
 



 



 

 

 

 

 



ABSTRAKT 

 

Diplomová práce se zabývá strategickou analýzou IT společnosti a návrhem jejího 

rozvoje. Práce obsahuje analýzu konkurence, návrh plánu prodeje nového produktu a jeho 

ekonomické zhodnocení. 

 

ABSTRACT 

 
The thesis handles with an strategic analysis of an IT company and with a design 

of its development. The thesis includes analysis of company´s competitors, design of a 

sales plan of a new product and its economic evaluation. 
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Úvod 

„Za vším hledej peníze.“ 

Milton Friedman 

 

Globalizace a ekonomická krize působí na všechny podniky napříč všemi 

odvětvími a nutí top management přemýšlet nad neustálým zlepšováním procesů 

v organizaci. Ne jinak je tomu i u produktových portfolií podniků. Existuje spousta 

nevýhod postupné globalizace světových trhů, najdeme však i nemalý počet výhod, 

plynoucích z tohoto kontinuálního procesu. Hlavní výhodou globalizace a postupného 

nárůstu konkurence na trzích je neustálá potřeba přijít s „něčím novým“, takzvanou 

konkurenční výhodou, která by zajistila podnikům, ať už udržení si dosavadního podílu 

na trhu, či dokonce jeho zvýšení. Držba konkurenční výhody – pomyslné „eso v rukávu“, 

je hlavním klíčem úspěchu podniků. Tato výhoda může představovat specifické know-

how, patent či postavení výhradního dodavatele na trhu. 

Tržní prostředí je nekompromisním prostorem mezi jednotlivými konkurenty na 

trhu, střetává se zde nabídka s poptávkou, kdy velikou roli hraje cena. Příchod nového 

nápadu, produktu či služby, má však zásadní vliv na jednotlivé subjekty na trhu. 

Uvažovaná změna s sebou nese potřebu počátečních investic s vidinou budoucího zisku. 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřil na IT podnik DATACONS s.r.o. 

Společnost se potýká s problémem silně konkurenčního trhu informačních technologií 

v České republice, a proto je záměrem mé práce navrhnout změnu, která společnosti 

zajistí udržení dosavadního postavení na trhu informačních technologií, či dokonce její 

postavení zlepší. 

První část práce shrnuje potřebný teoretický základ pro pochopení procesu 

navrhované změny v podniku. Následně je představen podnik a provedena jeho 

strategická analýza s využitím metod analýzy vnějšího a vnitřního prostředí podniku. 

Dále pak představení produktu a hlavních konkurentů společnosti. Návrh obsahuje i 

několik variant plánu prodeje, jejich ekonomické zhodnocení a výhled do budoucna. 
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Vymezení problému a cíle práce 

 
Cílem práce je provést strategickou analýzu společnosti DATACONS s.r.o. a 

posoudit přínos zavedení nového produktu do výrobkového portfolia společnosti. Za tím 

účelem je provedena strategická analýza společnosti DATACONS s.r.o. Strategická 

analýza je provedena s využitím metod SLEPT, Porterovy analýzy, analýzy 7S faktorů 

společnosti, finanční analýzy a shrnutím ve SWOT analýze. Dále je provedeno 

představení nového produktu, zjištění silných a slabých stránek společnosti. Je provedena 

analýza konkurence a trhu a vypracován plán prodeje nového softwarového produktu 

v několika variantách. Poslední část práce představuje zhodnocení ekonomických přínosů 

zavedení nového produktu do produktového portfolia společnosti DATACONS s.r.o. 
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1 Teoretická východiska práce 

Následující část práce se zabývá strategickým managementem, strategickou 

analýzou podniku včetně metod strategické analýzy. Konkrétně se jedná o metody 

SLEPT, analýzu 7S faktorů společnosti, Porterovu analýzu, finanční analýzu či SWOT 

analýzu. Teoretická část je dále doplněna o potřebný teoretický základ z oblasti 

podnikatelského plánu či strategického finančního plánu. 

 

1.1 Strategický management 

V současné době neexistuje jednoznačná definice strategického managementu. 

Převládá však názor, že strategický management je souborem instrukcí, rozhodnutí a 

činností, které jsou pro podnik nezbytné pro dosažení strategické konkurenční výhody a 

k zabezpečení budoucích nadprůměrných výnosů. 

Pokud bychom chtěli tuto definici rozšířit, pak lze uvedený pohled rozšířit o 

personální dimenzi, jelikož strategické řízení může být činností všech zúčastněných, 

neboť manažeři i zaměstnanci sledují společný cíl, a to být úspěšní v tom, co dělá. 

Důležitou roli hraje i strategický management, který udává směr organizaci a jeho snahou 

je skloubit znalosti a intuici v potřebné míře pro tvorbu a udržení klíčových kompetencí 

organizace. 

Důležitost a přínosy strategického řízení spočívají především v: 

• Aktivním podílu společnosti na vývoji vlastní budoucnosti, 

• zvýšení prodejnosti svých výrobků a služeb a tím i konkurenceschopnosti, 

• poznatelnosti kroků konkurence, 

• efektivní alokaci zdrojů a času.1 

Pomyslné jádro strategického řízení tvoří strategie. Strategii můžeme definovat 

jako široce založený koncept určující konkurenční schopnost společnosti, její cíle a 

politiku potřebnou k dosažení těchto cílů.2 Strategii však nelze chápat jen jako tvorbu 

konkurenční výhody, je třeba ji chápat i ve smyslu kreativní destrukce výhody 

konkurentů. Strategii lze chápat také jako vodítko pro rozhodování za neurčitých 

podmínek. Je souborem spektra hypotéz určujících konkurenční schopnost firmy, 

                                                 
1 FOTR, J. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. 2012. s. 25-26. 
2 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. BUCHTA. Strategická analýza. 2. přepracované a rozšířené vydání. 2006. s. 1. 
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rozvíjení jedinečných a nenapodobitelných kompetencí firmy, naplnění budoucích cílů či 

politiku určující jejich dosažení.3,4,5 

Fotr definuje strategii jako umění a vědu, jak formulovat, implementovat a hodnotit 

ve všech funkčních částech podnikatelského subjektu taková rozhodnutí, která zaručí 

dosažení stanovených cílů.6 V následujících kapitolách jsou jednotlivé pojmy 

strategického managementu blíže specifikovány. 

 

1.1.1 Strategické řízení a strategie 

Pod pojmem strategické řízení si lze představit soubor aktivit zaměřených na 

formulaci směrů dalšího rozvoje podniku. Jedná se o složitý proces, kdy se podnik snaží 

udržet životaschopný kompromis mezi cíli a zdroji podniku na jedné straně a měnícími 

se tržními podmínkami na straně druhé. Obsahem strategického řízení je identifikace 

příležitostí a přijetí na ně navazujícího strategického rozhodnutí souvisejícího s alokací 

zdrojů a způsobů jejich využití. 

Jedná se o proces, ve kterém vrcholoví manažeři formulují a zavádějí strategie 

směřující k dosažení stanovených cílů při vzájemném souladu mezi vnitřními zdroji 

podniku a vnějším prostředím k zajištění úspěšnosti podniku. Tento proces je základem 

řízení celého podniku, současně i východiskem všech podnikových plánů a projektů a 

prvkem, který sjednocuje činnost všech pracovníků v podniku. Strategií si lze pak 

představit nástroj pro dosažení konkurenční výhody.7,8 

„Strategické řízení představuje proces tvorby a realizace rozvojových záměrů 

dlouhodobější povahy, které mají zásadní význam ve vývoji řízeného subjektu.“9 

 

1.1.2 Strategie a konkurenční výhoda 

Proces strategického řízení má jednu hlavní výhodu a tou je výhoda identifikace, 

vybudování a udržení si konkurenční výhody. Tato konkurenční výhoda je nezbytně 

nutná pro odlišení se od konkurence. Umožňuje získání náskoku a jeho následné udržení 

                                                 
3 FOTR, J. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. 2012. s. 26. 
4 KEŘKOVSKÝ, M. a O. VYKYPĚL. Strategické řízení – teorie pro praxi. 1. vydání. 2002. s. 7-10. 
5 DEDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku. 1. vydání. 2001. s. 1. 
6 FOTR, J. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. 2012. s. 26. 
7 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. BUCHTA. Strategická analýza. 2. přepracované a rozšířené vydání. 2006. s. 1. 
8 KEŘKOVSKÝ, M. a O. VYKYPĚL. Strategické řízení – teorie pro praxi. 1. vydání. 2002. s. 6. 
9 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. BUCHTA. Strategická analýza. 2. přepracované a rozšířené vydání. 2006. s. 2. 
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– vybudování si konkurenční výhody. Strategie vyžaduje, aby se podnik od svých 

konkurentů nějak odlišil. Podnik nemůže dělat věci jen lépe, musí se snažit o to, aby to 

dělal jinak. Podstatou dosažení úspěchu je tvorba a udržení si konkurenční výhody. 

V případě, že podnik dělá nebo vlastní něco, co je těžce dosažitelné nebo nedosažitelné 

pro jeho konkurenty, má v rukou mocný nástroj konkurenční výhody a z něj plynoucích 

pravděpodobných budoucích výnosů. 

Pokud má podnik dobrou strategii, odlišuje se od ostatních. To ho staví do jedinečné 

pozice. Podnik nemůže být pro všechny vším, je postaven před volbu, která ovlivňuje, 

jakou konkrétní hodnotu bude podnik zajišťovat a komu ji bude poskytovat.10 

 

1.1.3 Strategická analýza 

Strategická analýza je prvním krokem pro formulování strategie podniku vedoucí 

k dosažení konkurenční výhody. Představuje nalezení souvislostí mezi podnikem a jeho 

okolím. Základní východiska pro formulaci strategie vyplývají ze strategické analýzy. 

Strategická analýza obsahuje analytické techniky využívané pro identifikaci vztahů mezi 

okolím podniku, zahrnujícím například makrookolí, odvětví, konkurenční síly, trh, 

konkurenty a zdrojový potenciál podniku.11 

Cílem strategické analýzy je identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny 

relevantní faktory, o kterých lze předpokládat, že budou mít vliv na konečnou volbu cílů 

a podnikové strategie.  

Strategickou analýzu lze rozdělit na dvě části, a to na analýzu okolí a analýzu 

vnitřních zdrojů a schopností podniku. Analýza okolí se zabývá identifikací a rozborem 

faktorů okolí podniku, které ovlivňuje jeho strategickou pozici a vytváří potenciální 

příležitosti a hrozby pro jeho činnost. Zaobírá se vlivy trendů faktorů v makrookolí a 

mikrookolí vymezeném odvětvím. Analýza vlivů makrookolí se zabývá faktory, které na 

podnik působí na makroúrovni. Pro tento účel se využívá analýza SLEPT a metoda 4C. 

První analýza se zabývá analýzou politických, ekonomických, sociokulturních a 

technologických vlivů makrookolí. Výsledky této analýzy se promítají do SWOT 

analýzy. Metoda 4C je zaměřena na analýzu faktorů globalizace. Analýza mikrookolí 

                                                 
10 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. BUCHTA. Strategická analýza. 2. přepracované a rozšířené vydání. 2006. s. 

6. 
11 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. BUCHTA. Strategická analýza. 2. přepracované a rozšířené vydání. 2006. s. 

8-9. 
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soustřeďuje pozornost na analýzu odvětví s důrazem na konkurenční prostředí. Cílem 

analýzy je identifikovat síly a faktory, které činí odvětví více či méně atraktivním. 

Analýza se opírá o základní charakteristiky odvětví. Stěžejní část představují hybné 

změnotvorné síly, které ovlivňují změnu a vývoj odvětví a klíčových faktorů úspěchu a 

tím i úspěšnost podniků v odvětví. Součástí této analýzy je analýza konkurenčních sil, 

která navazuje na analýzu odvětví. Tradičním přístupem je Porterův model pěti sil, 

zaměřený na identifikaci vlivů působících na výnosnost odvětví. Porterův model je dále 

doplněn o nákladový řetězec odvětví, který ukazuje, jaké podniky jsou v dobré pozici pro 

cenovou konkurenci a které jsou zranitelné při cenovém útoku. Analýza vnitřních 

zdrojů a schopností podniku se snaží identifikovat zdroje a schopnosti podniku, které 

musí podnik mít, aby byl schopen reagovat na hrozby a příležitosti, které vznikají 

v důsledku změn v jeho okolí.  Analýza je orientována na jednotlivé druhy zdrojů a na 

schopnosti, jak tyto zdroje využívat. Výsledkem je pak identifikace schopností a 

předností podniku jako základu konkurenční výhody.12,13 

 

1.1.4 Analýza okolí podniku 

Analýza makrookolí 

Analýza vnějšího okolí podniku se zabývá rozborem faktorů, které ovlivňují a 

v budoucnosti budou pravděpodobně ovlivňovat jeho strategické postavení. Rozvoj vědy, 

techniky a technologií způsobil zvýšení významu okolí pro jednotlivé podniky. 

Globalizace způsobila, že vnější podněty výrazně ovlivňují podnik a jeho výsledky. Je 

tedy nutné z hlediska podniku toto okolí analyzovat a dále také prognózovat jeho vývoj. 

Předpokládaný vývoj se pak promítá do tvorby podnikových strategií a strategických cílů. 

Okolí vymezuje podniku hranice jeho strategického prostoru a na druhé straně otevírá 

prostor pro nové strategické příležitosti.14 

 

Analýza vlivu makrookolí 

Makrookolí představuje celkový politický, ekonomický, sociální a technologický 

rámec, v němž se podnik pohybuje. Vlivy jako je politická stabilita či technologické 

                                                 
12 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. BUCHTA. Strategická analýza. 2. přepracované a rozšířené vydání. 2006. s. 

11. 
13 DEDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku. 1. vydání. 2001. s. 25-28. 
14 KEŘKOVSKÝ, M. a O. VYKYPĚL. Strategické řízení – teorie pro praxi. 1. vydání. 2002. s. 34-40. 
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inovace mohou výrazně působit na efektivnost podniku a na jeho úspěšnost. Analýzou 

makrookolí podniku se zabývá analýza SLEPT. 

 

SLEPT analýza 

Klíčové součásti makrookolí se dělí do čtyř skupin, a to faktory sociální a 

demografické, politické a legislativní, ekonomické faktory a technologické. Analýza 

dělící vlivy makrookolí do čtyř skupin se proto označuje jako SLEPT analýza. 

Politické a legislativní faktory, mezi které řadíme například stabilitu národní a 

zahraniční politické situace či členství v EU, představují pro podniky jak příležitosti, tak 

ohrožení. Politická omezení se dotýkají každého podniku prostřednictvím daňových 

zákonů, cenové politiky, ochrany životního prostředí atp. Existence zákonů, právních 

norem a vyhlášek sice vymezuje prostor pro podnikání, ale významně také ovlivňuje 

rozhodování o budoucnosti podniku. 

Ekonomické faktory vyplývající ze základních směrů ekonomického rozvoje jsou 

charakterizovány stavem ekonomiky. Makroekonomické trendy výrazně ovlivňují 

rozhodování podniku. Mezi indikátory makroekonomického okolí, které ovlivňují plnění 

základních podnikových cílů patří míra ekonomického růstu, míra inflace, daňová 

politika či směnný kurz. Ekonomický růst vede ke zvýšené spotřebě a zvyšuje příležitosti 

na trhu. Nízká míra inflace pak představuje příležitost pro realizaci podnikových záměrů. 

Konkrétními propočty dopadů těchto faktorů se pak zabývá finanční analýza. Vývoj 

zmíněných ukazatelů může pro podnik představovat významné příležitosti, například 

využití příznivé úrokové míry k investiční činnosti. 

Sociální a demografické faktory odrážejí vlivy spojené s postojem obyvatelstva a 

jeho strukturou. Stárnutí obyvatelstva vytváří příležitosti pro rozvoj oblastí spojených se 

zdravím či životním stylem atp. Nově také sílí hlasy vyjadřující kladné postoje k ochraně 

životního prostředí. Tato oblast se pro podniky stává důležitou, nicméně ne vždy a na 

všechny podniky mají sociální a demografické faktory SLEPT analýzy vliv. 

Technologické faktory jsou podniku poskytnuty skrze okolí. Je tedy hlavně na 

něm, zda bude tyto faktory analyzovat a naslouchat jim. Technologické faktory nutí 

podniky k inovační činnosti. Změny v této oblasti mohou dramaticky ovlivnit okolí, 

v němž se podnik pohybuje. 
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Důležitá je také předvídavost podniku z hlediska budoucího vývoje v této oblasti. 

Pokud podnik dobře odhadne budoucí vývoj, může to představovat klíč k úspěchu 

podniku. Souhrnná analýza vlivů technických a technologických změn představuje studie 

očekávaných vlivů nových technologií jak na stav okolí, tak na konkurenční pozice. Jako 

příklad může sloužit povinnost podniků investovat do softwaru podporujících 

kybernetickou bezpečnost. 

Cílem analýzy SLEPT není vypracovat kompletní seznam všech faktorů, hlavním 

cílem je rozpoznat a odlišit faktory významné právě pro konkrétní podnik. Analýza 

makrookolí nabývá na významu v souvislosti s velikostí podniku a jeho rozvojovými 

ambicemi. Jednotlivé vlivy se budou v čase měnit a bude se také měnit váha jejich vlivu 

na podnik, proto je třeba tyto faktory průběžně sledovat a vyhodnocovat.15 

 

Analýza mikrookolí 

Stav faktorů mikrookolí, které představuje především odvětví, ve kterém podnik 

operuje, a dále pak konkurenční síly, je pro podnik zásadní z hlediska formulace strategie. 

Analýza mikrookolí a poznání jeho vývoje, zákonitostí a vazeb představuje zásadní 

součást strategické analýzy, neboť nalezení souvislostí mezi podnikem a jeho okolím je 

základem pro formulaci jeho strategie. Klíčovým aspekt okolí podniku představuje 

odvětví, ve kterém podnik soutěží s konkurenty. Struktura odvětví má značný vliv na 

definování konkurenčních pravidel hry a zvolených strategií. 

Intenzita konkurence v odvětví není výsledkem náhodných vlivů a souvislostí, její 

podstata spočívá spíše ve faktorech tvořících základ odvětví a přesahuje rámec 

konkurentů již zavedených v odvětví. 

Prosperita podniků se odvíjí od schopnosti včas rozpoznat, reagovat a 

přizpůsobovat se novým požadavkům. Dále pak na schopnosti uspokojovat tyto potřeby 

účinněji a efektivněji než konkurence a na schopnosti vytvářet nové tržní příležitosti. 

Systémově pojatá analýza odvětví a konkurenčních sil je pak východiskem poznání 

správnosti tržní orientace podniku. 

                                                 
15 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. BUCHTA. Strategická analýza. 2. přepracované a rozšířené vydání. 2006. s. 

16. 
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Cílem analýzy odvětví je identifikovat zásadní hybné síly působící v odvětví a 

faktory, které činí odvětví více či méně atraktivní. Podstatné je správně odhadnout 

budoucí vývojové trendy odvětví.16 

 

Analýza konkurenčních sil 

Významnou charakteristikou odvětví jsou konkurenční síly, které v daném odvětví 

působí, proto nedílnou součástí analýzy mikrookolí musí být analýza konkurenčních sil. 

Tato analýza zkoumá základ konkurence v odvětví. Konkurenční síly významně ovlivňují 

konkurenční pozici a úspěšnost podniku. Konkurenční prostředí je dáno specifickými 

podmínkami a konkurenční situací daného oboru. Ve velmi atraktivním prostředí může 

být podnik vystaven působení konkurenčních sil, které díky agresivnímu chování rivalů 

podniku může podnik zatlačit do nepříznivé pozice. Analýza konkurenčních sil je proto 

orientována na rozbor konkurenční situace, zdroje konkurenčních tlaků, jejich intenzitu, 

na akce a reakce konkurentů a na současnou a budoucí konkurenční pozici. Analýza 

konkurenčních sil představuje první krok analýzy, druhým krokem je analýza orientovaná 

na jednotlivé konkurenty. K řešení problému analýzy konkurenčního prostředí významně 

přispěl M. Porter se svým jednotným analytickým nástrojem – model pěti sil. Cílem 

modelu je umožnit jasně pochopit síly, které v tomto prostředí působí, a identifikovat, 

které z nich mají pro podnik z hlediska jeho budoucího vývoje největší význam a které 

mohou být strategickými rozhodnutími managementu ovlivněny. Konkurence na trhu je 

dle tohoto modelu dána funkcí pěti konkurenčních sil: 

• Konkurenční síla vyplývající z rivality mezi konkurenčními podniky, 

• konkurenční síla vyplývající z hrozby substitučních výrobků podniků, 

• konkurenční síla vyplývající z hrozby vstupu nových konkurentů do 

odvětví, 

• konkurenční síla vyplývající z vyjednávací pozice dodavatelů klíčových 

vstupů, 

• konkurenční síla vyplývající z vyjednávací pozice kupujících. 

 

Konkurenční síla vyplývající z rivality mezi konkurenčními podniky obsahuje 

konkurenční pravidla odvětví. Odhad intenzity konkurenční rivality je dán zejména 

                                                 
16 KEŘKOVSKÝ, M. a O. VYKYPĚL. Strategické řízení – teorie pro praxi. 1. vydání. 2002. s. 41-46. 
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počtem a velikostí konkurentů. Čím více je na trhu konkurentů, tím větší je 

pravděpodobnost nových kreativních, strategických tahů. Dalším faktorem je 

diferenciace produktů, čím méně jsou diferencované produkty, tím lehčí je přejít od 

jednoho konkurenta k druhému, a tím větší je intenzita konkurenčního boje. Záleží však 

také na výši fixních nákladů pro jednotlivé konkurenty i na výstupních bariérách 

z odvětví. 

Z hlediska existence substitutů je třeba brát v potaz jejich relativní výši cen, 

diferenciaci či náklady na změnu čili přechod na ně. 

Hrozba vstupu nových konkurentů nabývá zajisté také na významu z hlediska 

zohlednění jejich technologií a know-how. Mnoho odvětví je totiž založeno na 

technologiích a schopnostech chráněných patenty. Nová konkurence však vždy musí 

počítat se znevýhodněným postavením vůči původním subjektům na trhu, kteří mohou 

mít vyšší úspory z rozsahu atp. Vstup do odvětví je ovlivněn také přístupem 

k distribučním kanálům nově vstupujících subjektů na trh. Velmi významným faktorem 

jsou legislativní opatření a zásahy státu. Tyto mohou představovat velmi výraznou 

překážku pro vstup nové konkurence do odvětví. Potenciální konkurent, který je ochoten 

a schopen překonat vstupní bariéry na trh musí ještě zvážit reakci stávajících konkurentů 

na jeho vstup na trh. Nový konkurent může očekávat snižování cen stávající konkurence 

či zlepšování produktů stávajících subjektů. 

