniku. Užitek z plánů mají 

majitelé podniku, manažeři na různých úrovních řízení a investoři. Plány si tvoří firma 

sama, při tvorbě složitějších nebo obsáhlejších plánů firma kontaktuje buď externího 

poradce nebo může použít speciální software. Využití softwarové podpory je vhodné 

zejména při tvorbě finančního plánu. Finanční plán patří k nejdůležitějším a 

nejnáročnějších dílčím plánům firmy. Při vypracování finančního plánu se musí 

schopně modelovat různé varianty budoucího vývoje peněžních toků podniku. K jeho 

sestavení jsou vhodné tabulkové procesory, jako např. MS Excel. S jejich pomocí lze 

jednoduše a rychle propočítat změnu výchozích předpokladů do peněžních toků. 

„V kratším než ročním časovém horizontu je základem finančního plánu plán peněžních 

toků, tj. příjmů a výdajů.“ 9

2.6.3 Plánování příjmů a výdajů 

Běžně se pro plán příjmů a výdajů užívá označení plán cash-flow, nebo přehled o 

peněžních tocích. 

 

Plán cash-flow je přehled o běžných příjmech a běžných výdajích podniku za určité 

časové období.  

 

Plán cash-flow musí firma pozorně sledovat, jinak se může dostat do vážných 

finančních problémů, i přes to, že celková platební bilance firmy je dobrá. V ČR 

povinně tvoří přehled cash-flow podnikatelé podléhající povinnému auditu. Tento 

přehled dokládají jako součást příloh k účetní závěrce. Sledování peněžních toků se 

člení do tří skupin:10

                                                 
9 KORÁB, V., PETERKA, J. a REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007, s. 143. 
10 využito poznámek z přednášek předmětu Základy financování 
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• provozní cash-flow – poskytuje informace o pohybu peněz, které souvisí 

s každodenním provozem firmy (přírůstek/úbytek zásob, pohledávek, 

krátkodobých dluhů atd.); 

• investiční cash-flow – zde se sledují změny v dlouhodobém majetku 

(přírůstek/úbytek dlouhodobého majetku, nakoupených akcií aj.); 

• finanční cash-flow – sleduje pohyby finančních zdrojů (přírůstek/úbytek 

dlouhodobých dluhů, přírůstek vlastního kapitálu apod.). 

 

Způsob vykazování cash-flow je možný přímou nebo nepřímou metodou. 

2.6.3.1 Přímá metoda cash-flow 

Představuje sledování „přímo“ jednotlivých položek příjmů a výdajů peněz za dané 

období. Používá se zejména u malých podniků a při plánování v kratším časovém 

horizontu, např. na čtvrtletí, měsíc, dekády resp. týdny. Schematický výpočet je 

následující:  

 

Počáteční stav peněžních prostředků 

+ Příjmy za určité období 

- Výdaje za určité období 

= Konečný stav peněžních prostředků 

Schéma 1: Výpočet cash-flow přímou metodou 

 

2.6.3.2 Nepřímá metoda cash-flow 

Kvantifikace cash-flow nepřímou metodou objasňuje, proč se hospodářský výsledek 

nerovná peněžním příjmům. Vychází ze zisku po zdanění. Je upravován o položky, 

které nevyvolávají pohyb peněz a o pohyb peněz při změně stavu majetku a kapitálu. 

Sestavuje se ročně a používá se pro dlouhodobé finanční řízení.  
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Počáteční stav peněžních prostředků 

+ zisk (po úhradě úroků a zdanění) 

+ odpisy (snížily vykazovaný zisk, ale nejsou peněžní výdaj) 

+/- jiné náklady (výnosy), nevyvolávají pohyb peněz 

CF z provozní činnosti 

- přírůstek fixního majetku, nakoupených akcií, dluhopisů, … 

CF z investiční činnosti 

+/- přírůstek/úbytek dlouhodobých dluhů, vlastního kapitálu a dalších 

finančních zdrojů, výplata podílu ze zisku, získání dotací apod. 

CF z finanční činnosti 

= Konečný stav peněžních prostředků 

Schéma 2: Výpočet cash-flow nepřímou metodou 

 

Sestavování přehledu cash-flow zpětně za uplynulé období má smysl pro hodnocení 

dosavadní činnosti podniku, nelze ho však už nijak ovlivnit. Z hlediska řízení financí 

má pro firmu mnohem větší význam i užitek sestavení plánu očekávaných příjmů a 

výdajů v krátkém časovém horizontu.  

2.6.3.3 Řízení krátkodobého cash-flow 

Krátkodobé cash-flow se sestavuje z důvodů podrobnějšího sledování pohybu hotovosti 

podniku. Management podniku může včas reagovat a rozhodovat o efektivnějším 

využití přebytku peněžních prostředků, nebo v případě hrozící situace nedostatku těchto 

prostředků včas reagovat a hledat úspornější řešení. Při sestavování plánu příjmů a 

výdajů se musí brát v úvahu předpokládané tržby, celkové náklady, výše dlouhodobého 

majetku, kterým firma disponuje, plánované investice, splatnost leasingové půjčky, 

dlouhodobého úvěru, daně z příjmu, krátkodobých závazků, inkasa pohledávek za 

odběrateli, výši zásob, kterou firma chce udržovat a možné další skutečnosti. Součástí 

tohoto plánu může být popřípadě i tabulka s výpočtem potřeby dodatečných zdrojů 

financování a následná bilance příjmů a výdajů včetně např. krátkodobého bankovního 

úvěru. Model tabulky cash-flow (viz. Příloha 1). 
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3 Analýza výsledků firmy 

Pro zpracování návrhu ekonomického informačního systému pro malou firmu jsem si 

vybrala firmu Marlena. 

3.1 Popis firmy 

Majitelem vinotéky Marlena je Milan Hanuš. Současně s prodejní činností provozuje 

výrobu vína a hostinskou činnost a ubytovací služby vinného sklepa. Veškerá tato 

činnost je úzce provázaná. Jednotlivé činnosti spolu souvisí a vzájemně na sebe 

navazují. Podniká pod obchodním názvem Milan Hanuš. 