Vyjednávací síla dodavatelů zdrojů pro obor může mít velký vliv na snižování 

ziskovosti jednotlivých podniků v odvětví. Silní dodavatelé surovin, energie, technologie 

atp. mohou snižovat zisky svých odběratelů zvyšováním cen vstupů nebo snižováním 

jejich kvality. Vliv dodavatelů je tím vyšší, čím větší je jejich vyjednávací síla. 

Vyjednávací síla kupujících má však také výrazný vliv na odvětví. Silní kupující 

mohou způsobit ztráty potenciálních zisků podniků v odvětví. Konkurenční vztahy se 

mohou vyostřit s vlivem vysoké síly na straně kupujících. Tato síla může být zdrojem 

výhod pro kupující. Ti ji využívají k získání lepší kvality či výhodnějších úvěrových a 

platebních podmínek.17,18,19 

 

                                                 
17 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. BUCHTA. Strategická analýza. 2. přepracované a rozšířené vydání. 2006. s. 

47-54. 
18 KEŘKOVSKÝ, M. a O. VYKYPĚL. Strategické řízení – teorie pro praxi. 1. vydání. 2002. s. 46-49. 
19 DEDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku. 1. vydání. 2001. s. 17-23. 
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1.1.5 Analýza vnitřních zdrojů a schopností podniku 

Strategie směřuje k dosažení souladu mezi zdroji, schopnostmi a příležitostmi 

danými vnějším okolím. Strategie musí reagovat jak na podmínky dané odvětvím, tak 

vycházet ze svých zdrojů, cílů, schopností a struktury. K využití analýzy zdrojů lze využít 

finanční analýzy. Finanční analýza umožňuje postihnout vlivy rozhodnutí, která se týkají 

tržního podílu, nových výrobních programů, investičních aktivit, majetkové a kapitálové 

struktury atp. a současně zvážit kombinované efekty všech těchto rozhodnutí pro podnik 

jako celek. Finanční analýzu lze provádět ex post, kdy se hodnotí minulé dosažené 

výsledky, ale také především ex ante. Ex ante finanční analýza představuje analýzu 

budoucího vývoje. Finanční analýza využívá informací z finančního účetnictví a sleduje 

vazby mezi manažerským rozhodnutím a jeho praktickými důsledky. Finanční ukazatele, 

ziskovost a likvidita, jsou využívány pro srovnání výkonnosti podniku s jeho konkurenty 

jako měřítka, jaká je situace ve zdrojích podniku. Finanční poměrové ukazatele finanční 

analýzy nejsou důležité samy o sobě, avšak velkou vypovídací schopnost mají vazby mezi 

nimi. Finanční ukazatele by měly monitorovat skutečnost, že klíčové činnosti podniku se 

časem mění a jen určité činnosti jsou důležité. 

Z hlediska strategické analýzy je úkolem finanční analýzy určit, jak podnik 

v průběhu času využívá své finanční zdroje. Porovnáním rozvahy a výkazu zisků a ztrát 

jednotlivých let lze například hodnotit, jak se mění využití majetku, klasifikovat změny 

v rozvaze podle toho, zda zvyšují či snižují peněžní prostředky, stejně tak i skrz výkaz 

zisků a ztrát. 

Finanční analýza zaujímá mezi dílčími analýzami nezastupitelnou úlohu. Jejím 

úkolem je charakterizovat co nejkomplexněji finanční situaci podniku. Získané závěry 

mají významný vliv na celou řadu strategických rozhodnutí. Tvoří východisko pro určení 

silných a slabých stránek podniku a identifikaci konkurenční výhody.20 

Vnitřní analýzu podniku lze také provést metodou 7S. Jedním z cílů strategické 

analýzy by mělo být odhalení rozhodujících faktorů, které podmiňují úspěch firmy. 

K jejich identifikaci lze využít metody 7S. Tato metoda je založena na nutnosti pojmout 

a analyzovat strategické řízení, organizaci, firemní kulturu a další faktory v celistvosti, ve 

vzájemných působeních a systémově. Dle metody je nutné na každou organizaci pohlížet 

                                                 
20 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. BUCHTA. Strategická analýza. 2. přepracované a rozšířené vydání. 2006. s. 

73-80. 



-22- 

 

jako na množinu sedmi základních faktorů, které se vzájemně podmiňují a ovlivňují a 

v souhrnu rozhodují o tom, jak bude vytyčená strategie naplněna. Model je nazván dle 

sedmi základních faktorů, jejichž názvy v angličtině začínají písmenem S, patří mezi ně: 

• Strategie, 

• struktura, 

• systémy řízení, 

• styl manažerské práce, 

• spolupracovníci, 

• schopnosti, 

• sdílené hodnoty. 

 

Strukturou se v modelu chápe obsahová a funkční náplň organizačního uspořádání 

ve smyslu nadřízenosti, podřízenosti, spolupráce či kontrolních mechanizmů. Systémy 

řízení jsou prostředky, procedury a systémy, sloužící k řízení. Styl manažerské práce bývá 

charakterizován tím, jak management přistupuje k řízení a řešení vyskytujících se 

problémů. Spolupracovníky se rozumějí lidé, pracovníci, jejich vztahy, funkce, motivace 

a chování vůči firmě. Schopnostmi je míněna profesionální zdatnost kolektivu jako celku. 

Nejedná se však jen o součet kvalifikace, ale i o úroveň organizace práce a řízení. Sdílené 

hodnoty pak představují skutečnosti, ideje a principy respektované pracovníky a 

stakeholdery firmy zainteresovanými na úspěchu firmy. Určující roli pak má strategie, 

která určuje cíle a předurčuje organizační uspořádání.21 

 

1.1.6 Diagnóza silných stránek a slabin, hrozeb a příležitostí – shrnutí analýzy 

formou SWOT 

Završením strategické analýzy bývá shrnutí prostřednictvím SWOT analýzy. Tato 

analýza diagnostikuje a shrnuje silné stránky, slabiny, hrozby a příležitosti. V této fázi je 

důležité správně určit hlavní konkurenční výhody podniku a klíčové faktory úspěchu. 

Konkurenční výhody podniku mohou pramenit z nabídky širokého sortimentu výrobků 

vzhledem k nabídce konkurentů, z vysoké technické úrovně a kvality výrobků, z nízkých 

nákladů a cen, z dobrého jména značky či z vlastnictví specifického know-how. 

                                                 
21 KEŘKOVSKÝ, M. a O. VYKYPĚL. Strategické řízení – teorie pro praxi. 1. vydání. 2002. s. 90-92. 
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Při diagnóze se nejčastěji využívá SWOT analýza. Identifikujeme při ní výše 

zmíněné silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby okolí a tyto faktory jsou pak verbálně 

charakterizovány, případně hodnoceny ve čtyřech kvadrantech tabulky SWOT. SWOT 

analýza se využívá i při problémech taktického a operativního řízení. 

Fakta pro SWOT analýzu jsou shromažďována s využitím benchmarkingu, 

metodou interview či řízené diskuze expertů. Inspirací mohou být již dříve zpracované 

SWOT analýzy. SWOT analýzu je vhodné zařadit na závěr strategické analýzy jako 

sumář nejdůležitějších závěr uskutečněných dílčích analýz (vnějších i vnitřních). Slabiny 

a silné stránky většinou vyplývají ze závěrů interních analýz, hrozby a příležitosti 

z analýz vnějších. Toto však nemusí být pravidlem. 

SWOT analýza představuje cenný informační zdroj pro formulaci strategie. Z její 

podstaty vyplývá logika strategického návrhu, jelikož návrh corporate, business i funkční 

strategie by měl být zaměřen na eliminaci slabin a hrozeb využitím silných stránek a 

strategických příležitostí. V návrhu strategie by pak při takovém přístupu měla mít každá 

slabina/hrozba v návrhu strategie svůj protějšek, opatření, které ji eliminuje.22,23 

 

1.1.7 Fáze strategického managementu 

Dle většiny autorů rozlišujeme tři základní fáze strategického managementu: 

formulace strategie, implementace strategie a její hodnocení. Poznatky z posledního 

vývoje ekonomiky spojené s působením vlivu globalizace zvyšují důležitost zabezpečení 

větší flexibility strategického řízení.24 

 

Formulace strategického záměru 

Obsahem strategického záměru je zpracování strategických východisek, kde je 

formulován žádoucí cílový stav společnosti a postupy vedoucí k jeho dosažení. Prvotně 

věnujeme pozornost prověření poslání společnosti a od něj odvíjející se přesného 

vymezení vize, na jejímž základě jsou vyvozeny strategické cíle25, které korespondují 

s časovou působností vize a návrhy postupů k jejich dosažení. Následné postupové kroky 

dále vedou k tvorbě scénářů reflektujících vývoj prostředí. Nástrojem identifikace faktorů 

                                                 
22 KEŘKOVSKÝ, M. a O. VYKYPĚL. Strategické řízení – teorie pro praxi. 1. vydání. 2002. s. 97-100. 
23 DEDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku. 1. vydání. 2001. s. 50-51. 
24 FOTR, J. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. 2012. s. 27. 
25 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. BUCHTA. Strategická analýza. 2. přepracované a rozšířené vydání. 2006. s. 

2. 
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ovlivňujících strategický záměr je analýza prostředí. S pomocí analýzy prostředí lze 

určit externí příležitosti a hrozby a vymezit interní silné a slabé stránky. 

 

Tvorba strategického plánu 

Tato etapa představuje postupové kroky, jejichž výstupem je formulace 

strategického plánu, který zahrnuje tvorbu strategické mapy, investiční studii a stanovení 

funkčních strategií, vedoucích ke zpracování definitivních variant strategického plánu.26 

 

Implementace strategie 

Implementaci strategie se realizuje nástroji operativního řízení. Operativní 

management představuje řídicí aktivity, které zabezpečují efektivní a plynulý běh 

výrobních procesů při respektování provozních a legislativních standardů. Dokonale 

implementovaná strategie si žádá stanovení operativních cílů strategického plánu pro dílčí 

aktivity, které umožňují alokaci disponibilních zdrojů a následné stanovení politiky 

uplatnění strategie. V procesu implementace se rozdělují potřebné zdroje na podnik a jeho 

části, jsou vydávány směrnice na efektivní komunikaci v rámci organizace, ale také pro 

pozitivní motivaci zaměstnanců, aby mohly být zajišťovány úkoly plynoucí 

z rozpracování strategického plánu.27,28,29 

 

Hodnocení strategie 

Moderní pojetí hodnocení strategie předpokládá jeho uplatnění skrze celý průběh 

strategického řízení. Aplikované strategické postupy nemohou být neměnné, neboť i 

samotné prostředí, v němž se strategie odehrává, se mění. Na tuto skutečnost podnik 

reaguje sledováním externích a interních faktorů, jež mají vliv na přijatou strategii. 

Podnik může také vyhodnocovat dosahované výsledky a porovnávat je s předpoklady dle 

strategického plánu a navrhovat nutné korekce. 

Postupy hodnocení strategie jsou zaměřeny dvěma základními směry, a to korekcí 

probíhajících procesů pomocí takzvaných „předstižných ukazatelů“ a vyhodnocením 

                                                 
26 FOTR, J. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. 2012. s. 28. 
27 FOTR, J. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. 2012. s. 28. 
28 KEŘKOVSKÝ, M. a O. VYKYPĚL. Strategické řízení – teorie pro praxi. 1. vydání. 2002. s. 6. 
29 DEDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku. 1. vydání. 2001. s. 8-9. 
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naplnění strategie a strategických cílů jako celku po ukončení realizace procesů pomocí 

takzvaných „zpožděných ukazatelů“. 

Ukazatele pro hodnocení strategie dělíme na „tvrdé“ a „měkké“ ukazatele. Pomocí 

„tvrdých“ ukazatelů můžeme jednoznačně číselně kvantifikovat, avšak „měkké“ 

ukazatele vypovídají o kvalitativní stránce plnění přijaté strategie. Strategické řízení bývá 

obvykle výsledkem souhry intuitivního postupu, který se zakládá na zkušenostech a 

vlastním posouzení pozice podniku a strategických analýz, které se zaměřují na 

kvantifikované predikce a modely možného budoucího vývoje společnosti.30 

 

1.2 Plánování, podnikatelské plány 

Plánování je s podnikáním spjato ve všech jeho fázích. Je potřebné při jeho 

začátcích, rozjezdu podniku či v průběhu reálného života podniku, ale také při krizích 

v podnikání, či prodeji podniku. Je všeobecně známo pro podniky všech velikostí, že 

úspěšné podniky používají plánování na různých úrovních a používají různé druhy 

plánů.31 

 

Proč plánovat 

Plánovací proces se skládá ze tří stupňů, nejdříve potřebujeme porozumět tomu, 

kde se nacházíme jako podnik, následně se musíme rozhodnout, kam chceme jít a 

následně plánovat, jak se tam dostaneme.32 

 

• Porozumění, kde se podnik nachází: 

Je třeba rozumět produktu nebo službám, a zda jsou lepší, než produkty či služby 

konkurence, a pokud jsou, tak v čem. Toto tvoří pomyslnou konkurenční výhodu, které 

je třeba porozumět. Příkladem může být rozhodnutí, zda chce podnik konkurovat v ceně, 

nebo v kvalitě. Dále pak otázka, zda je výrobek či služba odlišný oproti konkurentům. Je 

třeba se zaobírat také tím, kdo jsou zákazníci podniku a proč a jak od něj nakupují 

produkty či služby. S tím souvisí i identifikace tržních segmentů, kladení si otázky, jak 

jsou zákazníci spokojeni s produkty či službami společnosti. Společnost musí také 

                                                 
30 FOTR, J. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. 2012. s. 29. 
31 KORÁB, V. a kol. Podnikatelský plán. 2006. s. 9. 
32 KORÁB, V. a kol. Podnikatelský plán. 2006. s. 10. 
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porozumět tomu, co tvoří její síly a slabosti, a to jak z pohledu podniku, tak i vůči 

konkurenci. Je důležité také sledovat a porozumět příležitostem a hrozbám. Ptát se na 

otázku, zda mohou sociální, právní, ekonomické a jiné změny ovlivnit budoucnost 

podnikání subjektu (SLEPT analýza). 

• Rozhodnutí, kam podnik směřuje: 

Stanovení cílů, kterých chce podnik v jeho podnikání dosáhnout, má nezastupitelné 

místo. Podnik si musí vytvořit specifická měřítka, která budou podávat obraz o tom, zda 

jsou jeho cíle dosahovány. Stanovení cílů musí odpovídat kritériím SMART, musí být 

tzv. specifikovatelné, měřitelné a reálně dosažitelné ve stanoveném čase.33,34 

• Plánování, jak se tam podnik dostane: 

Plánování způsobu, jak podnik dosáhne vytyčeného cíle, musí obsahovat strategie. 

Je třeba vytvořit způsob koordinace jednotlivých oblastí: marketingu, operací, lidí a 

financí. Pro dosažení cíle je třeba vytvořit finanční rozpočet, což představuje odhad 

obratu, zisku a hotovosti pro vytvoření představy o potřebných finančních zdrojích, 

sloužících k naplnění vytvořeného plánu.35 

 

Dalším nezbytným krokem je analýza vnitřního a vnějšího prostředí. Tyto analýzy 

podávají reálné informace o možnostech vstupu na trh. Z uvedených analýz vyplývá i 

stanovení cílů podniku. Důležité je uvědomit si omezení podnikových cílů omezenými 

reálnými zdroji. Výhodou je možnost tvorby variant plánů, které jsou pro podnik otevřeny 

a jejich následné hodnocení, které je nutné provést. Je třeba mít na paměti, že 

podnikatelské plánování je neustálý proces a správný podnikatel nikdy neváhá nad 

modifikací jím vytvořených plánů.36 

 

Kdo bude plánovat 

Business plány jsou obecně chápány jako potřebný dokument při shánění externích 

zdrojů financování. Podnikatelský plán bychom však měli chápat jako dokument, sloužící 

                                                 
33 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. BUCHTA. Strategická analýza. 2. přepracované a rozšířené vydání. 2006. s. 

3. 
34 KEŘKOVSKÝ, M. a O. VYKYPĚL. Strategické řízení – teorie pro praxi. 1. vydání. 2002. s. 10-11. 
35 KORÁB, V. a kol. Podnikatelský plán. 2006. s. 10-11. 
36 KORÁB, V. a kol. Podnikatelský plán. 2006. s. 11. 
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pro podnikání a pro podnikatele. Podnikatelský plán slouží k vnitřní potřebě podniku a 

k vnější potřebě – mimopodnikovým účelům. 

Toto základní rozdělení také předurčuje dvě hlavní skupiny osob, které mají 

prospěch z vypracovaných podnikatelských plánů. Patří mezi ně: 

• Majitelé podniků a manažeři na různých úrovních řízení, 

• Investoři, bankéři, rizikoví investoři a obchodní andělé. 

 

Kdo má hlavní užitek z podnikatelských plánů 

Na podnikatelském plánu jsou zainteresováni převážně: majitelé, kteří myslí na 

budoucnost svého podniku, manažeři, kteří řídí podnik na různých úrovních řízení a 

potenciální investoři, kteří hodlají vstoupit do podniku jako rizikoví investoři, či jako 

bankéři. 

• Majitelé: 

Podnikatelské plány slouží majitelům převážně pro plánování budoucnosti jejich 

podniků (strategické plány). Majitelé používají podnikatelské plány také pro řízení růstu 

podniku či plánování změn v podniku. 

• Manažeři: 

V podnicích jsou manažeři jednak zapojeni do tvorby podnikatelských plánů, ale 

také patří mezi uživatele a příjemce výhod podnikatelských plánů. Podnikatelské plány 

mohou být hlavním plánovacím nástrojem v rukách manažerů. 

• Investoři: 

Investoři očekávají, že získají zpět své investované peníze s patřičným ziskem. 

Banka se bude chtít ujistit, že získá zpět nejen jistinu, ale také úroky. Ostatní investory 

toto hledisko příliš nezajímá. Investorům se jejich investice vrací často v horizontu 

mnoha let. 

Podniky se pohybují v tržním prostředí, a to v mnoha případech s patřičnou 

konkurencí. Při své činnosti musí podnik počítat s rizikem a snažit se ho eliminovat. Je 

tedy nutné popsat prostředí, ve kterém se podnik pohybuje a které na něj působí. Pro 

analýzu externího prostředí lze efektivně použít analýzu SLEPT. Skrze tuto analýzu lze 

nalézt faktory obecného okolí, ve kterém podnik působí. Jedná se o faktory: 

• Sociální, 

• Legislativní, 
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• Ekonomické, 

• Politické, 

• Technologické. 

 

Uvedené faktory obecného okolí je třeba důkladně identifikovat a analyzovat, 

jelikož změny těchto faktorů mohou mít dopad na naše podnikání. 

 

1.3 Tvorba podnikatelského plánu pro existující podnik 

Plánování je nezbytnou částí každého podnikání bez ohledu na jeho charakter, 

vývojovou fázi či jeho úspěšnost. Plánování je tedy průběžnou nekončící činností 

každého aktivního podnikatele. Existuje však rozdíl mezi plánováním v podniku, který 

již na trhu existuje nějaký čas a přípravou plánu na spuštění nového podniku. Nově 

vznikající podnik existuje pouze na papíře v predikcích a záměrech, kdežto již etablovaný 

podnik má za sebou již určitou historii. Má tedy konkrétní data o svém finančním 

hospodaření a současném postavení. Má také již spuštěné podnikové procesy a zkušenosti 

z podnikání. Výhodou již etablovaného podniku jsou vlastní konkrétní data a zkušenosti 

z trhů, na kterých působí, informace o konkurenci, existující vztahy s dodavateli či 

zákazníky a jejich zpětnou vazbu. Historie se tedy promítá do kvality a procesu plánování 

i do výsledných plánů.37 

 

1.3.1 Obecný postup pro sestavení plánu 

Vždy, když plánujeme, si musíme vyjasnit požadovaný cíl – výsledek. Hledáme 

odpověď na otázku, proč plánujeme, za jakým účelem, cílem. Ne vždy máme v této 

myšlence jasno, příkladem může být rozvoj již etablovaného podniku, kdy neznáme 

jasnou odpověď na to, jak vytvořit realistický a smysluplný plán. Struktura konkrétního 

plánu a plánovacího procesu vychází z odrazu konkrétního cíle a smyslu sestavování 

plánu. Plán na záchranu skomírajícího podnikání se bude jistě lišit od výsledné struktury 

rozvojového plánu na zavedení nového produktu. 

Při respektování již zmíněných zásad tvorby plánu můžeme plánovací proces 

strukturovat do následujících kroků: 

                                                 
37 KORÁB, V. a kol. Podnikatelský plán. 2006. s. 95. 
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1) Vyjasnění si očekávání – co plánujeme, proč, o jaký plán jde a k čemu bude 

sloužit, 

2) Vymezení vlastního podnikání – v čem podnikáme, v čem chceme 

podnikat, 

3) Analýza současného stavu podnikání – interní analýza včetně finanční 

analýzy, 

4) Zhodnocení externích faktorů fungování podniku – vydefinování tržních 

podmínek, konkurence a reálné tržní pozice podniku – k tomu slouží externí 

analýza makro – a mikroprostředí podniku, 

5) Definování strategických cílů – klíčové záměry v konkrétní a měřitelné 

podobě – SMART cíle, 

6) Navržení a definování proveditelné strategie pro realizaci a dosažení 

strategických cílů, 

7) Identifikace rizik – včetně vytvoření alternativních strategických scénářů, 

8) Projekce finančních toků – nákladů a výnosů v kontextu navržené 

základní strategie a strategických scénářů, 

9) Finalizace plánu – schválení a příprava na implementaci, 

10) Praktické využívání plánu – monitoring vývoje reality, revize, verifikace 

plánu.38 

 

Odhlédneme-li od již uvedené obecné struktury plánu, bude se vždy z hlediska 

struktury plán členit na část úvodní, business část, finance a přílohy. Část business občas 

obsahuje samostatnou kapitolu marketingu. V konkrétní podobě plánu je třeba kromě 

základních dat o podniku zvýraznit obsahovou podstatu plánu. Bude-li páteřní myšlenka 

plánu založena na výsledku vývojového oddělení, je třeba jí věnovat samostatnou 

kapitolu a popřípadě doplnit v příloze. Je-li však hlavním záměrem plánu například záměr 

zvýšení objemu výrobních kapacit, je důležité informačně i obsahově zvýraznit kapitolu 

výrobního plánu a její detaily doplnit do příloh. 

 

                                                 
38 KORÁB, V. a kol. Podnikatelský plán. 2006. s. 96. 
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1.3.2 Obecná struktura podnikatelského plánu 

Každý podnikatelský plán by měl obsahovat několik důležitých částí. Tyto části 

nazvěme obecnou strukturou podnikatelského plánu. Uvažujeme zjednodušenou 

strukturu podnikatelského plánu, tato obecná struktura pak vypadá následovně. 

 

1.3.2.1 Základní údaje o firmě 

V případě, že vypracováváme plán pro externího posuzovatele, například investora, 

pak je nutné přehledně vypracovat základní údaje o podniku. Vytvoříme tak určitý 

„identifikační průkaz“ podniku, který by měl obsahovat plné obchodní jméno a typ 

společnosti, údaje o velikosti kapitálu a je-li to účelné pak i jeho strukturu. Plán dále 

obsahuje IČO a DIČ, registrovanou podnikatelskou adresu či údaj o počtu zaměstnanců. 

Rozsah podrobnosti těchto informací se odvíjí od konkrétního účelu plánu.39 

 

1.3.2.2 Vize podniku 

Existuje-li v podniku funkční vize, měla by být pak uvedena v podnikatelském 

plánu. Toto platí i v případě, že je plán určen pro vnitřní užití, jelikož slouží ke 

komunikaci a reálného sdílení vize uvnitř podniku. 

Strategický management rozlišuje také misi a vizi. Tyto pojmy jsou podobné, avšak 

nejsou totožné. Jejich definice se vzájemně překrývají a nejsou jednoznačné. Ve výsledku 

jde vždy o nějaké vyjádření očekávané budoucnosti podniku, vyjádření jeho dlouhodobé 

ambice, jak by měl podnik být vnímán externími i interními pozorovateli.40 

Za funkční vizi lze označit vyjádření budoucnosti podniku, které je podložené vírou 

alespoň klíčových lidí v podniku v dosažitelnost cílů. Forma vize by měla být hutná a 

zároveň výstižná a pochopitelná s takovou délkou, umožňující si vizi alespoň rámcově 

zapamatovat.41 

1.3.2.3 Organizace podniku 

Jedná se o takovou část plánu, ve které je popsáno personální zabezpečení 

fungování podniku. Charakterizuje, jaké vnitřní zdroje podniku jsou k dispozici 

k realizaci plánu a jakým způsobem jsou zdroje organizovány, případně jaké zdroje je 

                                                 
39 KORÁB, V. a kol. Podnikatelský plán. 2006. s. 101. 
40 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. BUCHTA. Strategická analýza. 2. přepracované a rozšířené vydání. 2006. s. 

2. 
41 KORÁB, V. a kol. Podnikatelský plán. 2006. s. 101-102. 
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třeba doplnit pro zabezpečení chodu podniku. Součástí plánu by mělo být schéma 

organizační struktury podniku, kdy úroveň detailů bude odrážet složitost a rozsah 

popisovaného podniku. Jakékoliv větší detaily je třeba zahrnout do přílohy plánu. Schéma 

organizační struktury by mělo ve výsledku dávat ucelený a komplexní pohled na to, 

jakým způsobem jsou vnitřní personální zdroje využívány a jak jsou rozloženy, zda jsou 

rozloženy optimálně či ne. 

 

1.3.2.4 Produkty a služby 

Tato část plánu by měla obsahovat popis produktů a služeb posuzované společnosti, 

a to jak stávajících, tak budoucích. Tuto část lze také doplnit tabulkovým přehledem 

produktů a služeb společnosti včetně jejich významu ve spektru produktů společnosti. 

Termínem význam je myšleno, na jakých produktech a službách a kolik podnik aktuálně 

nejvíce vydělává. Pro identifikaci přínosu jednotlivých produktů a služeb lze využít 

přínosu produktu do tvorby čistého zisku nebo krycího příspěvku. 

 

1.3.2.5 Trhy podniku 

Jedná se o odhady potenciálního a dostupného trhu pro jednotlivé produkty podniku 

a segmenty zákazníků. Jde tedy o odhady poptávky s cílem stanovit celkovou poptávku 

po produktech, to následně slouží pro odhad výnosů podniku jako výchozích čísel pro 

finanční projekce a plánování. Součástí analýzy trhu je analýza zákazníků a jejich chování 

včetně segmentace trhu. K analýze trhu patří také analýza makroprostředí (viz. SLEPT 

analýza), jehož faktory mohou vývoj našich trhů významně ovlivňovat.42 

 

1.3.2.6 Konkurence podniku 

Pro analýzu konkurence podniku lze využít Porterův model pěti konkurenčních 

sil, díky tomuto modelu lze identifikovat či vytvořit udržitelnou a problematicky 

kopírovatelnou konkurenční výhodu našeho podniku a zabezpečit implementaci procesu 

analýzy konkurence jako systematické a kontinuální činnosti, založené na vhodných 

metodách a postupech získávání a vyhodnocování informací o existující i potenciální 

konkurenci. 

                                                 
42 KORÁB, V. a kol. Podnikatelský plán. 2006. s. 106. 
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1.3.2.7 Odhad tržeb 

Tržby či výnosy tvoří hlavní opěrný bod existence každého podniku, jelikož jejich 

prostřednictvím získává podnik peníze na svoji existenci. Každý podnikatelský plán 

závisí na výši tržeb a na jejich co nejpřesnějším odhadu. Vychází z tržeb získaných z jeho 

realizace. Odhad tržeb či výnosů tvoří klíčovou součást podnikatelského plánu a 

představuje výchozí bod pro finanční plánování. Již existující podnik má od nově 

vzniklého výhodu, jelikož má představu o vývojových trendech tržeb, a to i s ohledem na 

jejich sezónní výkyvy a dlouhodobější trendy. Z toho důvodu projekce tržeb již 

existujícího podniku by měla být věrohodnější. V obou případech však jde vždy jen o 

odhady i v případě podniku již existujícího. Obecně platí, že čím dále do budoucnosti 

budou tvůrci plánu plánovat výnosy, tím méně přesnější jejich očekávané výnosy 

budou.43 

 

1.3.2.8 Obchodní strategie podniku 

Existuje celá řada definic toho, co je to strategií podniku. V pojetí klasického 

managementu je strategie chápána jako pouze jedna úroveň strategií v hierarchii 

korporátních a obchodních strategií apod. Stručně definováno strategie představuje 

způsob, jak dosáhnout stanovených cílů na cestě k uskutečnění vize. Jelikož se okolí a 

podmínky působící na podnik neustále vyvíjí a mění, neexistuje jednoznačná odpověď na 

otázku „co a jak dál“ v podniku. Cest k naplnění cíle je totiž mnoho a nelze určit jednu 

„tu správnou“ cestu. Pro naše chápání strategie vyjděme z toho, že vlastníci, top manažeři 

či generální ředitelé podniků mají určitou vizi budoucnosti podniku v horizontu více let, 

k její realizaci směřují pomocí návrhů a realizací strategií, jejichž úspěšnost je měřena 

dosažením strategických cílů (v období roku, dvou a více). 

Podnikatelský plán a strategie podniku jsou velmi úzce spjaté pojmy. Oba pojmy 

spolu velmi úzce souvisí, avšak musíme zohlednit velikost podniku a okolnosti či potřeby 

vzniku podnikatelského plánu. Strategie a strategické cíle bývají chápány jako vnitřní 

záležitosti každého podniku, podnikatelský plán však vychází ze strategie. Podnikatelský 

                                                 
43 KORÁB, V. a kol. Podnikatelský plán. 2006. s. 106. 
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plán však může být zpracován i pro interní účely, například pro podnikatelský záměr, 

který je součástí komplexnější podnikové strategie.44 

 

1.3.2.9 Obchodní strategie v podnikatelském plánu 

Tato část by měla vystihovat přesný popis a zdokumentování strategie 

podnikatelského záměru, aby oslovila uživatele plánu pro realizaci záměru. Uživatel by 

po prostudování této kapitoly plánu měl získat jasnou představu o nosné myšlence 

podnikatelského záměru v sofistikovanější podobě, než je jen souhrn informací. 

V případě, že se jedná o jedinečný produkt, mělo by být zřejmé, čím a proč je tento 

produkt objektivně jedinečný pro potenciální kupující. Dále pak by měl uživatel získat 

představu o konkrétních krocích, na nichž stojí vytvořená strategie. Například 

pojmenování strategie, kdy u strategie diverzifikace45 by měl být návrh rozpracován do 

základních a konkrétních aktivit s definicí jejich návazností a souvislostí. Uživatel by měl 

také získat přehled o konkurenční výhodě nebo výhodách podniku ve spojení s realizací 

daného podnikatelského záměru a o výstupech a přínosech plynoucích z tohoto plánu ve 

vztahu k finančním výnosům, ale i přímým nefinančním výsledkům. Nelze přehlížet i 

kritéria a konkrétní cíle, na jejichž základě lze úspěšnost podnikatelského záměru 

posoudit a finálně vyhodnotit. 

Navržená strategie by měla vycházet ze závěrů předchozích analýz posuzovaného 

podniku (organizace podniku, zdroje společnosti, hodnocení trhu, konkurence apod.) 

s doplněním o portfoliovou analýzu produktů a závěry z úvah nad našimi produkty. 

Pomocným nástrojem pro stanovení strategie a návrh jejího obsahu je SWOT analýza a 

nástroje vnější analýzy podniku.46 

 

1.3.2.10 Produkty a produktová strategie 

Produkty a produktová strategie tvoří nosný bod podnikatelského záměru. 

Schopnost nalézt tržní příležitost je nutnou podmínkou podnikatelského záměru. Každý 

produkt nebo jejich skupina by měla být analyzována z pohledu marketingového mixu 

tak, aby v rámci obchodní strategie nebo z ní vycházející produktové strategie, která je 

                                                 
44 KORÁB, V. a kol. Podnikatelský plán. 2006. s. 107. 
45 KEŘKOVSKÝ, M. a O. VYKYPĚL. Strategické řízení – teorie pro praxi. 1. vydání. 2002. s. 118-119. 
46 KORÁB, V. a kol. Podnikatelský plán. 2006. s. 108. 



-34- 

 

součástí podnikatelského plánu, byly jasné následující představy. Jednou z nich je 

představa o konkurenčním přístupu, zda volí podnik strategii diferenciace nebo strategii 

nízké ceny produktu. Představa o způsobu informování a prezentace produktu na trhu – 

rozpoznaná tržní příležitost musí být využita aktivním přístupem, ale zvláště pak rychle. 

Podnik musí mít také představu o způsobech distribuce produktů (přímo, dodavatelské 

řetězce apod.). Poslední oblastí, o které musí mít podnik vytvořenou představu, jsou 

služby spojené s produktem. Tyto služby jsou klíčové zejména na průmyslovém trhu 

v rámci dodávek softwarové technologie či supportu výrobních prostředků.47 

 

1.4 Strategický finanční plán 

Strategický finanční plán zaujímá klíčové postavení v soustavě funkčních plánů 

společnosti.48 Realizace jednotlivých funkčních plánů vyžaduje vynaložení finančních 

prostředků. Ve finančním plánu se promítají nároky na omezené finanční zdroje ve formě 

míry zadlužení, či likviditní situace. Finanční plán pak poskytuje zásadní informace pro 

korekce určitých funkčních plánů (např. vyřazení či odložení určitých investičních 

projektů s dopady na plán výroby aj.). 

Hlavní složky strategického finančního plánu tvoří výkaz zisků a ztrát, rozvaha a 

cashflow, následně pak plán rozdělení výsledku hospodaření, kapitálový rozpočet a 

rozpočet externího financování. Východiskem pro tvorbu finančního plánu je finanční 

strategie společnosti, která určuje vhodnou kapitálovou strukturu, výši pracovního 

kapitálu, dividendovou politiku, způsoby využití volných peněžních prostředků či výběr 

kritérií pro hodnocení investičních projektů. Při tvorbě strategického finančního plánu je 

třeba respektovat hlavní cíl podniku, a to růst jeho hodnoty. Dále je třeba brát zřetel na 

vzájemné vazby tohoto plánu k ostatním funkčním plánům, a hlavně pak na výsledky 

finanční analýzy za několik předcházejících let k plánovému období. 

Tvorba strategického finančního plánu představuje iterační zpětnovazební proces, 

zahrnující: 

• Změny některých parametrů plánu, 

• zjišťování dopadů těchto změn na jiné parametry ve stejné nebo jiných 

složkách strategického finančního plánu, 

                                                 
47 KORÁB, V. a kol. Podnikatelský plán. 2006. s. 111-112. 
48 REŽŇÁKOVÁ, M. Řízení platební schopnosti podniku. 2010. s. 156. 
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• posuzování, do jaké míry plní daná varianta plánu požadavky vyplývající 

z kapitálové struktury, žádoucí likvidity, přijatelnost rizika a výkonnost 

prostřednictvím finančních ukazatelů, 

• stanovení dopadů na klíčové kritérium v podobě hodnoty společnosti.49 

 

1.4.1 Finanční plán 

Finanční plán syntetizuje všechny dílčí plány. Podnikový plán vychází z podnikové 

strategie, jež definuje dlouhodobou koncepci podniku. Východiskem pro tvorbu 

podnikového plánu je strategická analýza podniku, jejíž funkcí je identifikovat výnosový 

potenciál podniku. Strategická analýza se zaměřuje na analýzu: 

• Vnějšího potenciálu – příležitostí a rizik, 

• vnitřního potenciálu – identifikace silných a slabých stránek podniku. 

Podnikový plán tvoří plán prodeje, na něj navazující plán produkce, z něhož je 

odvozen plán výrobních kapacit, plán investic, personální plán a plán potřeby finančních 

zdrojů. Do podnikového plánu řadíme i plán tvorby a rozdělení zisku.50 

 

V dlouhodobém časovém horizontu hledá finanční plán odpovědi na otázky: 

• V jaké výši lze počítat s tvorbou vlastních zdrojů? 

• Jakým způsobem se vytvořené zdroje rozdělí a jaké budou platby za 

využívání vlastních zdrojů financování? 

• Které investiční záměry budou realizovány a jaká je požadovaná minimální 

návratnost a výnosnost investic? 

• Dle jakých kritérií budou odměňováni manažeři podniku a jaká část 

vytvořeného zisku se může použít k jejich stimulaci? 

• Jaká má být dlouhodobá úroveň vypůjčování zdrojů financování – 

zadlužení?51 

 

Struktura finančního plánu odpovídá struktuře finančních výsledků podniku, což 

znamená, že se sestavuje ve formě: 

                                                 
49 FOTR, J. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. 2012. s. 106. 
50 REŽŇÁKOVÁ, M. Řízení platební schopnosti podniku. 2010. s. 156. 
51 REŽŇÁKOVÁ, M. Řízení platební schopnosti podniku. 2010. s. 157. 
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• Plánu tržeb a nákladů – plánovaný výkaz zisků a ztrát, 

• plán majetku a zdrojů financování – plánovaná rozvaha, 

• plán peněžních toků. 

 

Finanční plán je doplněn plánem rozdělení výsledku hospodaření a plánem potřeby 

externího financování. Základem podnikového plánu je plán tržeb, od kterého se pak 

jednoduchými plánovacími technikami (např. metoda procentního podílu na tržbách) 

plánují další položky. 

Sestavený finanční plán je pak podroben finanční analýze, která by měla potvrdit, 

zda podnik zvyšuje výnosnost vlastníků a přispívá k růstu jeho hodnoty.52 

 

1.4.2 Plán peněžních toků 

V krátkodobém časovém horizontu je základem finančního plánu plán peněžních 

toků, sestavovaný v návaznosti na plán prodeje. Základem je plán příjmů, při jeho 

sestavení vycházíme z: 

• Očekávaných zakázek na základě prognózy prodeje dle výrobků a trhů, 

uzavřených smluv, 

• očekávané úrovně cen, 

• úvěrové politiky, 

• systému skont a rabatů. 

 

Obdobně postupujeme při sestavování plánu výdajů, vycházíme z: 

• Očekávaných provozních výdajů, 

• plánovaných výdajů, 

• plánovaných plateb vlastníkům a věřitelům (úrok, splátky úvěrů, podíly ze 

zisku).53 

 

Přesnost plánu peněžních toků závisí na tom, jak přesné jsou informace o datu a 

výši budoucích plateb. Při sestavování plánu příjmů a výdajů je třeba se řídit zásadou, že 

                                                 
52 REŽŇÁKOVÁ, M. Řízení platební schopnosti podniku. 2010. s. 157. 
53 REŽŇÁKOVÁ, M. Řízení platební schopnosti podniku. 2010. s. 158. 
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očekávané výdaje v daném období musí být menší nebo rovné prostředkům, které má 

podnik k dispozici. Plán musí respektovat: 

• Stav hotovosti na počátku období, 

• předpokládané příjmy a výdaje z běžné provozní a investiční činnosti, ale i 

ve spojení se získáváním, případně vrácením finančních zdrojů, 

• požadavky na minimální hotovostní rezervu.54 

 

Při sestavování plánu příjmů a výdajů v ročním časovém horizontu je plán 

peněžních toků sestavován nepřímou metodou. Plán peněžních toků může být sice 

vybilancován, avšak mohou vznikat problémy s hrazením závazků v průběhu roku. Na 

kratší období je tedy pro řízení peněžního toku a předcházení riziku platební neschopnosti 

nutné vypracovat plán příjmů a výdajů na kratší období – čtvrtletí, měsíce, dny. Zvolené 

plánovací období se odvíjí od objemu plateb v podniku. V případě kratšího období se plán 

peněžních toků sestavuje přímou metodou. 

Pokud z plánu peněžních toků vyplyne nesoulad mezi příjmy a výdaji, je nutné 

získat dodatečné krátkodobé zdroje financování sezónního charakteru. 

Krátkodobý finanční plán: 

• Hodnotí dopad změn provedených v operativním plánu na hodnotu 

podniku, 

• předpovídá potřebu externího financování pro dosažení cílů, 

• stanovuje cíle pro motivační plán manažerů.55,56 

 

1.5 Hodnocení plánu 

Hospodářská činnost podniku je nepřetržitým procesem, který se odehrává 

v dynamickém prostředí. Plánování a rozpočtování se snaží vnést do tohoto prostředí 

prvky připravenosti a předvídavosti na pravděpodobné situace. Úkolem finančního řízení 

je mít v každém okamžiku pod kontrolou finanční situaci podniku. Finanční kontrolu 

chápeme jako nástroj průběžného finančního řízení dle stanovených finančních cílů a 

finanční politiky. Jelikož se finanční plán sestavuje dle uvedených hledisek, odchylky 

                                                 
54 REŽŇÁKOVÁ, M. Řízení platební schopnosti podniku. 2010. s. 158. 
55 REŽŇÁKOVÁ, M. Řízení platební schopnosti podniku. 2010. s. 158. 
56 GRÜNWALD, R. a J. HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. 2007. s. 295-306. 
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skutečnosti od plánu mohou signalizovat porušení vytyčených kritérií. Kontrolní systém 

podniku sleduje všechny stránky činnosti firmy a jejich součásti. Nutná je však i 

komplexní kontrola celkové výkonnosti. 

Finanční kontrola plní úlohu komplexní kontroly. Pohyb peněz a kapitálu je 

obrazem procesů v podniku. Závažnější odchylky od hmotných záměrů se projevují jako 

neplnění finančního plánu. Proto je finanční kontrola významným prostředkem 

posuzování úspěšného plnění plánovaných cílů. 

 

Zásady kontrolní činnosti 

Kontrola je činnost, zajišťující zjišťování odchylek od plánovaného zadání a 

poskytuje informace, podle nichž lze uskutečnit nápravná opatření k zajištění původního 

plánu, nebo ve směru změny původního plánu. 

Finanční kontrola musí splňovat následující požadavky: 

(1) Odchylky od žádoucího stavu oznamovat bezodkladně. Finanční kontrola se 

spokojuje i s ještě plně neověřenými údaji, pokud jsou k dispozici v okamžiku, 

kdy je na ně možno ještě účelně reagovat. 

(2) Je třeba hledět dopředu. Je třeba s výsledky minulého období získat i náznaky 

tendencí dalšího vývoje. 

(3) Všímat si strategicky citlivých bodů. Dílčí odchylky bývají často zanedbatelné a 

nezajímavé, pokud jsou posuzovány jednotlivě. V souhrnu však mohou nabývat 

na významu. 

(4) Pružně přihlížet při hodnocení závisle proměnných (zisku) k nezávisle 

proměnným (objem prodeje). Je žádoucí, aby už plány takovou činnost 

umožňovaly tím, že budou sestaveny ve variantách pro různé stavy určujících 

veličin. 

(5) Dbát hospodárnosti. Investice do informačního systému by měly být úměrné 

přínosu monitorování a kontroly. 

(6) Dbát na objektivnost. Výsledky kontroly se používají jako kritérium motivace 

vedoucích pracovníků. 

(7) Je třeba zajistit srozumitelnost pro manažery, kteří výsledky kontrol používají. 
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(8) Naznačovat kroky k nápravě. V kontrolních zprávách je třeba uvádět, kde jsou 

příčiny odchylek, kdo za ně zodpovídá a co by bylo vhodné učinit.57 

 

Finanční analýza 

Ke kontrole plánu lze využít i finanční analýzy. Finanční pozice, síla či bonita bývá 

obvykle hlavní složkou interních analýz, jež sleduje silné a slabé stránky podniku. 

Finanční analýza vypovídá o konkurenční pozici firmy ale i o její atraktivnosti pro 

investory. Podstatu finanční analýzy představuje výpočet tradičních ukazatelů finanční 

výkonnosti, které mají dobrou vypovídací schopnost vzhledem ke zkoumané ekonomické 

realitě. Tyto ukazatele obvykle vykazujeme v peněžních jednotkách, ale i v procentech. 

Tradiční ukazatele finanční analýzy dělíme do čtyř hlavních skupin: 

Absolutní ukazatele, které dávají představu o rozměru jednotlivých jevů, dle toho, 

zda vyjadřují určitý stav, či informují za určitý časový interval, hovoříme o tokových a 

stavových veličinách. Z absolutních ukazatelů lze dopočítat tzv. rozdílové ukazatele 

(např. čistý pracovní kapitál). 

Poměrové ukazatele, které charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma položkami 

finančních výkazů pomocí jejich poměru. Z praxe vyvstalo pět základních skupin 

všeobecně akceptovaných ukazatelů, s jejichž pomocí lze vytvořit představu o finanční 

výkonnosti analyzovaného subjektu. Mezi tyto vyčleněné ukazatele patří ukazatele 

rentability, ukazatele likvidity, ukazatele aktivity, ukazatele zadluženosti a ukazatele 

kapitálového trhu. 

Pyramidové rozklady, kdy je zvolen vždy jeden ukazatel jako nejdůležitější a 

analýza má poté za úkol identifikovat a kvantifikovat činitele, jenž mají vliv na zvolený 

vrcholový ukazatel. Vrcholový ukazatel pak nejlépe postihuje základní strategický cíl 

společnosti. 

Souhrnné ukazatele představují možnost souhrnně vyhodnotit, jak si společnost 

vede prostřednictvím jednoho čísla. Tyto ukazatele se snaží v sobě zahrnout všechny 

důležité složky finanční analýzy – rentabilitu, likviditu, zadluženost, strukturu kapitálu. 

Jednotlivým složkám je také přiřazena určitá váha, která koresponduje s jeho 

                                                 
57 GRÜNWALD, R. a J. HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. 2007. s. 308-310. 
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významností na finanční zdraví společnosti. Souhrnné ukazatele je zpravidla nutné 

doplnit o provedení hlubší finanční analýzy.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 FOTR, J. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. 2012. s. 343. 
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2 Popis společnosti 

2.1 Obecná charakteristika společnosti 

Společnost Datacons s.r.o. sídlící v Praze vznikla 4. 1. 2010.  Zaměřuje se na 

specializované služby v oblasti konzultací, architektury a návrhu informačních 

technologií a projektového řízení. Sídlo společnosti je v Praze.  