 

S podnikáním v oblasti výroby a prodeje vína začal v roce 1991. Svůj podnikatelský 

záměr v té době uskutečňoval v malém sklípku v ulici Sokolská, Blučina. Stávající 

kapacity již nestačily, proto v roce 1994 začal s výstavbou nové budovy, která 

zahrnovala vinný sklep a ubytovací prostory. V roce 1996 byla stavba dokončena. Plně 

funkční byl vinný sklep s možností občerstvení, ubytovací služby se začaly poskytovat 

o dva roky později. S touto nabídkou služeb se dostal velmi brzy do povědomí 

zákazníků nejen z blízkého okolí, ale také za hranice ČR.  

 

S přibývající klientelou začal vznikat nápad prodeje vín ve vlastní prodejně. Tento 

záměr byl naplněn v roce 2003. Pronajaté prostory musely projít celkovou rekonstrukcí, 

poté došlo na zařizování interiéru a od října 2003 byla otevřena vinotéka Marlena na 

ulici Lidická v Brně. 

 

V současné době majitel využívá pouze vlastních zdrojů potřebných pro výrobu vína, 

vysadil vinice o rozloze cca 7ha. Pro zpracování takového množství hroznů byla také 

vybudována výrobní hala, zařízena nejnovějšími stroji na zpracování a distribuci vína. 

 

Majitelem podniku je pan Milan Hanuš. Je fyzickou osobou podnikající na základě 

živnostenského oprávnění. Podniká-li subjekt na základě živnostenského oprávnění je 

zapsán v živnostenském rejstříku, který upravuje živnostenský zákon.  
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Obchodní firma:    Milan Hanuš 

Místo podnikání:  Měnínská 40 

664 56 Blučina 

Zapsán v Živnostenském rejstříku evidovaném  

na Městském úřadě Židlochovice 

Datum zápisu 18. srpna 1992 

IČO:    42313503 

Právní forma:   živnostník, FO 

Název provozovny:  Marlena 

Sídlo provozovny:  Lidická 30 

    602 00 Brno 

Internetové stránky:  http://milan-hanus.sklepymoravy.cz/

 

V současnosti je vinařství Hanuš už rodinnou firmou. Na počátku si podnikatel vystačil 

zcela sám. S rostoucím množstvím výroby, zvýšením prodeje a rozšiřováním 

poskytovaných služeb se do podnikání zapojili i Hana Hanušová a Lenka Hanušová. 

Správa výroby a prodeje se vnitřně člení na následující oblasti: 

 

Výroba vína - Milan Hanuš 

Ubytovací služby a provoz vinného sklepa - Hana Hanušová  

Provoz vinotéky - Lenka Hanušová  

Administrativa – Hana Hanušová a externí účetní 

 

Ve vinotéce pracuje Lenka a Hana Hanušová. Na  případné výpomoci se podílí další 

dvě důchodkyně. Sezónní práce ve vinici vykonává celá rodina. Na tzv. zelené práce 

(vázání, zastrkování révy, čištění kmínků atd.) vypomáhá v sezóně 3 - 5 brigádníků,  

v době sklizně hroznů jsou na tuto práci přijímáni dle potřeby až další 4 brigádníci. 
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3.2 Vymezení předmětu podnikání, výrobního sortimentu, 

sortimentu nabízených služeb 

Další část této práce se věnuje přesnému výpisu předmětu podnikání jak jej vymezuje 

živnostenský rejstřík pro tyto subjekty. Následně zjistíme co podnik vyrábí, jaký je jeho 

výrobní sortiment, dodavatelé a jaké poskytuje služby. 

3.2.1 Předmět podnikání 

Subjekt: Milan Hanuš, IČO: 42313503 

Živnost: 

• Silniční motorová doprava nákladní 

• Hostinská činnost 

• Nákup hroznů, výroba vína a jeho prodej 

• Ubytovací služby 
 

Subjekt: Lenka Hanušová, IČO: 70498601 

Živnost:  

• Výroba nápojů - vymezení předmětu činnosti: výroba vína 

3.2.2 Výrobní sortiment 

Vinařství pana Hanuše se specializuje na pěstování a výrobu moravských zemských vín, 

vín s přívlastkem: Kabinet, pozdní sběr, výběr z hroznů a víno ledové. Veškerý tento 

sortiment zákazník může koupit přímo v prostorách vinného sklepa, dále se vína 

dodávají do provozovny v Brně a v neposlední řadě se distribuují do dalších obchodů.  

 

Při návštěvě vinotéky může zákazník volit, zda chce víno sudové nebo víno lahvové. 

Pokud se rozhodne pro víno sudové, má na výběr z mnoha odrůd moravských zemských 

vín:  

• bílá vína: Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Miller Thurgau, 

Sylvánské zelené, Chardonnay, Veltlínské zelelné; 

• červená vína: Cabernet Moravia, Modrý Portugal, Rulandské modré, 

Svatovavřinecké, Frankovka, Zweigeltrebe; 

• růžová vína: Rosé Zweigeltrebe. 
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Veškerý nabízený sortiment těchto odrůdových vín je dodáván z vinného sklepa pana 

Hanuše. 

 

Vína přívlastková dodávají nejen ze svých vlastních zdrojů, které nesou obchodní název 

Hanuš Milan, ale mají také několik dodavatelů, mezi nimiž ti nejvýznamnější jsou: 

Vinařství Šoman, Trpělka & Oulehla, Vinařství Kováč, Vinařství RŽ Zaječí, Střední 

vinařská škola Valtice, Zeman Šitbořice, Štěpán Maňák, Konečný, Popela.  