 

MOTTO společnosti 

„Business Architektura jako prostředek komunikace mezi businessem a 

informačními technologiemi.“ 59 

 

Vize a strategie 

„Přistupujeme k zákazníkům individuálně, pomáháme vyhledat skutečné potřeby a 

pomocí moderních, ověřených a spolehlivých technologií tyto potřeby naplňovat. 

Společnost budujeme jako poskytovatele nadstandardně kvalitních služeb spojených 

zejména s konzultacemi a architekturou nejrozsáhlejších informačních systémů. 

Budujeme dlouhodobé vztahy se zákazníky. Dlouhodobá partnerství jsou zárukou 

stability a kvality služeb. Využíváme bohatých zkušeností získaných za mnoho let činnosti 

při vlastním vývoji a aplikujeme v praxi ověřené postupy. Investujeme do vzdělávání 

svých pracovníků, zvyšování kvality služeb a vývoje produktů. Chceme být partnerem pro 

všechny, pro které je informační systém nástrojem k dosažení úspěchu a prosperity.“ 60 

 

2.2 Stávající produkty a služby 

Společnost Datacons s.r.o. není výrobním podnikem, avšak poskytuje profesionální 

služby v oblasti informačních systémů. Veškeré produkty a služby, které společnost 

poskytuje, jsou dodávána „na míru“ konkrétním zákazníkům. Společnost se zaměřuje 

převážně na český a slovenský trh. Jejími zákazníky jsou veliké subjekty například ČEZ 

a.s., Škoda PRAHA Invest a.s., Chemoprojekt a.s., PSG International, Chemcomex 

a.s., DICOM s.r.o., Aiten a.s., Enel a.s., Enseco a.s., Škoda JS a.s., HD Engeneering 

a.s., I&C Energo s.r.o. a další.61 

                                                 
59 DATACONS. Společnost. Datacons.cz [online]. 
60 DATACONS. Společnost. Datacons.cz [online]. 
61 DATACONS. Reference – Dodávky SW Primavera. Datacons.cz [online]. 
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Zaměření a služby 

Záměrem společnosti je poskytovat jednotlivým subjektům – zákazníkům služby 

na profesionální úrovni, ať už je to dodání informačního systému „na míru“ či konzultační 

služby. Tyto služby jsou velice specifické. Mezi hlavní části působení společnosti 

patří: 

 

Konzultace rozsáhlých informačních systémů 

Společnost se zabývá poskytováním dodávky profesionálních a nezávislých 

konzultačních a poradenských služeb v oblastech návrhu, implementace a integrace 

informačních systémů. 

 

Vývoj IS na zakázku 

Společnost DATACONS vytváří specializované programové vybavení dle 

konkrétních požadavků zákazníků se zaměřením zejména na podporu technologií JAVA, 

ORACLE a SAP. 

 

Business Architektura 

Mezi další zaměření patří také poskytování vysoce kvalifikovaných a 

profesionálních služeb zákaznické podpory a outsourcingu. Zkušení a certifikovaní 

techničtí specialisté a efektivní systém poskytování služeb podpory a outsourcingu 

umožňují společnosti navazovat dlouhodobé vztahy s jejími zákazníky a pomáhat jim tak 

řešit úkoly spojené se správou a provozem informačních systémů.“62 

 

Projektové řízení 

Společnost se zaměřuje také na poskytování profesionálních a nezávislých služeb 

v oblastech projektového řízení. Zaměstnanci společnosti jsou certifikovanými 

projektovými manažery PMI, PRINCE2, ASAP a mají rozsáhlé zkušenosti z mnohaletého 

působení v projektovém řízení na IT trhu v České republice.63 

 

                                                 
62 DATACONS. Společnost. Datacons.cz [online]. 
63 DATACONS. Společnost. Datacons.cz [online]. 
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Z hlediska dlouhodobé strategie se společnost Datacons s.r.o. zaměřuje na 

poskytování profesionálních služeb v oblasti informačních technologií. Specifikem 

těchto služeb je to, že jsou zákazníkovi dodávané „na míru“, ať už jde o konzultace, či 

analýzu a implementaci informačních systémů, které jsou dodávány od společnosti 

Oracle, která je jedničkou v oboru informačních technologií. Společnost Datacons s.r.o. 

získala také nejvyšší specializaci pro dodávky a implementaci software Oracle Primavera 

a je uvedena ve specializovaných partnerech na internetových stránkách společnosti 

Oracle.64,65 Společnost v rámci rozvoje zařadila do portfolia produktů software pro řízení 

rizik ARM – Active risk manager a stala se tak autorizovaným zástupcem společnosti 

SwordActiveRisk počátkem roku.66 Strategií společnosti Datacons je tedy orientace na 

software pro řízení rizik Active Risk manager (ARM),  soustředění se na oblast řízení 

rizik a na získání tržního podílu na trhu IT – SW pro řízení rizik. 

Společnost Datacons s.r.o. z hlediska obchodní výkonnosti k produktům Oracle 

Primavera neregistruje žádné potíže s prodejem. Tento produkt je povědomý na trhu 

informačních technologií. Co se však jeví za nedostatečné, je obchodní výkonnost 

podniku z hlediska podpory prodeje nově zavedeného produktu ARM – Active Risk 

Manager. Tento produkt není prozatím na českém trhu informačních technologií příliš 

rozšířený, tak jako třeba produkt Oracle Primavera, proto je potřeba investovat nemalé 

prostředky do podpory prodeje tohoto produktu a vytvoření povědomí o existenci tohoto 

produktu na českém trhu. Je potřeba vyčlenit určité finance pro tento produkt a pracovat 

na zlepšení povědomí o tomto produktu na trhu. Určitou konkurenční výhodou pro podnik 

je to, že s tímto produktem přichází mezi prvními na trh a je oproti ostatním podnikům 

v lepší pozici, neboť má možnost nabídnout zatím nejsofistikovanější softwarový produkt 

pro řízení rizik na českém trhu informačních technologií. 

Společnost Datacons s.r.o. poskytuje dodávky služeb a SW v IT. Zaměřuje se 

především na tyto oblasti: 

• Business Inteligence a datové sklady od společnosti Oracle, 

                                                 
64 DATACONS. Novinky. Datacons.cz [online]. 
65 ORACLE. Specializations. Oracle.com [online]. 
66 DATACONS. Řešení. Datacons.cz [online]. 
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• projektové řízení – dodávky SW a implementace SW pro projektové řízení 

(Oracle Primavera, Instantis, Primavera Contractor, Portfolio 

management), 

• konzultace a služby informačních systémů. 

Pracovníci společnosti Datacons s.r.o. mají rozsáhlé zkušenosti z mnohaletého 

působení v IT a realizace velkých projektů na trhu v České republice a Slovenské 

republice. Společnost Datacons má unikátní know how v oblasti nasazení systémů It 

architektury, reconcilace dat a další. 

Obrat společnosti Datacons je 29 mil. Kč. Procentuální zastoupení tržeb dle 

produktů z obratu je následující: 

• Business Inteligence a datové sklady – 35 %, 

• projektové řízení – 45 %, 

• konzultace a služby informačních systémů – 20 %. 

Společnost zaměstnává osmnáct zaměstnanců a jejími zákazníky jsou desítky 

subjektů napříč všemi odvětvími. 

Společnost splňuje normu ISO 9000. Vedle standardní liniové organizační struktury 

je uplatňováno i projektové řízení. V rámci organizace společnosti jsou vytvářeny 

virtuální týmy z konzultantů a programátorů pod vedením projektového manažera. 

Výnosy jsou v rámci organizace společnosti přiřazovány jednotlivým střediskům, a 

v případě využití konzultantů nebo programátorů, dochází k přefakturaci ceny 

konzultanta nebo programátora. Do roku 2016 nebylo nutné vést vnitropodnikové 

účetnictví, to se ale změní v roce 2017, společnost plánuje vnitropodnikové účetnictví 

zavést. 
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3 Strategická analýza společnosti 

V následujících kapitolách je provedena strategická analýza společnosti. K tomu je 

využito metod SLEPT, Porterovy analýzy pěti sil, analýzy 7S faktorů, finanční analýzy 

společnosti a je provedeno shrnutí formou SWOT analýzy. Strategická analýza 

společnosti dává odpověď na otázku dalšího rozvoje společnosti a portfolia produktů 

společnosti. 

 

3.1 SLEPT analýza 

Sociální faktory 

Vzhledem k tomu, že produkty společnosti Datacons s.r.o. jsou specifické, ušité „na 

míru“ a ovlivněny znalostmi z oblasti informačních technologií, vyžaduje prodej 

produktu konzultace na vysoké úrovni z hlediska znalostí informačních systémů. Pokud 

chce společnost prodávat software, pro který má zakoupené požadované licence, musí 

klást nároky na vzdělávání svých zaměstnanců. Pouze v případě dosažení potřebných 

znalostí a certifikací, mohou obchodníci společnosti Datacons s.r.o. realizovat a 

konzultovat prodej těchto produktů. 

Mezi sociální faktory řadíme převážně vzdělanost obyvatelstva, kupní sílu, 

demografické změny či příjmy obyvatelstva. Jelikož koncovým zákazníkem společnosti 

jsou podniky a státní instituce, demografické změny ovlivňují společnost převážně 

v souvislosti s personálním zabezpečením. Vzdělání obyvatelstva je pro společnost 

klíčové, jelikož aktuálně na pracovním trhu je akutní nedostatek odborníků v oblasti 

informačních technologií. Toto je však mírněno skutečností, že společnost sídlí v Praze, 

kde je větší nabídka ze strany IT odborníků.67 

Věkový průměr ve společnosti se pohybuje kolem 40-45 let. To je dáno tím, že 

v podniku spolupracují dlouholetí kolegové a zkušení odborníci v oboru informačních 

systémů a technologií. Aktuálně se společnosti daří a hledá nové konzultanty s již 

zmíněnými znalostmi v oblasti IT. 

Pro společnost je klíčové sledovat trh práce a nabídku ze strany IT odborníků. 

Pokud společnost nebude mít dostatek kvalifikovaných zaměstnanců, ohrozí to její 

působení na trhu informačních technologií. 

                                                 
67 PROFESIA. Tiskové zprávy. Profesia.cz [online]. 



-46- 

 

 

 

 

Legislativa 

Na společnost jsou kladeny neustálé nároky z hlediska legislativních změn. Tyto 

změny mnohdy zbytečně zvyšují nároky na nabízené produkty, ať už se jedná o změny 

v účetnictví, elektronickou evidenci tržeb, či různé certifikace. Legislativní změny 

znesnadňují obecně fungování společnosti a činí její fungování stále těžším. Příkladem 

mohou být nové nároky ohledně elektronické evidence tržeb či změny daňových sazeb. 

Dále pak nároky v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

Problémem je také implementace mezinárodních smluv a evropských nařízení a 

směrnic do české legislativy, které je zdlouhavé a mnohdy nepřehledné. Zaměstnanci 

podniku v důsledku toho musí trávit nemalou část pracovní doby studováním konkrétních 

nařízení, což zvyšuje náklady na zaměstnance a zpomaluje práci na aktuálních projektech. 

Legislativa však tvoří pomyslný opěrný bod pro podnik z hlediska jeho prodeje, jelikož 

se podnik na legislativu při prezentacích zákazníkům často odkazuje. Proto je potřebné 

ze strany zaměstnanců podniku znát aktuální legislativu v oblasti řízení rizik a již 

zmíněného zákona o kybernetické bezpečnosti. Problémem je odhad vývoje legislativy 

v této oblasti a aplikace legislativních nařízení na nabízené produkty. 

Pro nově zakoupený produkt musí společnost vyškolit klíčové zaměstnance 

v oblasti řízení rizik, a to především v kontextu nové legislativy. Touto legislativou je 

míněn převážně zákon 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně 

souvisejících zákonů. V budoucnu se dá očekávat další rozvoj legislativy v této oblasti. 

Subjektům, kterých se nová legislativa bude týkat, vznikne tedy potřeba provádět jejich 

činnost v souladu s touto legislativou a tím i nutnost zakoupení nových softwarů 

vyhovujících této legislativě. Z této skutečnosti lze předpokládat i budoucí potřebu 

ostatních podniků software ARM zakoupit. Pro společnost Datacons je důležité, aby 

vznikala nová legislativa v oblasti řízení rizik, která by vytvářela nároky na subjekty na 

českém trhu a tyto subjekty měly pak potřebu software ARM zakoupit. 

 

Ekonomika 



-47- 

 

Mezi ekonomické faktory ovlivňující cenu produktů lze zařadit vývoj HDP v České 

republice, vývoj hospodářského cyklu České republiky, změny v oblasti trhu 

informačních technologií, změny kurzů směny CZK/USD, jelikož společnost nakupuje 

licence od zahraničních společností. Příkladem společnosti, která software pro řízení rizik 

vyvíjí, může být již zmíněná společnost SwordActiveRisk. 

Společnost je dále velmi ovlivněna situací na trhu práce, zejména nabídkou práce 

v oboru informačních technologií. Aktuálně převažuje na trhu práce poptávka po 

odbornících v oblasti informačních technologií ze strany podniků nad její nabídkou, 

z čehož lze odhadovat vysoké požadavky ohledně nástupních mezd a mezd obecně pro 

tyto odborníky. 

Mezi ekonomické faktory ovlivňující prodejní cenu produktů lze tedy zařadit již zmíněné 

mzdy odborníků z oblasti informačních technologií, výše daňových sazeb, ceny energií 

(zejména elektřina – provoz PC), nákupní ceny licencí pro nabízený software a ceny 

výpočetní techniky. 

Ukončením intervencí vůči české měně ve druhém čtvrtletí tohoto roku vytvořila 

ČNB stabilnější prostředí pro podnikání. To má zásadní význam pro společnost z hlediska 

nákupu licencí pro nabízený software.68 

 

Politické faktory 

Daňová politika 

Politický faktor nabývá pro podnik na významu s ohledem na zásahy státu do změn 

daňových sazeb. Časté změny a vysoké hodnoty daňových sazeb mají povětšinou 

negativní dopad na fungování podniku. Dále pak mění podmínky pro vstup konkurentů 

na český trh, vytváří tak bariéry vstupu či tyto bariéry ničí. To vše má dopad na fungování 

podniku. Pokud stát nebude často měnit sazby daní, vytvoří tak stabilní prostředí, které 

má pozitivní vliv na fungování evropského trhu. V neposlední řadě politické klima působí 

také na stabilitu české měny. 

 

Význam zahraničního obchodu 

Evropská unie vytvořila jednotný vnitřní trh pro subjekty působící v EU. Znamená 

to pro tyto subjekty volný pohyb služeb, zboží a kapitálu, což zjednodušuje činnost 

                                                 
68 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Měnový kurz jako nástroj měnové politiky. cnb.cz [online]. 
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posuzované společnosti a odstraňuje překážky z hlediska poskytování služeb do jiných 

států. Sledovaná společnost této možnosti poskytování služeb do cizích států aktivně 

využívá. Svoje produkty nabízí také na Slovensku. Jednotný vnitřní trh jí navíc dává 

možnost expandovat také do jiných států, což hodnotím jako výhodu. 

 

Technologické faktory 

Pro posuzovaný podnik je nutností nákup vysoce výkonné výpočetní techniky díky 

velikým hardwarovým nárokům software, který podnik nabízí. Výkonný hardware 

pomáhá společnosti nabízený software testovat a provádět implementace u jednotlivých 

zákazníků. Společnost tedy ovlivňují ceny hardware a jeho výkon. Vývoj cen na trhu 

výpočetní techniky je pro společnost klíčovým faktorem, který má vliv na kvalitu 

poskytovaných služeb společnosti. 

 

3.2 Porterova analýza 

Porterův model pěti sil umožňuje svou aplikací analyzovat odvětví a jeho rizika. 

Podstatou modelu je vytvoření prognózy vývoje konkurenční situace ve zkoumaném 

odvětví na základě odhadu možného chování následujících subjektů a objektů působících 

na daném trhu a rizika hrozícího podniku z jejich strany.69 

 

3.2.1 Porterova analýza společnosti Datacons 

Stávající konkurence a její strategie 

Sledovaná společnost nabízí osvědčené produkty pro řízení projektů, mezi ně patří 

například software od společnosti Oracle – Primavera. Společnost se zaměřuje na 

specifickou oblast trhu informačních technologií, což může přinášet společnosti výhody, 

ale i nevýhody. Na trhu existuje řada produktů, které se vyrovnají produktu od společnosti 

Oracle, avšak společnost Datacons nabízí kompletní profesionální služby od konzultací 

stávajících informačních systémů, přes implementaci nového informačního systému. 

Podpora nabízeného produktu vytváří určitou výhodu pro tuto společnost. Společnost 

Datacons s.r.o. v rámci zlepšování nabízených produktů a služeb nově zakoupila licenci 

pro produkt ARM – ActiveRiskManager od společnosti SwordActiveRisk. Společnost 

                                                 
69 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. BUCHTA. Strategická analýza. 2. přepracované a rozšířené vydání. 2006. s. 

47. 
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očekává, že jí nově zakoupený produkt pomůže zlepšit pozici na trhu a nově jej nabízí 

svým stávajícím zákazníkům, kterým již poskytuje podporu pro produkt Oracle 

Primavera. 

Vzhledem ke specifičnosti oboru, kam společnost nákupem nového software míří, 

se očekává vstup nových konkurentů na trh. Aktuálně však jediné konkurenty pro 

sledovaný podnik představuje společnost IDS Advisory s.r.o., která řídí rizika skrz 

software ARIS – Risk and Compliance Manager. Dalším konkurentem je společnost 

Equica a.s., která řídí rizika skrz software Microsoft Office – Excell. Trh softwarových 

nástrojů pro řízení rizik se tedy dělí mezi tyto společnosti, kdy společnost Datacons s.r.o. 

nabízí nejsofistikovanější softwarový nástroj. Řízení rizik si v České republice teprve 

hledá místo a pomalu se na tuzemském trhu dostává do povědomí. Společnost IDS 

Advisory s.r.o. nabízí řízení rizik v rámci modulu jednoho informačního systému, dále 

pak společnost Equica a.s. nabízí také méně sofistikované řešení. Společnost Datacons 

s.r.o. nabízí nejvíce propracovaný nástroj, jelikož nabízí oddělený softwarový produkt 

pro komplexní řízení rizik. Software ARM navíc zapadá do produktového portfolia 

společnosti Datacons s.r.o., jelikož je možné tento produkt propojit s dlouhodobě 

nabízeným softwarem pro řízení projektů – Oracle Primavera. 

 

Nová konkurence 

V odvětví, ve kterém působí společnost Datacons s.r.o. působí řada konkurentů. 

V oblasti prodeje software pro řízení rizik se však konkurence zaměřuje spíše na oblast 

pouhých konzultací. Firmy ještě nedorostly do oblasti dodávek softwarového řešení. V 

této chvíli se jedná spíše o to, že firmy umí zpracovat analýzu řízení rizik, metodiku řízení 

rizik a směrnice, tím většinou ale jejich činnost končí. Mezi tyto společnosti patří velké 

společnosti, jako je například Ernst & Young, KPMG, Delloite, tak i o společnosti menší 

Equica, Cleberland, Unicorn a další. 

 

Vliv odběratelů 

Odběratelé produktů společnosti Datacons s.r.o. jsou převážně velikými subjekty. 

Odběratelé nemají příliš velikou vyjednávací sílu, jelikož společnost Datacons s.r.o. má 

pevný ceník stejný pro všechny. Odběratele představují podniky napříč odvětvími, takže 
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se bližší spolupráce pro vyjednání výhodnější ceny nedá předpokládat. Subjekty působí 

v rozdílných oborech. 

V současném prostředí je vliv odběratelů na software pro řízení rizik limitující. Celá 

tato oblast je novou oblastí a managementy podniků s ní zatím neumí pracovat. V zemích, 

kde risk management vznikl (Austrálie, Anglie), má již řízení rizik u podniků 

nezastupitelné místo. V našich podnicích se řízení rizik teprve začíná rozvíjet. Pokud se 

mateřská společnost v zahraničí rozhodne pro řízení rizik, musí se management dceřinné 

společnosti přizpůsobit řízení z centrály, a to včetně řízení rizik. U českých podniků si 

oblast řízení spíše hledá místo. Zde je nezastupitelná role certifikačních firmem, protože 

pokud budou udělovány certifikace za řízení rizik, dostane se řízení rizik i u českých 

firem do popředí. 

 

Vliv dodavatelů 

Společnost nakupuje licence pro rozdílný software od různých dodavatelů pro různé 

podniky, proto dodavatelé mezi sebou nesoupeří. Je zde sice možnost volby jiného 

software, avšak společnost si vybrala jen pár určitých produktů, na které se specializuje. 

Pokud by měla nakoupit nový software, mohlo by to být sice cenově výhodnější, avšak 

nový software by nesplňoval požadovanou úroveň funkcí a služeb. Nemělo by smysl 

školit zaměstnance pro nový software, když jsou profesionály na software stávající. 

Společnost se nezaměřuje na cenu, avšak toto odvětví je silně specifické, a proto vysoká 

cena licencí pro software není ničím neobvyklým. 

Společnost Datacons nakupuje licence pro software ARM přímo od výrobce 

software – SWORD Active risk manager, s níž má podepsanou distribuční smlouvu pro 

Českou republiku a oblast EMEA. 

 

Substituční produkty 

Z hlediska software pro řízení projektů existuje celá řada podobných produktů. 

Mezi tyto produkty patří například Microsoft Project. V oblasti software pro řízení rizik 

však existují jen již zmíněné produkty pro řízení rizik na českém a slovenském trhu. Mezi 

substituční produkty patří například Risk and Compliance Manager, který nabízí 

společnost IDS Advisory s.r.o. nebo Microsoft Office – Excell, pomocí kterého řídí rizika 
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společnost Equica a.s. Tyto produkty však mají daleko k produktu ARM, a to jak svojí 

propracovaností, tak i funkcionalitou. 

 

3.2.2 Porterova analýza produktu Active Risk Manager 

Stávající konkurence a její strategie 

Společnost se na základě průzkumu trhu v České a Slovenské republice rozhodla, 

že doplní portfolio svých produktů a zaměří se na oblast, která bude vhodně doplňovat již 

dodávané produkty. Z analýzy vyplynulo, že vhodným produktem, a s ním spojenými 

službami, bude dodávat softwarový nástroj pro řízení rizik. Vzhledem k tomu, že se 

společnost Datacons profiluje jako konzultační firma, hledala nejvhodnější produkt pro 

danou oblast. Z vyhodnocení všech nastavených parametrů, padla volba na software od 

společnosti SWORD Active risk. Tento produkt beze zbytku splňoval požadavky na 

řízení rizik u projektů (v rámci dodávek projektového SW Primavera). Ale pokrýval také 

i podstatně širší oblast, a to řízení rizik – strategických, dodavatelů, procesů, ISO a dalších 

oblastí. Software Active risk manager je určen pro řešení oblasti Enterprise Risk 

mangementu (dále jen ERM). 