3.2.3 Sortiment služeb 

Jak již bylo výše zmíněno, pan Hanuš se zabývá také hostinskou činností a 

poskytováním ubytovacích služeb. Tyto služby uskutečňuje v prostorách vinného sklepa 

v Blučině. Kapacita vinného sklepa je cca pro 50 osob, ubytovací prostory jsou 

v prvním patře a podkroví vinného sklepa s celkovým počtem 45 lůžek. Provoz vinného 

sklepa i možnost ubytování je celoroční. Návštěva sklepa by se dala srovnat s jistou 

formou exkurze. Ochutnávka vín se pojí s odborným výkladem, představením 

jednotlivých vzorků, vinařských oblastí a seznámením s jejich pěstováním a výrobou. 

 

V případě, že si zákazník nedojede pouze koupit víno, bývá návštěva spojená většinou 

se soukromými i podnikovými oslavami, školeními, srazy a dalšími příležitostmi. 

K tomu paní Hanušová zajišťuje druh občerstvení dle požadavku zákazníka, na žádost 

zajistí i hudbu. Po celou dobu je postaráno o zákazníkovo pohodlí a kompletní obsluhu. 

3.3 Obchodní situace firmy 

3.3.1 Trhy, na kterých se podnik pohybuje 

Podnik je zařazen dle OKEČ do subsekce zpracovatelského průmyslu: Výroba 

potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků, konkrétně Výroba hroznového 

vína. Pohybuje se na trhu, kde je velmi silná konkurence. Podle samotného majitele 

vinotéky Marlena se konkurence v posledních letech stále zvyšuje. Důvodem je dovoz 

zahraničních vín, které jsou dost často prodávány pod cenou, na níž jen málo který 

podnikatel dokáže reagovat, protože už i tak mnoho tuzemských výrobců vín prodává za 

cenu, která stěží pokrývá jejich náklady. 

 

- 31 - 



 

A jaká je situace v blízkém okolí? Dosti hrozivá. Jestliže si dáme na internetu do 

vyhledávače „vinotéka“ a zúžíme okruh vyhledávání na Brno-město, kde vinotéka 

Marlena sídlí, dostane se nám nepřeberné množství odkazů na jednotlivé vinotéky. 

Vinotéky však zdaleka nejsou jedinými konkurenty, kteří svádí boj o zákazníkovi 

chuťové pohárky. 

 

Jen na ulici Lidická, v nejbližším okolí prodejny, jsou 4 vinotéky, ale míst, kde si víno 

může člověk koupit, je na ulici mnohem více např. stánky, obchody s potravinami, atd. 

Konkurenty jsou tedy nejen samotné vinotéky, ale i stánky s občerstvením, trafiky, 

obchody se smíšeným zbožím, potraviny, obchodní domy, hypermarkety a čerpací 

stanice. Tyto všechny nabízejí i vína dovážená ze zahraničí mnohdy za ceny pro 

podnikatele takřka nemožné. Další otázkou je ovšem kvalita nabízených výrobků. To si 

však musí rozhodnou sám zákazník.  

 

Mé závěry dokládají i výsledky analýzy tržeb v posledních 3 letech podnikání:  

Tab. 1: Tržby v letech 2005-2007   Graf 1: Tržby v letech 2005-2007 
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Tržby v Kč 

2005 1471353,- 

2006 1242840,- 

2007 1365449,- 

Tabulka ukazuje jak se tržby za dva poslední roky snižovaly oproti roku 2005, kdy tato 

hodnota byla nejvyšší. Rok 2007 naznačuje mírný obrat k lepšímu. Je tedy vidět, že 

firma je schopna v konkurenčním prostředí obstát.   
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3.3.2 Proces zajišťování výrobních zdrojů a majetku firmy 

Se zajišťováním výrobních zdrojů pan Hanuš nemá žádné problémy. Jak už je výše 

uvedeno, rodina vlastní vinice o rozloze 7ha, které se začaly vysazovat v roce 1997 a 

úroda je stabilní už více než 5 let. Dá se předpokládat, že pokud nenastane nějaká 

situace, která katastrofálně vinici poničí bude úroda i nadále postačující.  

 

Co se týče prodejny Marlena, i zde nic nenaznačuje tomu, že by nebylo co prodávat. 

Hlavním dodavatelem vinotéky  je současně i výrobce, pan Hanuš, který má dostatek 

výrobních zdrojů. 

3.4 Vyhodnocení ekonomických a finančních ukazatelů firmy 

K posouzení ekonomické situace podniku za poslední roky podnikání je použita 

Závěrka daňové evidence ke dni 31.12.2004, Závěrka daňové evidence ke dni 

31.12.2005, Závěrka daňové evidence ke dni 31.12.2006 a Závěrka daňové evidence ke 

dni 31.12.2007. Závěrky z těchto let jsou vybrány záměrně. Je zde vidět patrná změna 

v činnosti podniku, zejména změna vývoje výsledku hospodaření. Vývoj VH naznačuje 

jak se ekonomická situace firmy měnila. 

3.4.1 Výsledek hospodaření za roky 2004 – 2007 

Tab. 2: Výsledek hospodaření za roky 2004-2007  Graf 2: VH za roky 2004-2007 
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VH 2004 -598 971,-  

VH 2005 108 942,-  

VH 2006 71 620,-  

VH 2007 -150 676,-  

 
V roce 2004 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek (DHM), cena pořízení byla nižší 

než 40 000 Kč, a došlo k velkému zvýšení zásob, a to až 1,7krát. Tržby za daný rok 
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byly vysoké, ale i tak se pořízení majetku výrazně promítlo do provozního výsledku 

hospodaření. V dalším roce už nedošlo k zásadním změnám, tržby byly zhruba stejné 

jako v roce 2004, peněžní prostředky se zvýšily, a tak došlo k vykrytí loňské ztráty a 

dokonce bylo dosaženo zisku. V roce 2006 firma nakoupila velké množství materiálu, 

což znamenalo vysoké výdaje za tento nákup. Současně se ale snížil stav zásob, tzn. 

zvýšení tržeb, a tak se nákup vysokého množství materiálu výrazně neprojevil na 

konečném výsledku hospodaření. V roce 2007 tato situace už tak příznivá nebyla. 

Podnik opět uskutečňoval nákup zboží i materiálu. Výdaje byly tak vysoké, že i 

s využitím půjček se nepodařilo tento stav zvrátit a v konečném důsledku firma svými 

příjmy ani půjčkami tyto nákupy nepokryla a výsledek hospodaření za rok 2007 se 

dostal do záporných hodnot.  

3.4.2 Likvidita v roce 2007 

Tab. 3: Likvidita podniku v roce 2007  Graf 3: Likvidita podniku v roce 2007 
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Ukazatele likvidity v roce 2007 

Běžná likvidita 6,09 

Pohotová likvidita 0,97 

Okamžitá likvidita 0,78 

Tyto ukazatele poměřují to, čím je možno platit, tím co je nutno zaplatit. Koeficient 

běžné likvidity znamená, že oběžná aktiva 6,09krát pokrývají krátkodobé závazky. Tato 

hodnota se pohybuje vysoce nad obvyklým standardem. Obor podnikání, ve kterém 

podnik působí, si však tuto výši vyžaduje, tzn. vzhledem k oborovému standardu je tato 

hodnota odpovídající. Hodnota je vysoká vzhledem ke stavu zásob. Zásoby musí mít 

firma neustále vysoké, aby byla schopna pokrýt poptávku. Koeficienty pohotové a 

okamžité likvidity se pohybují v daných standardech, tzn. že podnik se jeví jako 

finančně zdravý.  
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3.4.3 Ukazatele aktivity v roce 2007 

Tab. 4: Ukazatele aktivity podniku v roce 2007  Graf 4: Ukazatele aktivity v roce 2007 
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Ukazatele aktivity v roce 2007 

Obrat celkových aktiv 0,31 

Obrat stálých aktiv 0,64 

Obrat zásob 0,71 

Tyto ukazatele vyjadřují jak efektivně firma zachází se svými aktivy. Obrat celkových 

aktiv je výrazně pod standardem, který je 1,6 – 2,9. Proto by bylo dobré efektivně snížit 

aktiva, konkrétně zásoby, aby nevznikaly zbytečné náklady, které vznikají při nízkém 

využití aktiv. Další dva ukazatele se hodnotí podle oborového průměru. 

3.4.4 Financování podniku 

Téměř vždy firma k financování své podnikatelské činnosti využívá pouze interních 

finančních zdrojů, tj. zejména z prodeje zboží a z prodeje výrobků a služeb. V případě 

dočasného nedostatku peněžních prostředků firma využije jisté formy půjčky. Doba 

splácení zpravidla nepřekračuje dobu trvání delší než jeden rok Těchto půjček však 

firma využívá velmi málo.  

3.5 Celkové zhodnocení analyzované firmy 

3.5.1 Silné a slabé stránky firmy 

Silná stránka je v tom, že pan Hanuš prodává hlavně vlastní výrobky a není závislý na 

ostatních dodavatelích. Neustále udržuje kvalitu svých produktů na velmi vysoké 

úrovni, o čemž svědčí i řada ocenění na výstavách a také to, že i přes vysokou 

konkurenci v tomto oboru se dokáže prosadit. Vysokého standardu se týká i kvalita 

poskytovaných služeb. 
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Silnou i slabou stránkou zároveň je také umístění provozovny. Není nijak zastrčená ani 

není nikde na okraji města. Je na velmi frekventované ulici, kde kolem projde velký 

počet potencionálních zákazníků. Slabší stránka umístění je v přístupnosti pro lidi, kteří 

dojedou autem. Problémem se myslí parkování, které je zde dosti obtížné. Vhodná 

reklama by poskytovala možnost na sebe ještě více upozornit. Dobrou vizitkou je také 

dobrá finanční situace podniku. 

 

Slabou stránkou, kterou bohužel nijak nelze ovlivnit, je, že v tomto oboru vzniká stále 

více konkurenčních provozoven nabízejících stejný druh zboží. Současnost, kdy se stále 

více informací šíří po internetové síti, by si žádala i internetovou podporu prodeje. 

Doporučuji zřídit si vlastní internetové stránky a umístit inzeráty v periodikách. 

Výsledky analýzy naznačují přebytek aktivních složek majetku, bylo by proto vhodné je 

snížit. Tyto formy reklamy mohou napomoci snížení stavu zásob a vyšším tržbám. 

3.5.2 Možnosti a příležitosti firmy 

Pan Hanuš uvedl, že rozvážejí sudová vína i do provozoven ve Zlíně, Pardubicích, 

Bystřici pod Pernštejnem, Náchodě a do Prahy. Nabízí se tedy možnost proniknout na 

nové trhy po České republice. Dosud se podnikatel zaměřil pouze na trh tuzemský, a 

protože finanční situace není nijak špatná, mohl by se zaměřit i na export nejen vína 

sudového, ale i vína lahvového. 

 

Pokud by se pan Hanuš rozhodl pro rozšíření své podnikatelské činnosti, měl by určitě 

zvážit marketingovou a propagační stránku, která mu pomůže docílit lepšího výsledku.  

Důležitá je forma jakou zvolí. Musí hledět na strukturu zákazníků a jak a odkud se o 

něm dozvěděli. Zda se k nim dostala vizitka podniku, nebo si je našli na internetu, v 

letáku či brožuře např. jihomoravských vinařů a prodejců vín nebo od známých, či 

jiným způsobem. Z těchto informací se musí vycházet a rozhodovat. Internetové stránky 

jsou v dnešní době většinou hlavním zdrojem informací. Zde se dá najít takřka všechno. 

Proto je dobré investovat i vyšší částky do této formy reklamy. Tak se o existenci 

podniku a jeho činnosti dozví mnohem větší počet potenciálních zákazníků, i ti z větší 

vzdálenosti. Pro blízké okolí se jeví jako vhodná forma reklamy informační brožura o 
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veškeré podnikatelské činnosti, kterou pan Hanuš poskytuje. Dobrá informovanost je 

základ úspěchu. Finanční účasti na společenských akcích nebo jiná forma sponzoringu 

dá vědět také o podnikateli a napomůže dobrému jménu. 