Společnost Datacons oproti svým konkurentům nabízí komplexní softwarový 

nástroj pro řízení rizik, který je navíc propojitelný s aktuálně nabízeným softwarem a 

zapadá do produktového portfolia společnosti. Konkurence společnosti nabízí modul 

informačního systému, anebo méně sofistikovaný produkt. 

 

Nová konkurence 

V souvislosti s nově přijatou legislativou se dá předpokládat vstup nových 

konkurentů do oblasti řízení rizik. Aktuálně se této problematice věnují tři společnosti, 

avšak v budoucnu budou přibývat další. V zahraničí je tato oblast o několik let napřed a 

řízení rizik je pro podniky samozřejmostí, z této skutečnosti se dá předpokládat vznik 

nové konkurence pro tuto oblast. 

 

Vliv odběratelů 

Odběratelé jsou v současné chvíli nuceni nasadit do společnosti řízení rizik, protože 

v rámci aktualizace ISO norem – ISO9000, ISO14000, ISO27000 a dalších dochází 

k zapracování oblasti řízení rizik jako standardu v těchto zmíněných normách. 
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Zjednodušeně řečeno necertifikovatelná norma ISO310xx, je postupně implementována 

do zbývajících ISO norem. 

  

Vliv dodavatelů 

V oblasti software pro řízení rizik má společnost pouze jednoho dodavatele, tím je 

již zmíněný vývojář software SWORD Active risk manager. S tímto dodavatelem má 

smlouvu o zastoupení pro Českou republiku a EMEA. 

V oblasti ERM v současné chvíli na trhu v České a Slovenské republice nepůsobí 

mnoho dodavatelů. Především proto, že oblast řízení rizik je nová a v současné době si 

hledá na trhu své místo – postupně se oblast rizik zapracovává do ISO norem a do zákonů. 

Dodavatele pro tuto oblast je možné rozdělit na dvě skupiny: 

a) zahraniční dodavatelé – především pro zahraniční firmy 

b) lokální dodavatelé 

 

Ad a) zahraniční dodavatelé dodávají řešení pro ERM především pro dceřinné 

společnosti zahraničních firem, které na českém trhu působí – zde se jedná např. o SW 

Galileo. Toto řešení vychází licenčně i implementačně velmi draho, nicméně tato řešení 

plně splňují požadavky ISO norem – např. ISO31000 a ISO31010. 

Ad b) lokální dodavatelé, kteří vznikli postupným vývojem nad svým řešením. To 

lze chápat tak, že při dodávce software na pokraji procesního řízení vytvořili řešení na 

způsob řízení rizik. S tímto řešením jsou spojené nedostatky ale také výhody. Tato řešení 

jsou levná, ale nepokrývají požadované ISO normy a metodiky. Např. – vývojář software 

Mycon.70 Z výše uvedeného vyplývá vysoká vyjednávací síla dodavatele – společnosti 

SwordActiveRisk vůči společnosti Datacons s.r.o. 

 

Substituční produkty 

V současné době na trhu neexistuje sofistikovanější dostupný softwarový nástroj 

pro řízení rizik, který je navíc propojitelný se softwarem pro řízení projektů (Př. Oracle 

Primavera). Zákazníci mají aktuálně v České republice na výběr pouze mezi třemi 

řešeními od společnosti Equica a.s. a IDS Advisory s.r.o. V budoucnu se dá očekávat 

nárůst nové konkurence a vznik substitutů. 

                                                 
70 MYCON. Mycon – úvod. Mycon.cz [online]. 
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3.3 Analýza 7S faktorů 

Pro analýzu vnitřního prostředí podniku je využit rozbor 7S faktorů. Tyto faktory 

mají zásadní význam na formování strategie podniku. Znázorněné faktory definují rámec 

7S faktorů firmy Mc Kinsey (Obrázek 1: Mc Kinsey 7S). 

 

 

Obrázek 1: Mc Kinsey 7S71 

  

Strategie společnosti 

Strategie podniku Datacons s.r.o. představuje udržení si podílu na trhu 

informačních technologií v České republice, udržení prodejů stávajících nabízených 

produktů, udržení si stávajících zákazníků a poskytování profesionálních služeb v oblasti 

konzultací a implementace informačních systémů pro ostatní podniky na trhu. Nově 

podnik cílí na rozšíření svého portfolia nabízených produktů o software pro řízení rizik 

od společnosti SwordActiveRisk – ARM (Active Risk Manager). Při této volbě se 

                                                 
71 VEBER, J. a kol. Management – základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2014. 

s. 680. 
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společnost opírá hlavně o platnou legislativu. Záměrem společnosti je zkvalitnění služeb 

a rozšíření stávajícího portfolia produktů. Tato změna si vyžádá nákup licence pro nově 

nabízený software, rozšíření organizační struktury podniku o nové konzultanty a 

vyčlenění určitého objemu financí pro vytvoření povědomí o tomto produktu na českém 

a později i na slovenském trhu. Základním cílem strategie podniku je dosažení určité 

konkurenční výhody oproti ostatním subjektům na trhu. Tato konkurenční výhoda může 

být chápána i jako již zmíněné rozšíření portfolia služeb či nabízených produktů. Cílem 

podniku je realizace tzv. strategie diferenciace. Podnik se snaží přijít s něčím novým.72 

 

Organizační struktura společnosti 

Základním posláním organizační struktury je rozdělení úkolů, pravomocí a 

kompetencí mezi jednotlivé zaměstnance. Společnost využívá liniové organizační 

struktury, což znamená jasně vymezené odpovědnosti a vztahy nadřazenosti a 

podřízenosti. Tato organizační struktura je typická pro menší podniky. Všechna oddělení 

jsou podřízena jednateli společnosti, který činí definitivní rozhodnutí a fakticky řídí 

společnost jako takovou. Organizační struktura společnosti je zobrazena na následujícím 

obrázku. 

 

                                                 
72 FOTR, J. a I. SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 2005. s. 39. 
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Obrázek 2: Organizační struktura společnosti Datacons s.r.o. 

 (Zdroj: Vlastní zpracování na základě Interview: Organizační struktura) 73 

 

Na nejnižším stupni má společnost tři oddělení, která jsou rozdělená dle druhu 

nabízeného softwaru. Jedná se o oddělení Business Intelligence, oddělení ERP a oddělení 

Projektového řízení. Oddělení komunikují směrem k horní linii managementu, stejně tak 

jako Sales manager, finanční oddělení a personální oddělení. 

Obchodní oddělení oslovuje a jedná s potenciálními i stávajícími zákazníky, dále 

pak zajišťuje prezentace pro zákazníky a připravuje nabídky. Mezi další činnosti 

obchodního oddělení patří také marketing, tvorba marketingových plánů, správa 

webových stránek, vypracovávání článků do odborných časopisů apod. 

Jednotlivá oddělení se skládají z konzultantů a projektových manažerů. Společně 

zajišťují dodávky projektů a podporu již dodaných projektů. Zastoupení projektových 

manažerů a konzultantů se liší dle velikosti projektu. Počty zaměstnanců jednotlivých 

oddělení zobrazuje následující tabulka. 

                                                 
73 PAIL, Č. Interview: Organizační struktura. DATACONS, spol. s.r.o. 
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Tabulka 1: Oddělení společnosti 

 (Zdroj: Vlastní zpracování)74 

Oddělení Software Počet zaměstnanců 

Business Intelligence BI, Oracle 5 

Podnikové informační 

systémy ERP 
SAP, SAP 5 

Projektové řízení Primavera, Oracle 3 

 

Informační systémy firmy 

Společnost aktuálně využívá informační systém pro vedení účetnictví, dále 

software pro sledování rozpracovanosti jednotlivých projektů. V budoucnu by společnost 

ráda pořídila a implementovala software pro evidenci a péči o zákazníky – CRM. Tento 

informační systém představuje tzv. vyšší stupeň využívání informačních systémů. 

 

Spolupracovníci 

Jednatelé společnosti jsou dlouholetí kolegové, kteří v oboru informačních 

technologií působí několik let. Panuje mezi nimi vzájemná důvěra a spolupráce, jelikož 

jsou přijímáni do společnosti převážně na doporučení. Hlavním cílem je znát motivační 

faktory a preference svých zaměstnanců. Dále pak vytváření vhodného prostředí pro 

práci. V neposlední řadě je třeba tvořit podnikovou kulturu. V popisovaném podniku 

pracují zkušení profesionálové, kteří v tomto oboru působí několik let a jsou zapálení pro 

práci. Proto jsou hnáni vnitřní motivací a hmotnou zainteresovaností na tvorbě hodnot 

pro podnik. Pracovníci jsou ostatně vybíráni na základě osobního doporučení, což značí, 

že v podniku působí kvalifikovaní a zkušení profesionálové. 

 

Sdílené hodnoty (kultura) firmy 

Cílem všech zaměstnanců podniku je vybudovat pevné vztahy se zákazníky a 

poskytovat jim profesionální služby při stále stejně vysokém standardu. Tyto pevné 

vztahy se zákazníky tvoří opěrný bod pro poskytování dalších služeb a produktů, což je 

pro podnik výhodou z hlediska nabídky nově zakoupeného produktu ARM. 

                                                 
74 PAIL, Č. Interview: Organizační struktura. DATACONS, spol. s.r.o. 
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Schopnosti 

Základním stavebním kamenem společnosti je tým programátorů, o který se oba 

jednatelé mohou kdykoliv opřít. Následuje pak potřeba projektových manažerů. Věkový 

průměr zaměstnanců společnosti je vyšší, projevuje se tak nedostatečná znalost cizích 

jazyků, zejména angličtiny, jako důsledek politického klima do roku 1989. 

 

3.4 Finanční analýza 

Společnost Datacons s.r.o. v následujících podkapitolách je podrobena analýze skrze 

vybrané finanční ukazatele a srovnání se dvěma obdobně velkými subjekty na trhu ve 

stejném oboru působnosti (IT) z hlediska vývoje tržeb, rentability, zadluženosti či obratu 

aktiv. Podnik Datacons s.r.o. je v následujících podkapitolách podroben srovnání se 

subjekty Equica a.s. a IDS Advisory s.r.o., které se vzhledem k ročnímu obratu a 

převážně v oboru působnosti vzájemně nejvíce přibližují. 

Společnost Equica a.s. nabízí spojení procesně-organizačního poradenství a 

projektového řízení. Díky dlouholetému působení se společnost zařadila mezi významné 

dodavatele projektových manažerů pro řízení rozsáhlých projektů především v oblasti 

informačních a komunikačních technologií. 

Společnost IDS Advisory s.r.o. se zabývá procesy a software. Společnost se zabývá 

službami spojenými se software, kdy záměrem společnosti je docílit integrace stávajících 

IT systémů tak, aby co nejlépe podporovaly procesy dané organizace. Cílem společnosti 

je zákazníkům snižovat náklady, řídit rizika a lépe využívat jejich zdroje. Obě dvě 

společnosti jsou podrobněji představené v kapitole 4.4. 

 

Vývoj tržeb podniků  

Tabulka 2: Vývoj tržeb podniků 

 (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Tržby [Kč] 2013 2014 2015 

Datacons s.r.o. 30 133 000 26 360 000 29 116 000 

Equica a.s. 15 775 000 19 576 000 10 124 000 

IDS Advisory 

s.r.o. 
2 117 000 6 153 000 12 326 000 
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 Z hlediska tržeb si nejlépe vede společnost Datacons s.r.o., která v období tří po 

sobě jdoucích let drží stále prvenství oproti ostatním srovnávaným společnostem. Na 

druhém místě pro rok 2013 a 2014 se drží společnost Equica a.s., která ale následně v 

roce 2015 ztrácí oproti ostatním srovnávaným subjektům. Za zajímavé hodnotím rostoucí 

meziroční trend tržeb společnosti IDS Advisory s.r.o., který z hlediska hodnoty prozatím 

neohrožuje posuzovanou společnost, avšak pokud by vývoj pokračoval dosavadním 

tempem, mohl by představovat hrozbu pro společnost Datacons s.r.o. 

 

Vývoj rentability podniků 

Tabulka 3: Vývoj rentability aktiv 

 (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Společnost Vzorec 2013 2014 2015 

Datacons s.r.o. 

𝑹𝑶𝑨

=
𝑬𝑩𝑻 + 𝒏á𝒌𝒍. ú𝒓𝒐𝒌𝒚

𝑨
 

 

0,22 1,052 1,19 

Equica a.s.  -1,45 -0,13 3,17 

IDS Advisory s.r.o.  0,078 0,77 0,59 

     

Datacons s.r.o. 𝑹𝑶𝑬 =
𝑬𝑨𝑻

𝑽𝑲
 0,26 0,035 0,031 

Equica a.s.  -19,7 -2,84 -33 

IDS Advisory s.r.o.  0,25 0,9 0,61 

 

 

Nejvyšší hodnoty rentability aktiv v roce 2013 dosahuje společnost Datacons s.r.o. 

V roce 2015 dosahuje nejvyšší hodnoty rentability aktiv společnost Equica a.s., která však 

předchozí roky vykazovala záporné hodnoty tohoto ukazatele, což bylo způsobeno 

zápornou hodnotou EBT. 

Z předchozí tabulky lze vyčíst, že nejhůře z hlediska rentability vlastního kapitálu si 

v roce 2013 vedla společnost Equica a.s., která dosáhla záporných hodnot tohoto 

ukazatele. Nejlépe si vedla společnost Datacons s.r.o. a nedosahovala větších výkyvů 

sledovaného ukazatele. 

 

Vývoj zadluženosti podniků 

Tabulka 4: Vývoj zadluženosti podniků 
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 (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Společnost Vzorec 2013 2014 2015 

Datacons s.r.o. 

𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗á 𝒛𝒂𝒅𝒍𝒖ž𝒆𝒏𝒐𝒔𝒕

=
𝑪𝑲

𝑨
 

 

0,04 0,14 0,22 

Equica a.s.  0,69 0,92 0,95 

IDS Advisory s.r.o.  0,68 0,31 0,22 

 

 Z předchozí tabulky lze vypozorovat, že nejnižší hodnoty zadluženosti vykazuje 

společnost DATACONS s.r.o. Její zadluženost se však meziročně zvyšuje. Společnost 

Equica a.s. dosahuje nejvyšších hodnot zadluženosti, které se navíc meziročně zvyšují. 

Společnost IDS Advisory vykazuje klesající trend zadluženosti. Z účetních výkazů 

společností lze usoudit, že u společností převládají krátkodobé závazky. 

 

Vývoj koeficientů samofinancování podniků 

Tabulka 5: Vývoj koeficientů samofinancování 

 (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Společnost Vzorec 2013 2014 2015 

Datacons s.r.o. 

 
𝑲𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕 𝒔𝒂𝒎𝒐𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒐𝒗á𝒏í

=
𝑽𝑲

𝑨
 

0,66 0,7 0,7 

Equica a.s.  0,074 0,05 0,032 

IDS Advisory s.r.o.  0,32 0,7 0,78 

 

 Nejhůře mezi sledovanými subjekty si vede společnost Equica a.s., jejíž koeficient 

samofinancování se mezi roky 2013 a 2015 snížil. Nejlepší vývoj koeficientu 

samofinancování sledujeme u společnosti IDS Advisory a.s., kde tento koeficient každým 

rokem rostl a stále více aktiv bylo financováno vlastním kapitálem společnosti. 

Společnost DATACONS vykazuje tento ukazatel ve všech sledovaných letech podobný. 

 

Vývoj aktivity podniků 

Tabulka 6: Vývoj obratů aktiv podniků 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
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Společnost Vzorec 2013 2014 2015 

Datacons s.r.o. 
𝑶𝒃𝒓𝒂𝒕 𝑪𝑨 =

𝑻

𝑨
 

 
1,15 1,05 1,2 

Equica a.s.  3,12 5,06 3,17 

IDS Advisory s.r.o.  2,51 1,7 1,5 

 

 Předchozí tabulka vypovídá o vývoji ukazatele obratů aktiv sledovaných subjektů 

(obrátkovost) v průběhu let. Sledujeme, kolikrát se aktiva obrátí v tržbách podniku. 

Aplikujeme-li tento ukazatel na sledované podniky, zjistíme, že v roce 2014 dosáhl 

nejvyšší hodnoty ukazatele obratu celkových aktiv subjekt Equica a.s. I ostatní sledované 

roky si tento subjekt vedl velmi dobře. U tohoto ukazatele je ale třeba dbát na velikost 

aktiv jednotlivých subjektů a velikost jejich tržeb. 

 

Tabulka 7: Vývoj doby obratů pohledávek podniků 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Společnost Vzorec 2013 2014 2015 

Datacons s.r.o. 
𝑶𝒃𝒓𝒂𝒕 𝒑𝒐𝒉𝒍. =

𝑲𝒓á𝒕𝒌𝒐𝒅𝒐𝒃é 𝒑𝒐𝒉𝒍𝒆𝒅á𝒗𝒌𝒚

𝑻/𝟑𝟔𝟎
[dny] 

 
176,33 235,28 224,41 

Equica a.s.  17,75 29,75 43,91 

IDS Advisory 
s.r.o. 

 38,43 153,99 169,51 

 

 Vývoj doby obratů pohledávek podniků je znázorněn v předchozí tabulce. Z téže 

tabulky lze vyčíst klesající trend obratu pohledávek společnosti Datacons s.r.o. mezi roky 

2014 a 2015. Zatímco společnost Datacons s.r.o. vykazuje klesající trend mezi roky 2014 

a 2015, ostatní sledované společnosti vykazují opačný trend, a to rostoucí trend vývoje 

obratů pohledávek, nicméně tyto společnosti vykazují nižší hodnoty obratů pohledávek 

než společnost Datacons s.r.o. Obrat pohledávek vyjadřuje, za jak dlouho jsou uhrazeny 

pohledávky. Vysoké hodnoty obratu pohledávek společnosti DATACONS s.r.o. jsou 

způsobeny nedobytnými pohledávkami z minulých obchodních vztahů. 

 

3.5 SWOT analýza 

V této kapitole je vypracována SWOT analýza, která se zaměřuje na analýzu 

silných a slabých stránek společnosti, příležitostí a hrozeb. Cílem je eliminace hrozeb a 
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analýza vlastních slabých stránek podniku, které mohou vystavit podnik útoku 

konkurence. Smyslem identifikace silných stránek je jejich identifikace a následné využití 

pro dosažení lepší pozice na trhu či útoku na konkurenci. Z analýzy by mělo vyplynout, 

zda podnik potřebuje změnu. 

Ze strategické analýzy společnosti Datacons s.r.o. vyplývají následující silné a slabé 

stránky podniku, příležitosti a hrozby, které se týkají podniku obecně, ale hlavně pak 

později zakoupeného produktu ARM. Patří mezi ně: 

 

Silné stránky 

• Dobrá pozice na trhu v silně specifickém oboru, 

• silně specifické produkty a služby, 

• záštita silného dodavatele z oboru IT (Oracle), 

• velmi sofistikované softwarové produkty, 

• vysoká úroveň podpory po implementaci software. 

 

Slabé stránky 

• Slabá podpora nového produktu ARM, 

• marketing a reklama z pohledu podpory produktu ARM, 

• malý prostor pro manévrování – silně specifický obor podnikání, 

• specializace na určitý softwarový produkt, 

• specifický zákazník. 

 

Příležitosti 

• Potenciál zvýšení zisku skrz nově zakoupený produkt, 

• rozšíření portfolia produktů, 

• dosažení požadovaného podílu na trhu v oblasti řízení rizik. 

 

Hrozby 

• Vývoj legislativy v oblasti řízení rizik a z toho plynoucí nároky, kterými se 

společnost musí řídit, 

• vznik nové konkurence v oboru působení, 

• silné postavení dodavatelů pro jednotlivý specifický software, 
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• substituční produkty, 

• intervence ČNB vůči CZK a z toho plynoucí riziko výkyvů devizových kurzů,75 

• krize v EU – stabilita měn. 

 

Shrnutím SWOT analýzy sledovaného subjektu se dostáváme k následujícím 

faktům, kdy podnik potřebuje rozšířit stávající portfolio produktů a nově se zaměřuje na 

software Active Risk Manager. Společnost má na jednu stranu sice silné postavení na trhu 

v důsledku silně specifických služeb a nabízených produktů, avšak to nemusí být vždy 

k užitku. Záštitu společnosti představuje uznávaná společnost Oracle, která společnosti 

Datacons dodává softwarový produkt Primavera. 

Mezi slabé stránky společnosti lze zařadit nízké organizační zabezpečení nově 

zakoupeného produktu a slabou marketingovou podporu tohoto produktu. Jelikož si 

společnost zvolila silně specifický obor podnikání, má tak slabý prostor pro manévrování 

a je nucena se soustředit na specifické softwarové produkty a specifického zákazníka, i 

přesto, že softwarové produkty nalézají využití u podniků skrz všechna odvětví. 

Zakoupením nového softwarového produktu má společnost příležitost rozšířit 

aktuální portfolio produktů a zvýšit zisk. Příležitostí je také fakt, že řízení rizik se teprve 

postupně dostává na český trh IT, což představuje potenciál zvýšení podílu na trhu řízení 

rizik v IT na tuzemském trhu. 

Mezi nejzávažnější hrozby pro nově zakoupený produkt patří především budoucí 

vývoj legislativy v oblasti řízení rizik v České republice. Vznik nových konkurentů 

v oblasti řízení rizik představuje pro společnost potenciální hrozbu. Jelikož aktuálně není 

na trhu v tomto oboru mnoho konkurentů, měla by společnost usilovat o dosažení co 

největšího tržního podílu. Intervence ČNB vůči české koruně a krize v evropské unii mají 

na společnost také značný vliv. 

 

 

                                                 
75 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Měnový kurz jako nástroj měnové politiky. cnb.cz [online]. 
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4 Představení produktu 

4.1 Popis produktu 

Společnost Datacons se stala autorizovaným zástupcem společnosti 

SwordActiveRisk – výrobce SW pro řízení rizik, interního auditu, incidentů a KPI. 