 

Pro toto rozhodnutí je nutné určitou dobu sledovat finanční situaci podniku a zjistit, kdy 

na to podnik bude mít, v jakém období a důležitost by měla být kladena zejména na 

načasování. Vhodné načasování je v době klesajících tržeb, kdy obvykle jsou v útlumu. 

Dobrá reklama by v tomto období mohla zákazníky stimulovat. Na to vše musí být však 

peněžní prostředky. Podnik musí analyzovat problémy, které má, situaci v jaké se 

nachází, a poté vhodně reagovat. Vyvinutí určitého systému, který podnikatele 

informuje o pohybu peněžních prostředků, jeho finanční situaci tj. tržbách, závazcích 

atd. mu jistě napomůže ke správnému rozhodnutí, kdy podniknout kroky, které mohou 

zásadně ovlivnit jeho budoucnost a budoucí činnost podniku. 
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4 Analýza ekonomického informačního systému firmy a 

návrh řešení 

4.1 Shrnutí výchozí situace 

V současnosti firma neřeší žádný problém týkající se výroby, provozu ani prodeje. Vše 

probíhá v zaběhnutém režimu a po zimním období jsou v plném proudu i práce ve 

vinici. Ve vinicích probíhají práce typické pro toto roční období. Sazenice vinné révy 

jsou obdělány a připraveny k dalšímu růstu a následným dalším nutným úpravám. 

Nastává nutnost prvních postřiků a ošetření proti nežádoucím škůdcům a travině.  

 

Provoz ubytovacích služeb a vinného sklepa funguje bez problémů. Samozřejmě jsou 

však určitá období, kdy dochází k poklesu zájmu a nekoná se žádná akce, s tím se však 

musí počítat. Většinou ale minimálně každý týden, někdy i vícekrát do týdne, jsou zde 

konány akce k různým příležitostem a pro majitele a provozovatele vinného sklepa 

nastávají povinnosti s tím spojené. Pravidelná hygienická kontrola konaná v měsíci 

březnu 2008 proběhla opět bez problému a tyto výsledky jen potvrzují kvalitu 

nabízených služeb a schopnosti provozovatele zajištující tyto služby, že i splňuje přísné 

podmínky dané zákonem. 

 

Vinotéka Marlena se v současnosti potýká s o něco nižšími tržbami, které se dají 

odůvodnit ročním obdobím. Lidé chodí více do přírody, cestují, pěstují sportovní 

aktivity ve venkovních prostorách atd. Zkrátka netráví tolik času doma jako v zimním 

období, kdy mají lidé trochu jiný režim než v jarních a letních měsících. V zimě bývá 

dříve tma a tak zákazníci častěji zasednou v teple a pohodlí domova ke sklence dobrého 

vína.  

 

Tedy s pěstováním, pracemi ve vinici, provozem ubytování, provozem vinného sklepa 

ani samotným prodejem žádný problém není. Může však nastat jiný problém, a to kvůli 

již zmíněnému poklesu tržeb v obchodě a celkovému snížení odbytu. Firma se může 

dostat do platební neschopnosti. Jsou určité výdaje, které jsou fixní (neměnné) a je 

nutné je platit pravidelně každý měsíc, jiné se platí též každý měsíc, mají ale rozdílnou 
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hodnotu (výši) a další se platí čtvrtletně, jednou za půl roku nebo ročně. A právě 

v těchto měsících poklesu tržeb může dojít k nutnosti platit více položek výdajů 

najednou, které se například platí jednou ročně a právě v tomto období. S tím by měl 

každý podnikatel počítat. Někdy však nastanou nenadále události a podnik s tím může 

mít problémy. Pro malý podnik to může znamenat značné problémy, pokud na tuto 

situaci není dostatečně připraven, nemá dostatečné peněžní prostředky, nemá určitý plán 

jak se v těchto situacích chovat pokud nastanou, nebo nemá žádný informační systém, 

který by pohyb peněž průběžně zachycoval. Ať už se jedná o pohyb peněžních 

prostředků směrem z firmy – tedy úbytek, nebo pohyb peněžních prostředků směrem do 

firmy – tedy přírůstek.  

4.2 Informační systém firmy a tok informací ve firmě 

Vzhledem k typu firmy není informační systém ani tok informací nijak složitý. Podnik 

je malý, jedná se o rodinnou firmu, tzn. není problém ani v komunikaci a předávání 

informací mezi jednotlivými osobami, jsou v kontaktu denně. Při podnikatelské činnosti 

si plně vystačují s jedním osobním počítačem a multifunkčním zařízením, stávající se 

z kopírky, tiskárny a scanneru. Rodina využívá na svém počítači operačního systému 

Windows XP. 

 

Pro zpracování účetních dat byl pořízen účetní software POHODA Standard a pro 

zpracování dokumentů slouží programy MS Office – Word, Excel. Software POHODA 

je oborově neutrální a je vhodný nejen pro živnostníky, podnikatele a společnosti, které 

se zabývají obchodem a poskytováním služeb. Pro tyto vlastnosti a známou značku byl 

vybrán tento ekonomický informační systém.11S tímto EIS měla pracovat paní 

Hanušová, což bylo také zohledněno při výběru a byl kladen důraz na snadnou 

ovladatelnost, jednoduchost a přehlednost. Využívané moduly, které by sloužili 

k evidování údajů a dat souvisejících s podnikáním, měly být následující: účetnictví, 

fakturace, mzdy, jízdy a majetek. Paní Hanušová měla základní znalosti účetnictví, ale 

velmi malé znalosti práce na počítači. S programem byla seznámena odborným 

pracovníkem. Nedostatek znalostí podvojného účetnictví a neschopnost ovládat 

program zabránil jeho plnému využití a v konečném důsledku v současnosti není paní 
                                                 
11 blíže viz. kap. 2.6.1.1 Ekonomický informační systém POHODA 2008 

- 39 - 



 

Hanušovou využit vůbec, veškerá data, jejich zaznamenávání a zaúčtování provádí 

externí účetní.  

 

Na trhu je v současné době mnoho ekonomických informačních systémů, ze kterých si 

můžeme vybrat. Některé jsou vhodné pro živnostníky a malé firmy, jiné pro střední až 

velké podniky. V kapitole 2 Ekonomické informační systémy byly představené a 

popsané dva vhodné ekonomické informační systémy, odpovídající kritériím a 

požadavkům pro živnostníka nebo menší podnik. Systémy jsou hodně podobné až na 

pár odlišností. Legislativní změny a aktualizace nabízí oba systémy, stejně tak verzi 

Start, která je zdarma a lze v ní plnohodnotně účtovat při splnění podmínek. Lepší 

variantou se však zdá ekonomický systém POHODA. Je všeobecně znám, mnoho 

ekonomických škol jej využívá při výuce účetnictví, pro hovoří i statistiky prodejnosti 

tohoto systému, které se každoročně zvyšují. Jedna z velkých výhod je, že systém se 

dokáže přizpůsobit velikosti firmy resp. jejímu růstu. Ekonomický systém lze kdykoli 

rozšířit dle požadavku a nároků firmy. Buď prostřednictvím volitelných doplňků, nebo 

rozšířením na vyšší variantu (verzi), které POHODA nabízí.  

 

Nyní firma vlastní ekonomický informační systém POHODA Standard. Tento systém 

plní řadu funkcí, které usnadňují práci a také čas, je však nutné se v programu dobře 

orientovat, ovládat jej a dokázat z něj získat potřebné informace. K tomu v tomto 

případě nedochází, tzn. ekonomický informační systém neplní funkci, kterou má 

v plném rozsahu. Lépe řečeno, osoba, která má na starosti administrativní záležitosti 

tento program neovládá, tzn. není schopna dohledat potřebné informace a dát je do 

přehledné tabulky, z níž by bylo zřejmé jak si podnik stojí, v jaké je finanční situaci atd. 

 

Všechny účetní operace provádí externí účetní a zároveň poradce, pro kterého paní 

Hanušová připravuje veškeré podklady pro zaúčtování. Sama si vede deník, ve kterém 

si zaznamenává všechny důležité informace a operace spojené s pohybem peněz. 

V dnešní době je tato forma stále využívaná, avšak pomalá a méně přehledná např. 

vzhledem k potřebě rychlého průzkumu stavu peněžních prostředků pro nadcházející 

měsíc, nebo informace co bude nutné zaplatit popřípadě z čeho se bude platit.  
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4.3 Vlastní návrh řešení 

4.3.1 Návrh plánu příjmů a výdajů pro rok 2008 

Tuto funkci lepší informovanosti o stavu nebo pohybu peněžních prostředků, o nutnosti 

plateb měsíčních (popř. čtvrtletních, půlročních a ročních) výdajů, o stavu příjmů má 

plnit můj návrh plánovaného cash-flow. Toto cash-flow bude sestavováno přímou 

metodou, rozvrženo na jednotlivé měsíce v roce, a po uplynutí roku se vypočte čistý 

peněžní tok. Dbáno bude zejména na snadnou obsluhu a přehlednost s možností 

případných změn.  

 

Tento návrh krátkodobého plánu příjmů a výdajů tj. na jeden rok s rozvržením na 

měsíce je vypracován ve snadno dostupném a praktickém tabulkovém procesoru 

Microsoft Excel. Procesor Excel je využit z toho důvodu, protože zde lze pomocí 

programovacího jazyka Visual Basic, vyřešit obtížnější funkce, které budou případně 

při návrhu použity např. funkce pro tisk atd. 

 

Konečné řešení návrhu plánu příjmů a výdajů pro rok 2008 je následující. Program má 

3 listy - záložky a to, Příjmy_Výdaje, Měsíční_CF, Roční_CF. Všechny tyto listy jsou 

spolu propojeny a navzájem na sebe navazují. Hlavní záložka, od které se další dvě 

odvíjí je záložka příjmů a výdajů.  

 

Záložka Příjmy_Výdaje 

Zde se zadávají veškerá data do příslušných kolonek. Buď se zapíší do položek příjmů 

nebo do položek výdajů. V položkách příjmů není kolonka pro pohledávky, z důvodu, 

že majitelé vystavují faktury se splatností nejdéle do 14 dnů, tudíž není třeba 

pohledávky v plánu cash-flow zohledňovat. Pro větší přehled, informovanost a zároveň 

upozornění pro majitele, že má určitou položku a s ní spojenou částku platit daný měsíc, 

je tato kolonka pro příslušný měsíc červeně zbarvena. To platí pro výdajové položky 

pevně placené buď měsíčně, čtvrtletně, půlročně nebo jednou za rok. Tabulka je 

samozřejmě naplněna daty, resp. placenými částkami za dané období (viz. Příloha 2). 

Jaké jsou tedy plánované příjmy a výdaje pro rok 2008 si následně popíšeme. 
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Podotýkám, že částky, které nejsou fixní jsem stanovovala jako průměrnou částku na 

dané období, vyčíslenou z hodnoty z předchozího roku. 

 

Položkami zahrnutými do části Příjmy jsou následující: Prodej zboží, Prodej výrobků a 

služeb, Reálné příjmy, Prodej vlastních aktiv, Přijaté bankovní úvěry a půjčky, Přijaté 

úroky, Ostatní peněžní příjmy a Celkové příjmy.  

 

Položky prodej zboží a prodej výrobků a služeb jsou variabilní, proto byly stanoveny 

průměrem z loňského roku, tj. 2007, tzn. průměrná hodnota měsíčních příjmů za zboží 

je 8 500 Kč a příjmů z prodeje výrobků a služeb 115 500 Kč. Kolonka reálných příjmů 

pouze dvě předchozí, tj. prodej zboží i prodej výrobků a služeb, pouze sčítá. Ostatní 

příjmy byly cca 6 900Kč za měsíc. Další uvedené kolonky prozatím nejsou využívány. 