Společnost dodává na český a slovenský trh softwarové řešení – produkt ARM. Tento 

produkt slouží pro řízení rizik a je společností dodáván včetně implementace, podpory a 

poradenských služeb.76 

 

Společnost Datacons s.r.o. nabízí oborová řešení řízení rizik a auditů v těchto 

odvětvích: 

• řízení rizik a auditů v IT, informatice, 

• řízení rizik a auditů ve státní správě, 

• řízení rizik a auditů v utilitních společnostech, 

• řízení rizik a auditů ve strojírenství, výrobních firmách, 

• řízení rizik a auditů ve stavebnictví, ve firmách dodávajících komplexní celky, 

EPC kontraktoři, 

• řízení rizik a auditů v telekomunikacích, mobilních operátorech, 

• řízení rizik a auditů v bankovním sektoru, bankách a pojišťovnách, 

• řízení rizik a auditů ve zdravotnictví, nemocnicích, u výrobců léků, 

• řízení rizik a auditů v potravinářských firmách.77 

 

Řešení Active Risk Manager (ARM) představuje přední světový softwarový balík 

pro Řízení podnikových rizik (Enterprise Risk Management – ERM). Tento produkt 

představuje sofistikované softwarové řešení pro komplexní podporu potřeb managementu 

rizik od řízení projektů až po strategické plánování. Softwarové řešení pokrývá také 

plánování interních auditů. Pomocí software ARM lze identifikovat, analyzovat, řídit a 

omezovat dopady rizik včetně tvorby reportů skrze celou organizaci.78 

 

 

                                                 
76 DATACONS. Služby – řízení rizik, SW Active risk Manager. Datacons.cz [online]. 
77 DATACONS. Služby – řízení rizik, SW Active risk Manager. Datacons.cz [online]. 
78 DATACONS. Služby – řízení rizik, SW Active risk Manager. Datacons.cz [online]. 
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Oproti tradičním Governance Risk Compliance (GRC) řešením, poskytuje ARM 

více funkcionalit a přínosů, které jsou znázorněny v následující tabulce. 

 

Tabulka 8: Přínosy řešení ARM 

 (Zdroj: vlastní zpracování)79, 80 

Přínosy pro výkonný 

management a interní 

auditory 

Přínosy pro manažery 

řízení rizik 

Přínosy pro projektové 

manažery 

Automatizovaná upozornění a 

panely poskytují větší jistotu při 

dosahování klíčových 

podnikových plánovaných cílů, 

jako jsou zisk a volatilita 

cashflow. Podpora interních 

auditorů při plánování auditů a při 

řízení interního auditu. Řízení 

přímých a nepřímých ztrát 

prostřednictvím cílených redukcí 

zvyšuje zisk. Plánování a 

administrativní řízení interních 

auditů a rizik 

Centralizované registry rizik 

eliminují nesourodé tabulkové 

procesory a jiná izolovaná 

úložiště informací o rizicích. 

Kvalitativní & Kvantitativní 

hodnocení a posuzování rizik bere 

v potaz jak   instinktivní tak 

objektivní rizika. 

Řízení přímých a nepřímých ztrát 

prostřednictvím cílených redukcí 

zvyšuje zisk. Plánování a 

administrativní řízení interních 

auditů a rizik 

Dostupné knihovny, šablony a 

testy zajištují, že aktuální 

procesy pro řízení rizik jsou 

efektivní. 

Řízení zdrojů v závislosti na 

rizicích pomáhá včasnému 

zamezení čerpání rezervních 

zdrojů a dodržení   plánovaných 

nákladů na projekty. 

Pokročilé zobrazení hodnocení a 

analýzy rizik v „heat“ mapách 

usnadňuje prioritizaci   aktivit pro 

omezení dopadu rizik na úrovni 

projektů, programů, jednotlivých 

útvarů nebo celé organizace. 

Řízení interního auditu s vazbou 

na vyhodnocování KPI. 

Centralizované kódování a 

klasifikace rizik přispívají ke 

konsistenci procesů a k rychlému 

osvojení a zavedení v celé 

organizaci. 

Pohledy/obrazovky a aplikace v 

závislosti na roli uživatelů 

zjednodušují vstupy a zobrazení 

informací o rizicích a urychlují 

proces uvedení do užívání. 

 

                                                 
79 DATACONS. Služby – řízení rizik, SW Active risk Manager. Datacons.cz [online]. 
80 SWORD ACTIVE RISK. Products – Active Risk Manager. Sword-activerisk.com [online]. 
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4.2 Legislativa 

Nově zaváděný produkt ARM pokrývá potřeby zákona o kybernetické bezpečnosti.  

Toto řešení pokrývá také všechny související procesy v dané oblasti. Zejména se jedná o 

zákon č. 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících 

zákonů.81 

Zákon o kybernetické bezpečnosti č. 181/ 2014 Sb. (dále jen „Zákon“) požaduje v 

§3 odst. 1, písmeno f), zajištění provedení auditu kybernetické bezpečnosti nejméně 

jednou ročně. Písmeno b) stejného paragrafu pak určuje zajištění řízení rizik.82 

 

V řešení od společnosti Datacons s.r.o je použitá metodika podporující zákon 

181/2014 Sb., a to zejména v oblastech řízení rizik, práce s aktivy, práce s hrozbami, 

práce s auditem (interní, externí). Řešení ARM vychází z normy ISO 31000 a je do něj 

zapracována problematika kybernetického zákona. Řešení nabízí následující využití: 

• práce s incidenty – evidence, hodnocení a report incidentů, 

• řízení rizik – práce s rizikem – evidence, hodnocení, mitigace, plánování, 

dokladace auditní stopy a report rizik, včetně napojení na aktiva a interní audit, 

• řízení příležitostí – práce s příležitostmi – evidence, hodnocení, mitigace, 

plánování, dokladace auditní stopy a report příležitostí, včetně napojení na aktiva 

a interní audit, 

• práce s aktivy – evidence, hodnocení a report rizika, včetně napojení na rizika.83 

 

Řešení je kompletně přednastavené v oblasti evidence rizik příslušejících aktivům, 

evidence primárních a podpůrných aktiv, kdy aktiva odpovídají definici zákona a jsou 

zapracovaná do systému, a kde interní audit je nastaven dle doporučení kybernetického 

zákona. Díky přednastavení tohoto řešení je možné docílit implementace v řádu měsíců. 

Doba implementace obvykle trvá kolem tří měsíců. 

 

Mezi hlavní normy, oblasti a zákony, jež řešení ARM pokrývá, patří například: 

                                                 
81 NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD. Právní předpisy. Nbu.cz [online]. 
82 Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů: Úplné znění zákona č. 181/2014 Sb. 

ze dne 23. července 2014 [online]. 
83 DATACONS. Služby – řízení rizik, SW Active risk Manager. Datacons.cz [online]. 
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• Zákon 181/2014, Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících 

zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), 

• Zákon o finanční kontrole 320/2001 včetně připravované aktualizace, 

• COSO – odborné vedení v oblasti rizik a kontrol, které umožní dobré řízení a 

zmenší riziko podvodu. 

• vyhláška kybernetické bezpečnosti č. 316/2014 Sb., 

• ISO 9001:2015, ISO 31000, ISO 27000, ISO13485, ISO 14000, Soulad s ISO 

27001, ISO 20000-1, 

• rizika BOZP, 

• rizika dodavatelů, 

• rizika procesů, 

• rizika personální. 84 

 

V brzké době se očekává pozitivní vývoj české legislativy v oblasti řízení rizik 

podniků. Očekává se nárůst legislativy pro dosažení vyšší úrovně legislativní podpory 

v tomto oboru. Budoucí vývoj bude zákonitě směřovat k vyrovnání propastného rozdílu, 

který vyplývá z porovnání legislativy některých západních zemí a legislativy České 

republiky. 

 

4.3 Analýza kupujících 

Produktové řešení je tedy určeno pro všechny podniky, kterých se jakýmkoliv 

způsobem dotýkají normy ISO 31000 – řízení rizik. Dále pak ISO9000 – management 

jakosti či ISO14000, které se týká managementu životního prostředí. Důležitou normou, 

kterou řešení pokrývá je norma ISO27000 – oblasti bezpečnosti informací. Dále pak 

BOZP, Standardy KOSO, Standardy Solvency 2. 

Typického zákazníka společnosti Datacons s.r.o. představují výrobní podniky, což 

však není nutnou podmínkou. Produkt je snadno implementovatelný i u nevýrobních 

podniků, avšak výrobní podniky ze zkušenosti převažují. Tyto podniky bývají většími 

subjekty, kde nutnost řízení rizik vyvstává z počtu zaměstnanců, obratu, složitosti 

jednotlivých procesů v organizaci a nutnosti tyto rizika monitorovat a řídit. Softwarové 

                                                 
84 DATACONS. Služby – řízení rizik, SW Active risk Manager. Datacons.cz [online]. 
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řešení nalézá využití napříč všemi odvětvími – státní správa, zdravotnictví, privátní firmy 

apod. 

 

4.4 Analýza konkurence 

Mezi hlavní konkurenty společnosti Datacons s.r.o. patří zejména společnost 

Equica a.s. a společnost IDS Advisory s.r.o., a to nejen z hlediska velikosti obratu, ale 

také díky specifičnosti produktu. Společnost Equica a.s. používá pro řízení rizik software 

od společnosti Microsoft, konkrétně součást kancelářského balíku Microsoft Office – 

Excell. Oproti tomu společnost IDS Advisory s.r.o. používá sofistikovanější nástroj pro 

řízení rizik, než je zmíněný Excell, a to software Aris Architect ve spojení se software 

Risk and Compliance Manager. Jednotlivé produkty, služby a oblasti, o které se 

konkurenti společnosti zajímají budou představeny v následujících kapitolách. 

 

4.4.1 Společnost Equica a.s. 

Profil společnosti 

Společnost Equica nabízí spojení procesně-organizačního poradenství a 

projektového řízení. Díky svému dlouholetému působení na českém trhu se společnost 

Equica a.s. zařadila mezi významné dodavatele projektových manažerů pro řízení 

rozsáhlých projektů v soukromém sektoru i ve státní správě, a to především v oblasti 

informačních a komunikačních technologií. Mezi další služby patří poradenství v oblasti 

podpory top managementu organizací, řízení podniků a jejich zlepšování. Mezi další 

oblast zájmu společnosti patří také dotační a grantové poradenství, společnost nabízí 

svým zákazníkům identifikaci vhodného dotačního titulu, téma pro žádost o dotaci či její 

kompletní zpracování včetně následující povinné administrace poskytnuté dotace. 

Společnost vyvinula vlastní metodiku Management Solutions (EPMS), která je plně 

srovnatelná se světově uznávanými metodikami, a přitom respektuje specifika českého 

prostředí.85 

„Společnost Equica je držitelem prověrky NBÚ pro stupeň Tajné a ve svých řadách 

má projektové manažery, kteří jsou držiteli osvědčení NBÚ o absolvování bezpečnostních 

prověrek ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb. Dále je společnost Equica na základě 

rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR č. j. MV - 13225-4/VEG-2013 akreditovanou institucí 

                                                 
85 EQUICA. O nás – náš profil. Equica.cz [online]. 
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pro vzdělávání úředníků územní veřejné správy podle zákona č. 312/2002 Sb., o 

úřednících územních samosprávných celků, v oblasti projektového řízení, procesního 

řízení, strategického řízení a plánování, finančního řízení a řízení lidských zdrojů.“86 

„Atestační středisko Equica, a.s. je rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR Č. j. MV – 

132335-8 / AEG-2011 ze dne 12. 12. 2011 pověřeno k provádění atestací dle zákona 

365/2000 Sb., o Informačních systémech veřejné správy.“87 

 

Hlavní přednosti společnosti Equica a.s.: 

• Zkušenosti s prací na rozsáhlých projektech (např. Telefónica Czech 

Republic, a.s., ČSA, a.s., MF ČR, MV ČR, MO ČR atd.), 

• Vlastní metodika řízení projektů – metodika EPMS (Equilibrium – Project 

Management Solutions), 

• Equica je atestačním střediskem podle zákona o informačních systémech 

veřejné správy (ISVS), 

• Prověrka NBÚ pro stupeň Tajné. 

 

Společnost Equica, a.s. se zaměřuje na projektové a procesní řízení pro IT a 

telekomunikační firmy v následujících odvětvích veřejné správy, telekomunikacích a 

ICT, finančním sektoru, médiích a zábavním průmyslu, sportu, stavebnictví a výrobním 

průmyslu. 

 

Služby společnosti Equica a.s. 

Společnost Equica a.s. poskytuje poradenské služby v oblasti projektového a 

procesního řízení. Tyto služby se týkají následujících oblastí: 

 

Projektové řízení 

Společnost se v rámci projektového řízení zabývá poradenstvím, převzetím řízení 

projektů a také odpovědnosti za převzatý projekt. Zadavatel totiž častokrát nemá kapacity 

pro projekt a potřebuje profesionála, který dokáže převzít odpovědnost za úspěch 

projektu. 

                                                 
86 EQUICA. O nás – náš profil. Equica.cz [online]. 
87 EQUICA. O nás – náš profil. Equica.cz [online]. 
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„V praxi řízení projektů je většinou poměrně velká pozornost věnována metodické 

a procesní stránce projektového řízení a plánování projektu, často je však 

opomíjen systém řízené (prokazatelné) komunikace a správa projektové 

dokumentace.“88 

Společnost díky svým mnohaletým zkušenostem v oblasti řízení projektů vytvořila 

vlastní metodiku řízení projektů – EPMS (Equilibrium – Project Management Solutions. 

V centru pozornosti této metodiky jsou i často opomíjené a podceňované stránky řízení 

projektů. Metodika podporuje normy ISO 9001 a její aplikace na projektové řízení ve 

smyslu normy ISO 10006. EPMS metodika přináší k fázovému členění projektu i výstupy 

jednotlivých fází projektu a roli projektového manažera při tvorbě těchto výstupů. 

 

Mezi služby projektového řízení patří: Řízení projektu (nebo podpora řízení projektu), 

definice projektu, jeho příprava a výběr řešení, posouzení a řízení vztahů s dalšími 

účastníky projektu, především dodavateli a zadavateli (zastupování zájmů zákazníka), 

zavedení projektového řízení (vybudování projektové kanceláře), meziprojektová 

synchronizace, multiprojektové řízení, analýza a řízení rizik, audit řízení projektu, audit 

projektu (smluvní, věcný, metodický), stabilizace projektů, sběr zpětné vazby, práce se 

zákazníkem a cílovými skupinami projektu a krizové řízení projektů.89 

 

Procesní řízení 

Společnost nabízí provedení auditů aktuálního stavu procesů a procesní struktury 

v organizacích. Na základě těchto auditů odhalí rizika, silné a slabé stránky auditovaných 

oblastí a navrhne inovativní a efektivní řešení. Tato řešení odstraňují odhalená rizika a 

nedostatky a maximalizují přidanou hodnotu klíčových procesů v organizaci.90 

 

• Audit 

Smyslem auditu je přezkoumání a vyhodnocení současného stavu fungování 

zvolené oblasti organizace a vyjádření názoru nezávislé, kvalifikované osoby (auditora) 

                                                 
88 EQUICA. Služby – Projektové řízení. Equica.cz [online]. 
89 EQUICA. Služby – Projektové řízení. Equica.cz [online]. 
90 EQUICA. Služby – Procesní řízení. Equica.cz [online]. 
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na věrohodnost těchto aktivit. Smyslem je zjištění shody těchto aktivit s interními kritérii 

nebo zákonnými předpisy.91 

 

Služby v ICT 

V oblasti ICT podnik poskytuje služby, které se zabývají tím, jak inovovat 

informační systém, jak zefektivnit internetové technologie, jak zlepšit komunikaci mezi 

pobočkami či „pouze“ jak rozšířit kapacitu stávající techniky atpod. Společnost skrze 

odborné konzultace mapuje stávající stav ICT v podnicích a snaží se navrhnout optimální 

řešení „na míru“ každé společnosti.92 

 

Poradenství 

V rámci poradenství společnost poskytuje cenné rady začínajícím podnikatelům a 

rady při vypracování business plánu. Business plán pomáhá podnikům v předstihu 

odhalit, zda je daný podnikatelský záměr životaschopný, zda má nějaké slabiny a s jakými 

úskalími je v budoucnu třeba počítat. Díky vypracovanému business plánu mohou 

následně podniky získat dotace. Poradenství se týká strategického plánování a 

podnikového poradenství. Konzultanti společnosti poskytují poradenství pro zvýšení 

výkonnosti podniků, řízení IT systémů, rizik apod. Dále pak i poradenství 

v problematických situacích, kdy podnikům klesá výkonnost, řízení krize likvidity či 

zvyšováním ziskovosti.93 

 

Poskytované služby v rámci podnikového poradenství: 

• Podnikatelská strategie, 

• poradenství v oblasti lidských zdrojů, 

• řízení procesů / projektů organizace, 

• řízení změn / rizik, 

• informační technologie, 

• on-line služby, moderní komunikační technologie, 

• audit organizace, 

• optimalizace rozsahu outsourcingu, 

                                                 
91 EQUICA. Služby – Procesní řízení. Equica.cz [online]. 
92 EQUICA. Služby – Služby v ICT. Equica.cz [online]. 
93 EQUICA. Služby – Poradenství. Equica.cz [online]. 
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• dotační a grantové poradenství, 

• revitalizace a restrukturalizace.94 

 

Dotace z fondů EU 

Další oblastí, pro kterou poskytuje společnost poradenství představuje poradenství 

v oblasti čerpání finančních prostředků z národních zdrojů, či Evropských strukturálních 

a investičních fondů.95 

 

Konzultanti společnosti poskytují poradenství v oblasti získání a čerpání finanční 

podpory. Vzhledem k dlouholetým zkušenostem se orientují v dotačních možnostech 

podniků a poskytují komplexní podporu procesů získání a čerpání finanční podpory 

s ohledem na jejich potřeby, schopnosti a možnosti. Cílem společnosti je zajistit úsporu 

zdrojů projektu, a to zejména zdrojů finančních. 

 

Vzdělávání 

Další oblastí poskytovaných služeb společnosti je vzdělávání. Jedná se o vzdělávání 

úředníků veřejné správy. Společnost realizuje akreditované kurzy v oblasti strategického 

řízení, procesního řízení, projektového řízení a řízení lidských zdrojů. Tyto kurzy jsou 

v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.96 

 

Veřejné zakázky a právní poradenství 

Společnost nabízí také zajištění veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách nebo podle metodik evropských projektů. Společnost nabízí 

poradenství s pojištěním právní odpovědnosti ve výši 50 mil. Kč., mlčenlivost, vyloučení 

konfliktu zájmů a plnou právní odpovědnost. 

 

4.4.2 Společnost IDS Advisory s.r.o. 

Profil společnosti 

Společnost IDS Advisory s.r.o. se zabývá procesy a software. Jelikož se procesy 

neobejdou bez softwarové podpory, společnost zajišťuje i řadu služeb v oblasti software. 

                                                 
94 EQUICA. Služby – Poradenství. Equica.cz [online]. 
95 EQUICA. Služby – Dotace z fondů EU. Equica.cz [online]. 
96 EQUICA. Služby – Vzdělávání. Equica.cz [online]. 
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Záměrem společnosti je docílit integrace stávajících IT systémů tak, aby co nejlépe 

podporovaly procesy dané organizace. Posláním společnosti je poskytovat procesně 

orientované poradenství jak komerčním firmám, tak státním organizacím či vzdělávacím 

institucím. Cílem je zákazníkům snižovat náklady, řídit rizika a lépe využívat jejich 

zdroje. 

 

Služby společnosti IDS Advisory s.r.o. 

Implementace Business proces management 

Společnost skrze externího konzultanta jako poradce a kouče zajištuje prosazování 

principů procesního řízení a jejich využití pro rozvoj a optimalizaci chodu organizace tak, 

aby efektivně, účelně a hospodárně reagovala na požadavky zákazníka. Cílem je 

implementace procesního přístupu v organizaci, který vede k přínosům v oblasti řízení 

společnosti, provozu odborných útvarů, personálních zdrojů organizace, logistiky či 

finančního plánování.97 

 

Optimalizace nákladů 

Společnost nabízí prostřednictvím what-if analýz poradenství v rámci strategického 

rozhodování. Poradenství je založeno na strategických rozhodnutích založených na 

optimálním využití zdroj a na snížení nákladů. Skrze toto poradenství učiní cíl 

optimálního využití zdrojů a snížení nákladů dosažitelných a trvale udržitelným. 

Partnerem společnosti je pro tuto oblast společnost Contrast consulting Praha. V oblasti 

aplikační podpory společnost využívá podporu softwarového nástroje ARIS Business 

Optimizer.98 

 

ARIS (Architecture of integrated  Information Systems) Business Optimizer představuje 

nástroj pro strategické firemní plánování. Tento nástroj lze použít jako nástroj řízení řady 

scénářů: 

• Kalkulace plánovaných nákladů, 

• výpočet nákladů na výrobek/službu pro prodej se ziskem, 

• rozhodování o outsourcingu, 

                                                 
97 IDS ADVISORY. IDS Advisory – služby, implementace BPM. Idsa.cz [online]. 
98 IDS ADVISORY. IDS Advisory – optimalizace procesů. Idsa.cz [online]. 
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• plánování personálních kapacit  

• kolik zaměstnanců je třeba pro chod podniku, 

• benchmarking.99 

 

Mezi další scénáře využití tohoto nástroje patří: 

• Fúze či akvizice firem, 

• průběžný controlling zlepšování procesů v projektech procesního reinženýringu, 

• vyhodnocování alternativ ve výběru standardního software, 

• controlling režijních nákladů, 

• controlling nákladů na podnikové procesy podporované informačními systémy, 

• administrace a průběžné vyhodnocování systémů strategického řízení, jakým je 

například Balanced Scorecard. 

  

 

Optimalizace procesů 

V rámci optimalizace procesů se společnost zaměřuje na procesní analýzu a 

optimalizaci, která vede ke zlepšování jednotlivých měřitelných ukazatelů, jakými jsou 

náklady, čas a kvalita. Pro snižování nákladů nabízí společnost produkt Aris Business 

Optimizer. Této oblasti se týká také přístup Lean Six Sigma, který podnik používá na 

školeních organizovaných touto společností, kde společnost školí zaměstnance a 

management ostatních podniků. 

 

Standardizace procesů 

Součástí této oblasti je také poradenství ohledně standardizace procesů v rámci celé 

organizace a jejích útvarů. Společnost poskytuje poradenství s cílem úspory při zavádění 

a provozu informačních systémů. Výsledná standardizace procesů má pak následující 

přínosy: 

• Transparentnost regionálních organizačních jednotek až na úroveň činnosti 

v procesu, 

                                                 
99 IDS ADVISORY. IDS Advisory – optimalizace procesů. Idsa.cz [online]. 
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• umožnění jednotného nastavení informačních systémů, tj. efektivnější 

implementace, upgrade a údržba, 

• interní benchmarking na bázi srovnatelných ukazatelů, 

• jednotná definice řídících pravomocí a odpovědností (řízení kompetencí) 

• jednotné nastavení workflow díky jednotnému podpisovému a schvalovacímu 

řádu, 

• podpora expanze – budování nových poboček a provozů s osvědčenými 

postupy.100 

 

Školení 

Společnost IDS Advisory s.r.o. nabízí školení díky dlouholetým zkušenostem 

v tomto oboru. Její školitelé mají za sebou více než patnáct let praxe v této oblasti. 

Školení poskytuje společnost v následujících oblastech: 

• Implementace ISO 9001:2016, 

• řízení rizik a kontinuity podnikání, 

• řízení strategie, 

• školení procesních specialistů, 

• základy projektového řízení.101 

 

Nabízené produkty 

ARIS (Architecture of integrated  Information Systems) Business Optimizer 

Společnost nabízí ucelenou sadu softwarových nástrojů pro řízení procesů.   

Procesní nástroje ARIS mají za sebou více než dvacetiletou historii. Za tu dobu se 

postupně staly uznávaným standardem a celosvětovým lídrem pro širokou oblast 

procesního řízení - BPM (Business Process Management). Poskytují ucelené řešení 

propojení strategie a návrhu procesů, jejich analýzy, optimalizace, implementace a 

controllingu včetně unikátních patentovaných technologií pro měření výkonnosti 

procesů.102 

  

                                                 
100 IDS ADVISORY. IDS Advisory – optimalizace procesů. Idsa.cz [online]. 
101 IDS ADVISORY. IDS Advisory – optimalizace procesů. Idsa.cz [online]. 
102 IDS ADVISORY. IDS Advisory – Produkty, ARIS. Idsa.cz [online]. 
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IDS Advisory je jediným subjektem v České republice, který disponuje odborným 

zázemím a lokálním týmem zkušených ARIS expertů, kteří zajišťují komplexní podporu 

pro všechny produkty této platformy. 

Balík softwaru ARIS se skládá z následujících částí: 

• ARIS Architect, 

• ARIS Designer, 

• ARIS Connect Viewer, 

• ARIS Connect Designer. 

Tyto nástroje poskytují komplexní procesní podporu zvanou BPA (Business 

Process Analysis). Pro užití v dalších oblastech, jako jsou ARIS for SAP nebo ARIS 

Business Strategy, společnost nabízí rozšiřující balíčky, které přinášejí další 

funkcionality. Mezi tyto rozšíření patří ARIS UML Designer a software pro řízení rizik a 

shody Risk and Compliance Manager.103 

 

4.5 Analýza podobných produktů 

Mezi hlavní software používaný pro řízení rizik se řadí Microsoft Office – Excell, 

který používá dle dotazníku převážná většina podniků. 

Druhým podobným produktem je software Galileo, který využívá například 

Komerční banka a.s., společnost PKM Orlen, avšak tento produkt je velmi drahý a složitý 

na implementaci. 

Třetí podobný produkt představuje software Ramses, který zpracovává rizika, 

týkající se hlavně normy ISO 27000. Tento produkt je řešen formou služby a vyplňování 

přednastavených dotazníků. Tento produkt je však velmi drahý a není tak propracovaný 

jako software ARM. 

Mezi další podobné produkty patří software Ranit, který se skládá z řešení rizik pro 

jednotlivé dotčené oblasti podniku – normy ISO, zákony atpod. 

Řešení ARM společnosti Datacons s.r.o. je jedinečné, univerzální, aplikovatelné na 

celou řadu podniků. Skrz tento software lze monitorovat, řídit a vyhodnocovat rizika. 

Software je sofistikovanější, než využití kancelářského balíku Microsoft Office – Excell. 

Funkcionalita tohoto softwarového nástroje je velmi dobře propracovaná. Software lze 

                                                 
103 IDS ADVISORY. IDS Advisory – Produkty, ARIS. Idsa.cz [online]. 
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také lehce propojit se softwarem Oracle Primavera, který již využívají stávající zákazníci 

společnosti. 

 

4.6 Předpoklady podniku pro prodej produktu 

Pro prodej produktu musí podnik splnit několik podmínek. První podmínkou je 

zajištění partnerské smlouvy s výrobcem software. Tento partnerský podnik společnosti 

poskytne právo na prodej tohoto produktu. Následně je třeba nastavit nákupní a prodejní 

ceny nového softwaru, aby realizovaný projekt byl rentabilní. Dále pak je třeba vytvořit 

obchodní plán, kde podnik vybere segmenty trhu pro nabídku produktu, vybere 

zákazníky, se kterými zahájí spolupráci. Výhodou je oslovení stávajících zákazníků, se 

kterým podnik začne nejdříve. Pro úspěšný prodej produktu je třeba také vytvořit 

marketingový plán, kdy podnik vybere odborné semináře a konference, kterých se bude 

účastnit a kde bude prezentovat nový produkt. V rámci marketingového plánu bude 

podnik přispívat odbornými publikacemi do odborných časopisů. Nabídka nového 

produktu si také vyžádá nové konzultanty, kteří budou muset podstoupit odborné školení 

v oblasti dané problematiky. Tito pak budou analyzovat požadavky zákazníků a nabízet 

jim nový produkt. 
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5 Plán prodeje nového produktu 

V následujících kapitolách je představeno několik variant plánu prodeje nového 

produktu a je provedeno srovnání z pohledu toho, jak přispívají k tvorbě zisku a 

plánovaného cashflow společnosti. 

 

5.1 Představení jednotlivých variant a jejich parametrů 

Při tvorbě jednotlivých variant vycházíme z určitých počátečních parametrů, kdy 

varianty mají některé parametry společné. Jedním z nich je to, že zdrojem financování 

navrhovaného projektu, je vklad společníků, který pro všechny navrhované varianty 

představuje částku 1 000 000 Kč. Tento zdroj financování pochází z výsledku 

hospodaření minulých let. Všechny varianty, až na variantu čtyři si vyžádají nasazení 

dvou pracovníků, avšak pro již zmíněnou variantu, která počítá se získáním třech velkých 

projektů, je třeba nasadit o jednoho pracovníka více, celkem tedy tři pracovníky. Tato 

skutečnost se promítne zvýšením mzdových nákladů, se kterými také tato varianta počítá. 

Navrhované varianty neuvažují využití dluhového financování, nevzniká tak dodatečné 

riziko spojené s tímto druhem financování. 

Uvažované varianty plánu počítají se vznikem výnosů při podepsání smlouvy (tržby 

za licence SW) a vznikem výnosů ve stejném měsíci za konzultace. Následující měsíce 

počítá plán s výnosy z dodatečných konzultací k projektu. Výše výnosů se liší dle 

velikosti projektu. Rozdělení projektů dle velikosti je provedeno v kapitole 5.3. Náklady 

na licenci jsou vysvětleny ve stejné kapitole. Náklady na propagaci jsou pro všechny 

varianty stejné a jsou vynakládány vždy v měsíci březnu, červnu, září a prosinci 

uvažovaného roku. Náklady na telefon či internet uvažujeme pro všechny varianty a 

všechny měsíce ve stejné výši. Stejným způsobem přistupujeme pro položku nájemného. 

V závislosti na počtu pracovníků se však mění náklady na služby, které činí 5000 Kč na 

jednoho plánovaného pracovníka. V důsledku toho, že se jedná o nákup licencí pro 

softwarový produkt, není třeba v plánu uvažovat s odpisy dlouhodobého majetku. 

Financování projektu ARM se realizuje s využitím interních zdrojů společnosti – vkladů 

společníků (VH min.), proto není třeba v plánu uvažovat se splátkami úvěrů či 

nákladovými úroky. Školení bude probíhat u společnosti Sword ve Velké Británii. 

Všechny uvažované varianty, kromě čtvrté varianty počítají se školením dvou 

zaměstnanců. Plán počítá se školením jednoho zaměstnance po dobu dvou dní, kdy bude 



-78- 

 

zaměstnanec školen v oblastech instalace a nastavení softwaru ARM. Druhý nasazený 

pracovník bude školen po dobu čtyř dní v oblastech nastavení a konzultací softwaru 

ARM. Varianta čtyři počítá s nasazením tří pracovníků, proto třetí pracovník bude školen 

po dobu čtyř dní v oblasti nastavení a konzultací softwaru ARM, stejně jako předchozí 

pracovník. Výsledné náklady na školení pracovníků jsou vypočteny z počtu dní, po které 

bude školení probíhat, cenou školení za jeden školicí den a aktuálním kurzem GBP/CZK 

dle ČNB.  Náklady na jeden den školení činí 1000 GBP. Náklady(výdaje) spojené s 

odborným rozvojem zaměstnanců a rekvalifikací zaměstnanců se považují za náklady 

vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů, pokud souvisejí s předmětem činnosti 

zaměstnavatele a jsou tedy daňově uznatelným nákladem. Tato skutečnost se pak projeví 

na konci zdaňovacího období v daňové povinnosti společnosti a bude mít vliv na výpočet 

výsledné daňové povinnosti pro správce daně. 

 

Varianta I. 

Počáteční parametry první varianty shrnuje následující tabulka. Tato varianta počítá 

se získáním středně velkého projektu v měsíci červnu a velkého projektu v listopadu 

posuzovaného roku. Marketingové náklady jsou pak pro všechny varianty stejné a 

vynakládané ve stejných měsících. Výše těchto nákladů je odhadnuta kvalifikovaným 

odhadem odborníka působícího v daném oboru.104 Tyto jsou tvořeny produktovými listy, 

PR články a účastí na konferencích. Pro všechny varianty plánu je uvažováno se stejnou 

částkou nákladů na marketing, aby uvažovaný plán lépe vykresloval závislost výsledku 

hospodaření a jeho tvorby a plánovaného cashflow v průběhu plánovaného období na 

počet získaných projektů. 

 

Tabulka 9: Počáteční parametry pro variantu 1 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Počáteční parametry pro 
variantu 1:           
zavádění nového produktu Active risk manager pro středisko v rámci 
společnosti Datacons s.r.o.   

počáteční 
hotovost 

100.000,- 
Kč 

Ze zdrojů 
společnosti 
Datacons         

vlastní zdroje 
společnosti 

1.000.000 
Kč vklad společníků         

                                                 
104 PAIL, Č. Interview: Marketing – náklady. DATACONS, spol. s.r.o. 
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nasazení 
pracovníci 2           

odhad tržeb 
získání středně velkého projektu v měsíci 06 a na konci roku velkého 
projektu v 11 měsíci 

marketinkové 
náklady 

produktové listy, účast na konferencích, PR články, 
reklama     

další náklady – 
odhad 

 
Náklady na služby (účetní, IT, úklid) jsou odhadem cca 5.000,- kč na 
jednoho pracovníka 

  
internet, nájem, úklid – 
minimalizované         

 

Parametry pro ostatní čtyři varianty jsou podobné, liší je jen počtem nasazených 

pracovníků (varianta 4) a počtem a velikostí získaných projektů a měsíci, ve kterých se 

očekává podpis smlouvy projektu. Počet nasazených pracovníků má vliv na mzdové 

náklady a jejich výpočet a dále také na odhad ostatních nákladů. Varianta číslo čtyři 

očekává získání tří velkých projektů, z toho důvodu bude třeba nasazení tří pracovníků, 

jinak by hrozilo ohrožení úspěšného dokončení získaných projektů z důvodu 

nedostatečných kapacit. 

Druhá varianta se oproti ostatním liší získáním dvou velkých projektů v měsíci 

červnu a listopadu. Varianta tři však uvažuje již se získáním tří středně velkých projektů 

v červnu, srpnu a listopadu. 

Čtvrtá varianta se však výrazněji liší od variant předchozích. Tato varianta očekává 

získání tří velkých projektů, což si vyžádá dodatečné mzdové náklady. Varianta uvažuje 

se třemi pracovníky, což povede ke zvýšení mzdových nákladů v plánu výnosů a nákladů 

pro tuto variantu plánu prodeje. Zvýšení počtu pracovníků bude mít také vliv na navýšení 

nákladů na služby, do kterých řadíme například náklady na účetní služby či náklady na 

úklid na pracovníka. 

Při plánování prodeje nabízeného produktu je třeba však počítat i s variantou, kdy 

náš produkt či služba neosloví žádného zákazníka, což ve výsledku vede k nulovým 

tržbám z toho konkrétního produktu či služby. V tomto případě podnik neuvažuje 

s žádnými výnosy a nemusí mít dostatek financí na hrazení provozu, pokud spoléhá 

výhradně na tyto výnosy. S těmito východisky počítá pátá varianta plánu. 

 

5.2 Výpočet mzdových nákladů 

Mzdové náklady pro výše uvažované varianty vycházejí ze zvolených mzdových 

tarifů, které jsou znázorněné v následující tabulce. Výpočet také obsahuje výpočet čisté 
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mzdy a jednotlivé položky sociálního a zdravotního pojištění, včetně slev na dani.105,106 

Mzdové náklady zahrnuté ve variantách plánu pak tvoří součet superhrubé mzdy. 

 

Tabulka 10: Výpočet čisté mzdy pracovníků 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Jak již bylo zmíněno výše, všechny uvažované varianty kromě varianty číslo čtyři 

předpokládají s nasazením dvou pracovníků. Varianta čtyři předpokládá získání více 

velkých projektů, což vyvolá potřebu nasazení tří pracovníků a zvýšení mzdových 

nákladů. Výsledný výpočet čisté mzdy předpokládá rezidentství všech tří uvažovaných 

pracovníků a posuzuje se jako příjem ze závislé činnosti na území České republiky.107 

Klíč zdůvodňující výpočet čisté mzdy vychází z předpokladů uvedených v příloze 

práce.108 

Mzdové náklady pro dva zaměstnance poté ve výsledku činí částku 80 400 Kč a 

107 200 Kč pro tři nasazené pracovníky. 

 

5.3 Plánované výnosy a náklady 

V následujících částech této kapitoly jsou představeny jednotlivé varianty 

plánovaných výnosů a nákladů a je zdůvodněna jejich nutnost promítnutí do plánovaných 

výkazů čili do jednotlivých variant plánu prodeje. 

Pro pochopení položek a plánování výnosů a nákladů je nejdříve důležité si 

definovat středně velký a velký projekt, se kterými je v plánu uvažováno. Společnost ze 

zkušenosti jejího působení na českém trhu dělí projekty do tří kategorií. Prvním z nich je 

malý projekt, což představuje tržby za softwarové licence do 150 000 Kč a dobu 

konzultací do čtyř měsíců. Pravidlem je, že náklad na licenci představuje vždy polovinu 

                                                 
105 § 35ba odstavec 1 písmeno a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

2016, str. 85. 
106 § 38 h odstavec 1, 2, 3, 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 2016, 

str. 98. 
107 § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 2016, str. 6-7. 
108 § 2 odstavec 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 2016, str. 6-7. 

Zaměstnanec Zaměstnavatel

ZP SP ZP SP

Zaměstnanec 1 35 000 1 575 2 275 3 150 8 750 46 900 2 070 4 965 26 185

Zaměstnanec 2 25 000 1 125 1 625 2 250 6 250 33 500 2 070 2 955 19 295

Zaměstnanec 3 20000 900 1 300 1 800 5 000 26 800 2 070 1 950 15 850

Sleva na 

dani

Záloha na daň / 

Daňový bonus
ČISTÁ MZDAKALKULÁTOR

HRUBÁ 

MZDA

Superhrubá 

mzda
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tržeb za softwarové licence. Konzultace malého projektu pak představuje tržby za 

konzultace do 50 000 Kč/měsíc. V měsíci, kdy se podepíše smlouva pro projekt, 

společnost navíc vyfakturuje počáteční konzultaci. To u malého projektu bývá částka do 

300 000 Kč.  

Středně velké projekty si obvykle vyžádají fakturaci tržeb za licenci od 300 000 

Kč do 500 000 Kč. Cena počáteční konzultace bývá nad 300 000 Kč. Stejně jako u malého 

projektu, tak i u středně velkého projektu tvoří náklad na softwarové licence polovina 

tržeb za tyto licence. Pro plán budeme uvažovat hodnotu 150 000 Kč. Tento typ projektu 

přináší obvykle tržby za konzultace po dobu 4-6 měsíců. Pro plán je uvažováno se čtyřmi 

měsíci. Cena konzultace představuje částku 50-100 tisíc Kč., avšak plán počítá s částkou 

50 000 Kč. 

Velké projekty si vyžádají tržby za licenci v hodnotě nad 500 000 Kč, kdy náklad 

na tuto licenci, se kterým plán počítá, je 250 000 Kč. Počáteční konzultace zahrnutá 

v plánu je ve výši 500 000 Kč. Tržby za konzultace pro velký projekt jsou uvažovány na 

následujících 6 měsíců v očekávané hodnotě 1000 000 Kč/měsíc. Souhrn rozdělení 

projektů pak vypadá následovně: 

 

První varianta počítá se získáním středně velkého projektu v červnu uvažovaného 

roku a velkého projektu v listopadu tohoto roku. Plánované výnosy a náklady pro první 

variantu jsou znázorněny v následující tabulce. 

 

Tabulka 11: Plánované výnosy a náklady varianta 1 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Výpočet osobních nákladů pro tuto variantu je objasněn v kapitole 5.2. První 

varianta si vyžádá dva pracovníky. Tento počet se však liší pro čtvrtou variantu. Druhá 

Varianta 1: 1 středně velký + 1 velký projekt rok 2017

VÝSLEDOVKA Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Tržby za prodej zboží licence SW 300000 500000

Tržby za prodej služeb - konzultace 300000 50000 50000 50000 50000 500000 100000

Ostatní výnosy

VÝNOSY CELKEM 0 0 0 0 0 600000 50000 50000 50000 50000 1000000 100000

Nákup licencí od výrobce 0 0 0 0 0 150 000 0 0 0 0 250 000 0

Osobní náklady (mzdy) 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400

Náklady na propagaci-marketing 30000 30000 30000 30000

Školení zaměstnanců 189000

Náklady na telefon, internet 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Náklady na služby (účetní, IT, úklid) 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

Nájemné 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Splátky úvěrů

Ostatní náklady

Odpisy DH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NÁKLADY CELKEM 284 400 95 400 125 400 95 400 95 400 275 400 95 400 95 400 125 400 95 400 345 400 125 400

Provozní VH -284 400 -95 400 -125 400 -95 400 -95 400 324 600 -45 400 -45 400 -75 400 -45 400 654 600 -25 400

DPPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VH za běžnou činnost -284 400 -95 400 -125 400 -95 400 -95 400 324 600 -45 400 -45 400 -75 400 -45 400 654 600 -25 400

Kumulovaný VH za běžnou činnost-284 400 -379 800 -505200 -600 600 -696000 -371 400 -416 800 -462 200 -537600 -583000 71600 46200
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varianta počítá se získáním dvou velkých projektů v červnu a listopadu uvažovaného 

roku. Stejný je i počet nasazených pracovníků. Plán výnosů a nákladů druhé varianty i 

pro varianty ostatní je obsažen v příloze práce. 

V případě této varianty plánu výsledek hospodaření dosáhne kladných hodnot 

v šestém měsíci uvažovaného roku. Kladné hodnoty výsledku hospodaření zůstávají ještě 

do srpna tohoto roku. V září výsledek hospodaření zůstává záporný, avšak od října do 

konce roku dosahuje zase kladných hodnot. 

Třetí varianta počítá se získáním tří středně velkých projektů v červnu, srpnu a 

listopadu a nasazením dvou pracovníků. Plán výnosů a nákladů je obsažen v příloze 

práce. 

Kumulovaný výsledek hospodaření třetí varianty dosáhne kladných hodnot 

v listopadu uvedeného roku. 

Variantou, která se více odlišuje, je čtvrtá varianta. Uvažuje se získáním tří 

velkých projektů v červnu, srpnu a listopadu a nasazením tří pracovníků. V souvislosti 

s navýšením počtu pracovníků se zvýší mzdové náklady, stejně tak náklady na služby 

(viz. příloha). 

Popisovaná varianta plánu uvažuje sice s vyššími mzdovými náklady kvůli 

navýšení počtu nasazených pracovníků, to je však vykompenzováno získáním více 

velkých projektů a s nimi spojenými vyššími výnosy. Tyto výnosy způsobí, že 

kumulovaný výsledek hospodaření dosáhne kladné hodnoty již v srpnu a dále pak roste. 

Pátá varianta pak představuje nejméně optimistickou variantu, kdy je uvažováno, 

že nabízený produkt neosloví žádného zákazníka. V důsledku toho nebudou společnosti 

plynout žádné výnosy z tohoto produktu. V plánu prodeje se však předem uvažuje 

s nasazením dvou pracovníků, což si vyžádá očekávání počátečních mzdových nákladů 

(viz. příloha). 

V důsledku toho, že podnik není schopen oslovit žádného zákazníka a získat tak 

projekt a s ním spojené výnosy, bude plánovaný kumulovaný výsledek hospodaření 

všechny měsíce uvažovaného roku v záporných hodnotách. Jinými slovy provozní 

výsledek hospodaření skončí každý měsíc plánu záporný, kumulovaná ztráta se tak bude 

každý měsíc automaticky navyšovat. 
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5.4 Plánované cashflow 

5.4.1 Plánované cashflow vysvětlení položek 

Pro plán jednotlivých variant cashflow vycházíme z několika předpokladů. 

Hotovost běžného období získáme jako rozdíl mezi příjmy a výdaji v daném období. 

Plánované očekávané cashflow získáme součtem stavu hotovosti na začátku konkrétního 

období a hotovosti běžného období. Tímto výpočtem pokračujeme i v následujících 

obdobích a vyčíslíme kumulované cashflow. V plánu je uvažovaná splatnost faktur dva 

měsíce.109 Výpočet cashflow pro první variantu plánu prodeje pak zobrazuje následující 

tabulka. Plánované cashflow pro ostatní varianty jsou obsažené v příloze práce. 

 

Tabulka 12: Plánované cashflow varianta 1 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Výsledné cashflow pro všechny plánované varianty až na čtvrtou variantu bude 

každý měsíc v záporných hodnotách. Co je však důležité brát v potaz, je splatnost faktur, 

která ovlivňuje vývoj cashflow. 

Druhá varianta uvažuje se získáním dvou velkých projektů v červnu a listopadu 

uvažovaného roku. Získání tří středně velkých projektů představuje třetí varianta plánu. 

Zásadní změnu lze nalézt ve čtvrté variantě, kdy plán cashflow počítá se získáním 

tří velkých projektů a s tím spojeným navýšením mzdových nákladů. Tyto projekty 

společnost dle plánu prodeje získá v červnu, srpnu a listopadu. 

Poslední varianta počítá s tím, že podnik nezíská žádný projekt a nabízený produkt 

neosloví žádného zákazníka. 

Plánovaná varianta cashflow uvažuje se mzdovými náklady pro nasazení dvou 

pracovníků a dále pak žádné příjmy z prodeje softwarových licencí ani z konzultací. 