Řádek celkových příjmů v tomto případě tedy sčítá pouze položky reálných příjmů 

s ostatními peněžními příjmy.  

 

Část Výdaje je poněkud obsáhlejší, protože pro lepší přehled a snadnější zadávání jsou 

tyto položky rozepsány podrobně. Do výdajových položek zahrnujeme: Nákup 

materiálu v hotovosti, Nákup zboží v hotovosti, Platby závazků, Poskytnuté úvěry a 

půjčky, Leasing, Pojistné, Elektřina, Vodné a stočné, Plyn, Internet, Mobilní telefon, 

Pevná telefonní linka, Pohonné hmoty (PHM), Nájemné, Daň z nemovitosti, Daň 

z příjmu FO, DPH, Mzdy, Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Ostatní peněžní výdaje 

a Celkové výdaje. 

 

Částka nákupu materiálu v hotovosti v průměru činil měsíčně 70 000Kč a  nákup zboží 

v hotovosti 6 900 Kč. Platby závazků, poskytnuté úvěry a půjčky ani  leasing jsem 

neuváděla. Pojistné se platí za auto a vinný sklep celkově 12 000 Kč půlročně a za 

provozovnu v Brně ročně 3 500 Kč ročně. Pro půlroční platby byl zvolen červen a 

prosinec, pro roční platbu za obchod říjen. Vodné a stočné se ve vinotéce platí fixně 100 

Kč za měsíc a ve sklípku cca 2 000 Kč, a to čtvrtletně, tzn. měsíce leden, duben, 

červenec, říjen. Elektřina dohromady činí 15 750 Kč placeno čtvrtletně a zvolila jsem 

měsíce plateb v lednu, dubnu, červenci, říjnu. Plyn se platí pouze u vinotéky, a to 

měsíčně 400 Kč, ve sklepě plyn není. Internet činí 390 Kč za měsíc, platby za mobilní 
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telefony cca 2 500 Kč/měsíc a pevná linka 800 Kč/měsíc. Pohonné hmoty (PHM) se 

pohybují v průměrné výši 10 000 Kč za měsíc. Nájemné je placeno pevnou částkou 

10 000 Kč/měsíc za prostory vinotéky, ostatní obchodní prostory jsou v osobním 

vlastnictví majitele. Daň z nemovitosti je placena ročně ve výši cca 8 000 Kč, měsícem 

pro splátku jsem určila březen. Únor, květen, srpen a listopad jsou stanoveny pro platbu 

DPH. Daň z příjmu FO činí cca 4 050 Kč měsíčně (počítáno pro 2 zaměstnané osoby). 

Mzdy, sociální i zdravotní pojištění je uvedeno pro 2 osoby na měsíc. Případné ostatní 

peněžní výdaje činí 900 Kč měsíčně. Celkové výdaje sčítají všechny tyto výše uvedené 

položky. 

 

Kolonka Saldo vyčísluje rozdíly příjmů a výdajů za jednotlivé měsíce. Počáteční stav 

peněžních prostředků je vzat ze Závěrky daňové evidence k 31.12.2007. Konečný stav 

peněžních prostředků plánu peněžních toků pro rok 2008 vyšel velmi dobře i vzhledem 

k tomu, že většinu měsíců byl vykazován záporný výsledek mezi příjmy a výdaji. Tyto 

částky však nebyly tak markantní, a pokud by velmi podobně takto probíhal peněžní tok 

v průběhu roku firma se nemusí obávat, že se dostane do platební neschopnosti. Rezerva 

peněžních prostředků je vysoká, což je dobré. Jednotlivé částky placené čtvrtletně, 

půlročně nebo ročně se mohou v jednom měsíci nashromáždit, tzn. nebudou rozvrženy 

přesně podle tohoto plánu, potom je dobré vědět, že i přes tuto situaci podnik je schopen 

splatit všechny své závazky.  

 

Záložky Měsíční_CF a Roční_CF sumarizují první záložku Příjmy_Výdaje buď po 

jednotlivých měsících v případě měsíčního CF a v případě ročního CF se jedná o shrnutí 

částek za jednotlivé měsíce a údaje o počátečním stavu peněžních prostředků na začátku 

období a promítnutí vlivu cash-flow v průběhu roku do konečného stavu peněžních 

prostředků za daný rok.  

4.3.2 Přínos návrhu 

Jak již víme, krátkodobý plán cash-flow slouží pro sledování předpokládaného vývoje 

příjmů a výdajů. Plánovaný peněžní tok se odvozuje od aktuálních stavů položek příjmů 

a výdajů s ohledem na dobu jejich splatnosti. Plán je zpracován na základě dat, které se 

platí pravidelně každý měsíc či jiné období a jejich částka je pevná a neměnná. Ty jsou 

- 43 - 



 

do tabulky již dosazeny a majitel nemusí sledovat kalendář s obavou, aby něco 

nezapomněl zaplatit. K tomu mu slouží tento plán CF, kam může kdykoliv nahlédnou a 

z přehledné tabulky ihned zjistit potřebné informace. Program neslouží pouze 

k informovanosti o platbách, ale také k praktickému využití při modelování určitých 

situací, které by mohly nastat. 

 

Tedy slouží nejen k záznamu o skutečném pohybu peněz v současném měsíci, ale také 

může modelovat jednotlivé situace v dalších měsících. Tzn. podnikatel si může 

libovolně velmi jednoduše vkládat i mazat data a zároveň sledovat změny konečných 

stavů. Všechny tyto záložky je možné kdykoliv vytisknout. Uznala jsem za vhodnější 

variantu zadávání tisku každého listu zvlášť. Ne vždy totiž chceme tisknout všechny 

složky, stačí např. pouze roční sumarizace. 
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5 Závěr 

Název mé bakalářské práce už v jistém směru napovídá, co bylo její hlavní náplní, tedy 

návrh ekonomického informačního systému pro malou firmu. V rámci bakalářské práce 

byla nejdříve zpracována teoretická část, která se věnuje popisu ekonomického 

informačního systému a jednotlivých modulů, jejich vzájemného propojení, možné 

spolupráce s dalšími kancelářskými aplikacemi, vedení agend a vystavování dokladů ve 

více jazycích, získávání sestav různé struktury a mnoho dalších funkcí. Ekonomický 

informační systém může být do podniku implementován dvěma způsoby, a to buď 

pořízen existující systém nebo může být vytvořen tzv. na míru. Použité mohou být buď 

samostatně jako plnohodnotný program pro veškerou činnost podniku nebo mohou být 

využity určité moduly a stát se součástí jiného programového řešení. Při výběru EIS je 

důležité stanovit kritéria výběru a podle nich vybírat systém s vhodnými moduly a 

funkcemi. V práci je část věnována i popisu dvou EIS, které by bylo možné aplikovat na 

malou firmu. Teoretickou část uzavírá kapitola plánování, která popisuje možnost a 

vhodnost využití plánu řízení krátkodobých příjmů a výdajů z hlediska budoucího 

vývoje podniku. 

 

Další část je věnována představení a analýze firmy. Pro práci jsem si vybrala malý 

podnik – vinotéku Marlena, fungující od roku 2003. Majitelem je pan Milan Hanuš, 

který s prodejní činností zároveň provozuje výrobu vína, hostinskou činnost a ubytovací 

služby vinného sklepa. Veškerá tato činnost spolu souvisí a navzájem na sebe navazuje. 

Provozovna vinotéky sídlí v Brně, na ulici Lidická. Prostory vinného sklepa jsou v obci 

Blučina, zde uskutečňuje hostinskou činnost a ubytovací služby. Nabízí široký 

sortiment různých odrůd vín se specializací na výrobu moravských zemských vín a vín 

s přívlastkem: Kabinet, pozdní sběr, výběr z hroznů a víno ledové. Tato vína dodává do 

provozovny v Brně, ale také distribuuje po celé ČR. Poté byla provedena zjednodušená 

finanční analýza. Firma si nestojí špatně, pohybuje se většinou ve standardu, hodnoty 

odpovídají oborovému průměru. Ve firmě je vysoký stav zásob v poměru k celkové 

hodnotě aktiv. Je to důsledek toho, že podnikatel tvoří zásoby na celý rok, což je pro 

obor podnikání typické. Firma funguje dobře, jediným problémem může být hrozba 

platební neschopnosti, což může být zapříčiněno nedostatečnou informovaností o 
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peněžních tocích. Firma vlastní EIS POHODA Standard, kterou ale nevyužívá, protože 

s ním neumí zaměstnanci ani majitelé pracovat. Majitel firmy nemá tedy žádný 

spolehlivý zdroj informací, který by informoval o aktuální podnikatelské činnosti. 

Záznamy jsou vedeny v papírové podobě, což je velmi nepraktické a v dnešní době 

velmi zastaralý způsob evidence. Navíc neumožňuje žádnou formu rychlého souhrnu 

nebo sestavy za určité období, statistiky prodejnosti a další informace, které by mohly 

být využity pro rozhodování o dalším vývoji firmy do budoucna.  

 

Proto bylo majiteli firmy doporučeno sledovat příjmy a výdaje a vytvořen krátkodobý 

plán příjmů a výdajů. Jeho hlavním úkolem je zaznamenávat, sledovat či modelovat 

další vývoj peněžních toků firmy. Výhodou je jednoduchost, přehlednost a snadná 

ovladatelnost, přizpůsobená základním znalostem práce na počítači, které má osoba 

starající se o administrativní činnost podniku. Program je rozdělen do tří složek. V první 

se zaznamenávají veškeré příjmy a výdaje, které podnik může mít, další dvě navazují na 

první. Záložka příjmů a výdajů je rozdělena na jednotlivé měsíce v roce. Data se ručně 

vkládají, mohou se měnit i mazat. Kolonky fixních položek, které se platí pravidelně 

měsíčně/čtvrtletně/půlročně/ročně jsou zbarvena z důvodu informovanosti podnikatele o 

nutnosti platby dané položky. Skutečně provedené platby a příjmy peněz lze v reálném 

čase zadávat a přitom sledovat jak se mění vývoj cash-flow, celkový stav peněžních 

prostředků a tím i platební schopnost podniku. Lze provádět modelování různých 

situací, které by mohly ovlivnit chod a činnost podniku při případných mimořádných 

výdajích. Druhá záložka položky sčítá dle jednotlivých měsíců a poslední záložka je 

celkovým souhrnem plánu peněžního toku firmy za rok. Je zde vidět jak peněžní toky za 

toto období ovlivnily konečný stav vzhledem k počátečnímu. Dle vypracovaného plánu 

pro rok 2008 včetně naplnění daty (částkami) je vývoj podniku pro tento rok velmi 

příznivý. 
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Příloha 1   

Teoretický návrh plánu příjmů a výdajů v Kč 

 
Položka Měsíc 

 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Celkem za 
pololetí 

Počáteční hotovost        

Inkaso z prodeje        

okamžitě        

do 30 dní        

do 60 dní        

do 90 dní               

Příjmy celkem               

Platby dodavatelům za materiál        

Platby ostatním dodavatelům        

Výplata mezd a SZZ        

Úroky        

Leasing        

Splátka dlouhodobého úvěru        

Daně        

Ostatní výdaje (náklady)        

Investice              

Výdaje celkem               

Saldo příjmy - výdaje               

Konečný stav               

Výpočet potřeby dodatečných zdrojů financování 

Finanční rezerva        

Chybějící finanční zdroje        

Příjem/splácení krátk. bank. úvěru               

Bilance příjmů a výdajů včetně krátk. bank. úvěru 

Příjmy celkem        

Výdaje celkem        

Konečný stav               
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