                                                 
109 PAIL, Č. Interview: Zákazníci – splatnost faktur. DATACONS, spol. s.r.o. 

CASH FLOW varianta 1 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Hotovost - začátek 0,0 -284 400,0 -379 800,0 -505 200,0 -600 600,0 -696 000,0 -971 400,0 -1 066 800,0 -562 200,0 -637 600,0 -683 000,0 -978 400,0

Hotovost z prodeje 0 0 0 0 0 0 0 600 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Prodej vlastního majetku

Připsané úroky

Obdržené půjčky

Vložený kapitál

Ostatní příjmy

PŘÍJMY CELKEM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

Nákup licencí 0 0 0 0 0 150 000 0 0 0 0 250 000 0

Osobní náklady (mzdy) 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400

Náklady na propagaci-marketing 0 0 30 000 0 0 30 000 0 0 30 000 0 0 30 000

Školení zaměstnanců 189 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Náklady na telefon, internet 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Náklady na služby (účetní, IT, úklid) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Nájemné 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Splátky úvěrů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odpisy DHiM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní výdaje

VÝDAJE CELKEM 284 400,0 95 400,0 125 400,0 95 400,0 95 400,0 275 400,0 95 400,0 95 400,0 125 400,0 95 400,0 345 400,0 125 400,0

Hotovost - běžné období -284 400,0 -95 400,0 -125 400,0 -95 400,0 -95 400,0 -275 400,0 -95 400,0 504 600,0 -75 400,0 -45 400,0 -295 400,0 -75 400,0

CF -284 400,0 -379 800,0 -505 200,0 -600 600,0 -696 000,0 -971 400,0 -1 066 800,0 -562 200,0 -637 600,0 -683 000,0 -978 400,0 -1 053 800,0
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Pozitivem však může být to, že podnik nemusí vynakládat náklady na nákup licencí, 

jelikož tyto náklady vznikají pouze v měsíci, kdy podnik daný projekt získá a zákazník 

podepíše se společností smlouvu o dodávce. Pokud by takto neměl podnik nastavené 

interní procesy, mělo by to negativní vliv na výsledné cashflow. 

 

5.5 Srovnání plánovaných výkazů jednotlivých variant 

V následující tabulce můžeme vidět, jak jednotlivé varianty plánu prodeje přispívají 

k tvorbě zisku, zda k ní přispívají a v jakém měsíci zůstává kumulovaný výsledek 

hospodaření v kladných hodnotách. Z pohledu kumulovaného výsledku hospodaření se 

jeví jako nejztrátovější pátá varianta plánu prodeje. Nejziskovější pak čtvrtá varianta, 

která tvoří kladný kumulativní výsledek hospodaření již od srpna uvažovaného roku a ke 

konci uvažovaného období dosahuje nejvyšší kladné hodnoty. 

 

Tabulka 13: Porovnání jednotlivých variant plánovaných výsledků hospodaření 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Pokud by kritériem investice do tohoto produktu bylo cashflow, bude výběr 

nejvhodnější varianty podobný. V následující tabulce je zobrazen plán cashflow. 

Jednotlivá cashflow se výrazně neliší do října uvažovaného roku. Zelenou barvou je 

zvýrazněna varianta s nejvyšší hodnotou plánovaného cashflow. Nejvyšší hodnoty 

cashflow pro následující měsíce až do konce uvažovaného období dosahovala taktéž 

čtvrtá varianta. 

 

Tabulka 14: Porovnání jednotlivých variant plánovaných cashflow 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

 

Varianta Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Varianta 1 VH kumul. -284 400 -379 800 -505 200 -600 600 -696 000 -371 400 -416 800 -462 200 -537 600 -583 000 71 600 46 200

Varianta 2 VH kumul. -284400 -379800 -505200 -600600 -696000 -71400 -66800 -62200 -87600 -83000 671600 746200

Varianta 3 VH kumul. -284400 -379800 -505200 -600600 -696000 -371400 -416800 -12200 -37600 -33000 371600 346200

Varianta 4 VH kumul. -442200 -569400 -726600 -853800 -981000 -388200 -415400 557400 600200 673000 1495800 1638600

Varianta 5 VH kumul. -284400 -379800 -505200 -600600 -696000 -821400 -916800 -1012200 -1137600 -1233000 -1328400 -1453800

Varianta Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Varianta 1 CF -284 400 -379 800 -505 200 -600 600 -696 000 -971 400 -1 066 800 -562 200 -637 600 -683 000 -978 400 -1 053 800

Varianta 2 CF -284400 -379800 -505200 -600600 -696000 -1071400 -1166800 -262200 -287600 -283000 -528400 -553800

Varianta 3 CF -284400 -379800 -505200 -600600 -696000 -971400 -1066800 -712200 -787600 -233000 -378400 -403800

Varianta 4 CF -442200 -569400 -726600 -853800 -981000 -1388200 -1515400 -642600 -699800 273000 95800 138600

Varianta 5 CF -284400 -379800 -505200 -600600 -696000 -821400 -916800 -1012200 -1137600 -1233000 -1328400 -1453800
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6 Ekonomické zhodnocení zavedení nového produktu do 

produktového portfolia 

Pro ekonomické zhodnocení plánovaných variant je třeba naplánovat tržby roku 

2016 a zhodnotit plánované varianty skrze ukazatel rentability aktiv. Pro to je potřebné 

vypočítat provozní výsledek hospodaření roku 2016, navýšit jej o provozní výsledek 

hospodaření z plánovaných variant a poměřit s původní výší aktiv společnosti 

DATACONS s.r.o. Následující kapitoly obsahují výše zmíněné. 

 

6.1 Plán tržeb 

Tržby společnosti nerostly ve sledovaných letech rovnoměrně. Mezi roky 2013 a 

2014 se meziročně snížily, naopak mezi roky 2014 a 2015 se zvýšily. Pro prognózu tržeb 

je důležité odhadnout meziroční růst tržeb (g), odhad pak bývá obvykle vypočten jako 

aritmetický průměr historických hodnot. Pro výpočet prognózy tržeb roku 2016 je využito 

procentuálního růstu tržeb (g) minulého roku. Hodnotu tržeb roku 2016 pak získáme 

násobkem procentuálního meziročního růstu tržeb (g) roku 2015 a tržeb roku 2015, což 

je znázorněno v následující tabulce. 

 

Tabulka 15: Plán tržeb 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

6.2 Výpočet ziskové marže 

Pro výpočet ziskové marže (rzm2016) zdola je důležité vypočítat ziskovou marži roku 

2015. V následující tabulce jsou sestaveny hlavní výnosové a nákladové položky roku 

2015, hodnoty jsou převzaty z výkazu zisků a ztrát společnosti. Ostatní provozní položky 

představují rozdíl mezi ostatními provozními náklady a výnosy. Provozní výsledek 

hospodaření je vypočítán jako rozdíl přidané hodnoty a výkonové spotřeby, osobních 

nákladů, daní a poplatků a ostatních provozních položek v míře, v jaké jsou zastoupeny 

v tržbách podniku roku 2015. Následně je vypočten provozní výsledek hospodaření roku 

2015. Provozní výsledek hospodaření pro plánované varianty roku 2016 je získán 

Rok 2013 2014 2015 2016
Datacons tržby 30 196 000,00 Kč 26 360 000,00 Kč 29 969 000,00 Kč 34 072 115,36 Kč

Meziroční růst tržeb g (%) -12,70% 13,69% 13,69%
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násobkem provozní ziskové marže (rzm2015) a tržeb roku 2016. Tržby roku 2016 jsou 

tvořeny součtem plánovaných tržeb roku 2016 a tržeb pro jednotlivé varianty plánu 

prodeje. Předchozí uvedené zobrazuje následující tabulka. 

 

Tabulka 16: Výpočet ziskové marže 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

6.3 Ekonomické zhodnocení 

Následující tabulka zobrazuje výpočet diference rentability aktiv mezi původní 

hodnotou výsledku hospodaření a hodnotou po zohlednění kumulovaných výsledků 

hospodaření z jednotlivých plánovaných variant plánu prodeje. Provozní výsledek 

hospodaření pro jednotlivé varianty je vypočítán v předešlé kapitole. Východiskem pro 

jeho výpočet je, že provozní zisková marže zůstává v roce 2016 stejná jako v roce 2015. 

Výsledek hospodaření jednotlivých variant je převzat z plánu výnosů a nákladů pro 

jednotlivé varianty. Výsledek hospodaření celkem (2016) je tvořen součtem provozního 

výsledku hospodaření (2016) a výsledku hospodaření pro jednotlivé varianty (2016). Dále 

je spočítána výchozí rentabilita aktiv poměrem PVH (2016) a výší aktiv roku 2015. 

Rentabilita aktiv po zohlednění výsledku hospodaření z jednotlivých variant je vypočtena 

jako poměr VH celkem (2016) a výše aktiv roku 2015. Následně je spočítána diference 

mezi novou a původní rentabilitou aktiv pro jednotlivé varianty. 

 

Tabulka 17: Výpočet ROA pro jednotlivé varianty 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

2015 2016 - I. 2016 - II. 2016 - III. 2016 - IV. 2016 - V.

29969000 35972115,36 36772115,36 36322115,36 38172115,36 34072115,36

Výpočet ziskové marže zdola:

0,90%

64,53%

57,92%

0,18%

1,08%

270000

29116000

10046000

17357000

1604000 1925298,577 1968116,155 1944031,267 2043046,917 1823606,829

5,35% 5,35% 5,35% 5,35% 5,35% 5,35%

Tržby

Položka

Obchodní marže

Výkony

Výkonová spotřeba

Osobní náklady

Provozní VH

Zisková marže z provozního VH (%)

Obchodní marže

Přidaná hodnota

Osobní náklady

Daně a poplatky

Ostatní provozní položky
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Z předchozí tabulky je patrné, že nejvyšší hodnoty diference rentability aktiv 

dosáhla varianta čtyři. S nejnižší rentabilitou aktiv pak počítá pátá varianta. Záporná 

hodnota signalizuje ztrátový projekt. Vzhledem k tomu, že plán počítá s horizontem 

jednoho roku, nevzniká potřeba diskontování a s tím spojeného stanovení diskontní míry. 

 

6.4 Výpočet nákladů na kapitál 

Výpočet vlastních nákladů na kapitál 

Výpočet nákladů vlastního kapitálu je proveden prostřednictvím modelu CAPM. 

Uvedené hodnoty jsou převzaty z oficiálních internetových zdrojů, zabývajících se 

finančními ukazateli. S pomocí hodnoty beta nezadlužené je vypočtena beta zadlužená a 

následně vypočteny náklady vlastního kapitálu. Použité hodnoty vycházejí z oficiálních 

zdrojů uvedených ve zdrojích práce. 

 

Tabulka 18: Výpočet nákladů vlástního kapitálu 

(Zdroj: vlastní zpracování dle zdrojů) 

 

 

 

Varianta 1 2 3 4 5

Rok 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016

Provozní VH 1925299 1968116 1944031 2043047 1823607

VH variant 46 200 746200 346200 1638600 -1453800

VH celkem 1971499 2714316 2290231 3681647 369807

ROA původní 0,079 0,081 0,080 0,084 0,075

ROA nové 0,081 0,111 0,094 0,151 0,015

ROA diference 0,19% 3,06% 1,42% 6,72% -5,96%

2,58%

0,64

4,91%

A1

0,80%

1,5

1,20%

-0,30%

0,00%

0,013900539

19,00%

0,64720604

5,50%

rf (aktuální výnosnost 10letých vládních dluhopisů USA) 10.3.2017

Beta nezadlužené

Riziková prémie kapitálového trhu USA

Rating České republiky

Riziko selhání země

Odhad poměru rizikové prémie u akcií oprati dluhopisům

Riziková prémie země

Riziková prémie země opravená o rozdíl v inflaci

 (USA aktuálně = 2,5%, ČR aktuálně =1%)

Riziková přirážka za menší likviditu vlastnických podílů – odhad

Poměr cizího a vlastního kapitálu u oceňovaného podniku

Daňová sazba

Beta zadlužené

Náklady vlastního kapitálu
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Výpočet nákladů na cizí kapitál 

Výše nákladů na cizí kapitál je provedena skrze procentuální míru nákladových 

úroků z dlouhodobých bankovních úvěrů roku 2013, jelikož podnik v roce 2015 vykázal 

nulovou hodnotu nákladových úroků viz. následující tabulka. Východiskem pro výpočet 

je předpoklad, že podnik v roce 2016 bude počítat se stejnou úrokovou mírou jako mezi 

roky 2013 a 2014. Krátkodobé bankovní úvěry podnik nevykazoval. 

 

Tabulka 19: Výpočet nákladů na cizí kapitál 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

 

Průměrné náklady na kapitál WACC jsou vypočteny z procentuálního zastoupení 

vlastních a cizích zdrojů financování na celkovém kapitálu s tím, že u nákladů na cizí 

kapitál je zohledněn daňový štít. 

 

Tabulka 20: Výpočet WACC 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Výsledná hodnota průměrných vážených nákladů na kapitál je vypočtena 

v předchozí tabulce. Průměrné vážené náklady kapitálu (WACC) jsou tedy 5,43 %. 

 

Položka 2013 2014 2015

Bankovní úvěry dlouhodobé 1042000 659 000 232 000

Bankovní úvěry krátkodobé

Úvěry celkem 1042000 659 000 232 000

Nákladové úroky 97 000 0

Průměrná úroková sazba 9,31%

úroková sazba krátkodobých bankovních úvěrů [%] 0,00%

úroková sazba dlouhodobých bankovních úvěrů [%] 9,31%

a) Váhy položek kapitálu tis. Kč Podíl

Vlastní kapitál 16 690 000 98,63%

Bankovní úvěry dlouhodobé 232 000 1,37%

Bankovní úvěry krátkodobé 0 0,00%

Cizí kapitál celkem 232 000 1,37%

Celkový zpoplatněný kapitál 16 922 000 100,00%

b) Průměrné vážené náklady kapitálu Váha Náklad Součin

Vlastní kapitál 98,63% 5,5% 5,42%

Cizí kapitál po dani 1,37% 0,08% 0,00103%

Průměrné vážené náklady kapitálu (WACC) 5,43%
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Následující tabulka zobrazuje výpočet provozního výsledku hospodaření po 

zdanění neboli NOPAT. Nejdříve je určen provozně nutný dlouhodobý majetek roku 

2015. Ten je tvořen dlouhodobým hmotným majetkem roku 2015, dlouhodobý nehmotný 

majetek společnost tento rok nevykazuje. Následně je vypočten upravený pracovní 

kapitál, který je tvořen součtem zásob, pohledávek, krátkodobého finančního majetku a 

aktivního časového rozlišení (2015). Od tohoto součtu jsou odečteny krátkodobé a 

dlouhodobé závazky a pasivní časové rozlišení (2015). Investovaný kapitál celkem je 

tvořen součtem provozně nutného dlouhodobého majetku a upraveného pracovního 

kapitálu. Provozní VH po zdanění pro ostatní varianty je vypočten jako součet 

prognózovaného provozního VH a kumulovaného VH pro jednotlivé varianty. 

Uvažovaná daňová sazba je 19 %. 

 

Tabulka 21: Výpočet provozního VH 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Výsledný NOPAT je doplněn do následující tabulky. Čistá operační aktiva (NOA) 

jsou tvořena hodnotou celkového investovaného kapitálu z předchozího roku (2015). 

Následně je vypočtena hodnota, o kterou je snížen vypočítaný NOPAT. Tato hodnota je 

spočtena jako násobek WACC a NOAt-1 předchozího roku. Rozdílem NOPAT a zmíněné 

položky je získána hodnota EVA viz. následující tabulka. 

 

Tabulka 22: Výpočet hodnoty EVA 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Nejvyšší hodnotu EVA pro podnik dosahuje čtvrtá varianta plánu. Kladná hodnota 

EVA signalizuje zvyšování hodnoty podniku pro vlastníky. Podnik by měl činit jen 

2015

787 000

16 135 000

16 922 000 1 2 3 4 5

1 604 000 1 971 499 2 714 316 2 290 231 3 681 647 369 807

1 299 240 1 596 914,19 2 198 595,96 1 855 087,11 2 982 134,07 299 543,67

Provozně nutný dlouhodobý majetek

Položka

Upravený pracovní kapitál

Investovaný kapitál celkem

Provozní VH

Prov. VH po upravené dani

2015 1 2 3 4 5

1 299 240 1 596 914 2 198 596 1 855 087 2 982 134 299 544

16 922 000 16 922 000 16 922 000 16 922 000 16 922 000 16 922 000

918 125 918 125 918 125 918 125 918 125

678 789 1 280 471 936 962 2 064 009 -618 581

Položka

NOPAT

NOA

WACC x NOAt-1

EVA



-90- 

 

takové investice, které přinášejí kladnou hodnotu EVA, čehož dosahují první čtyři 

varianty plánu. 

 

6.5 Výhled do budoucna 

Cílem společnosti je v nejlepším případě dosažení či přiblížení se čtvrté variantě 

plánu prodeje, výše sestavený krátkodobý plán počítá s horizontem jednoho kalendářního 

roku, a proto budoucí setrvání produktu ARM v portfoliu společnosti bude záviset na tom, 

které variantě plánu prodeje se společnost přiblíží. V případě, že by produkt oslovil malý 

počet zákazníků lze uvažovat s navýšením marketingových nákladů, které by mohly 

směrovat plán prodeje k dosažení větších tržeb. 

Nový produkt má veliké šance přiblížit se první variantě plánu prodeje 

v následujících letech, což představuje získání středně velkého a jednoho velkého 

projektu. V následujících letech je však třeba počítat se splatnou daní minulého roku. Na 

cashflow bude mít také výrazný vliv doba splatnosti pohledávek. Tržby z nového 

produktu by pak představovala první varianta plánu prodeje. Ekonomická přidaná 

hodnota první varianty plánu je kladná, proto se doporučuje realizovat rozšíření portfolia 

o nový produkt. 
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Závěr 

Diplomová práce byla vypracována ve společnosti DATACONS s.r.o., která se 

pohybuje na trhu informačních technologií. Uvedená společnost uvažovala o rozšíření 

svého produktového portfolia o nový produkt, který by společnosti zajistil konkurenční 

výhodu. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo provést strategickou analýzu společnosti 

DATACONS s.r.o. a posoudit přínos zavedení nového produktu do výrobkového 

portfolia společnosti. Provést komparaci s konkurencí a zjistit silné a slabé stránky 

společnosti. V práci je také představen navrhovaný nový produkt ARM, provedena 

analýza hlavních konkurentů společnosti DATACONS s.r.o. a vypracován krátkodobý 

plán prodeje. 

Teoretická část práce se zabývá plánem rozvoje podniku, plánováním a plánem 

podnikatelského záměru. Z této části práce je pak čerpáno v následujících kapitolách 

diplomové práce. 

Následně je představena společnost DATACONS s.r.o. a provedena strategická 

analýza této společnosti s využitím metody SLEPT, Porterovy analýzy, analýzy 7S, 

finanční analýzy a shrnutím ve SWOT analýze. 

Čtvrtá část diplomové práce pak představuje nový softwarový produkt ARM, jeho 

popis a legislativu, na kterou se nový produkt odvolává a kterou zohledňuje. Je provedena 

analýza kupujících a hlavních konkurentů společnosti včetně možných substitutů. 

Další část práce obsahuje představení uvedených variant plánu prodeje, výpočet 

mzdových nákladů pro uvažované varianty tohoto plánu, včetně sestavení výsledku 

hospodaření a plánovaného cashflow pro všechny uvažované varianty plánu prodeje a 

jejich srovnání. 

Ekonomické zhodnocení zavedení nového produktu do produktového portfolia 

obsahuje zhodnocení z pohledu ukazatele rentability aktiv, výpočet průměrných 

vážených nákladů na kapitál a následně výpočet ukazatele EVA pro jednotlivé varianty 

plánu. 

Hlavního cíle diplomové práce bylo dosaženo, v diplomové práci byl zohledněn 

výchozí stav kdy společnost uvažovala o rozšíření produktového portfolia pro dosažení 

konkurenční výhody na trhu informačních technologií, kterou jí navrhovaný softwarový 

produkt je schopen přinést. Diplomová práce obsahuje strategickou analýzu předmětné 
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společnosti, představení nového produktu Active Risk Manager, plánované varianty 

plánu prodeje či sestavení plánovaných účetních výkazů a výhled setrvání nového 

produktu v produktovém portfoliu do budoucna. Setrvání nového produktu Active Risk 

Manager v produktovém portfoliu společnosti DATACONS s.r.o. je však zásadně 

ovlivněno tím, v jaké míře se společnost přiblíží jednotlivým variantám plánu prodeje a 

je tak v kompetenci společnosti, jak s tímto plánem naloží. Navrhovaný softwarový 

produkt představuje komplexní sofistikované řešení pro řízení rizik pro podniky napříč 

všemi odvětvími a ukrývá tak vysoký potenciál do budoucna. 
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Zdravotní pojištění za zaměstnance 4,5 % z hrubé mzdy 

Sociální pojištění za zaměstnance 6,5 % z hrubé mzdy 

Zdravotní pojištění za 

zaměstnavatele 
9 % z hrubé mzdy 

Sociální pojištění za 

zaměstnavatele 
25 % z hrubé mzdy 

Superhrubá mzda 
SHM = hrubá mzda + ZP 

zaměstnavatel + SP zaměstnavatel 

Záloha na daň 
Záloha na daň = (SHM*15%) – 

sleva na dani – daňové zvýhodnění 

Daňové zvýhodnění 

1117,- na každé dítě bez ZTP/P 

2234,- na každé dítě s ZTP/P 

335,- příprava na budoucí povolání 

(student) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Varianta 2: 2 velké projekty rok 2017

VÝSLEDOVKA Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Tržby za prodej zboží licence SW 500000 500000

Tržby za prodej služeb - konzultace 500000 100000 100000 100000 100000 600000 200000

Ostatní výnosy

VÝNOSY CELKEM 0 0 0 0 0 1000000 100000 100000 100000 100000 1100000 200000

Nákup licencí od výrobce 0 0 0 0 0 250 000 0 0 0 0 250 000 0

Osobní náklady (mzdy) 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400

Náklady na propagaci-marketing 30000 30000 30000 30000

Školení zaměstnanců 189000

Náklady na telefon, internet 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Náklady na služby (účetní, IT, úklid) 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

Nájemné 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Splátky úvěrů

Ostatní náklady

Odpisy DH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NÁKLADY CELKEM 284 400 95 400 125 400 95 400 95 400 375 400 95 400 95 400 125 400 95 400 345 400 125 400

Provozní VH -284 400 -95 400 -125 400 -95 400 -95 400 624 600 4 600 4 600 -25 400 4 600 754 600 74 600

DPPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VH za běžnou činnost -284 400 -95 400 -125 400 -95 400 -95 400 624 600 4 600 4 600 -25 400 4 600 754 600 74 600

Kumulovaný VH za běžnou činnost-284400 -379800 -505200 -600600 -696000 -71400 -66800 -62200 -87600 -83000 671600 746200

Varianta 3: 3 středně velké projekty rok 2017

VÝSLEDOVKA Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Tržby za prodej zboží licence SW 300000 300000 300000

Tržby za prodej služeb - konzultace 300000 50000 350000 100000 100000 350000 100000

Ostatní výnosy

VÝNOSY CELKEM 0 0 0 0 0 600000 50000 650000 100000 100000 650000 100000

Nákup licencí od výrobce 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000 0 0 150 000 0

Osobní náklady (mzdy) 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400

Náklady na propagaci-marketing 30000 30000 30000 30000

Školení zaměstnanců 189000

Náklady na telefon, internet 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Náklady na služby (účetní, IT, úklid) 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

Nájemné 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Splátky úvěrů

Ostatní náklady

Odpisy DH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NÁKLADY CELKEM 284 400 95 400 125 400 95 400 95 400 275 400 95 400 245 400 125 400 95 400 245 400 125 400

Provozní VH -284 400 -95 400 -125 400 -95 400 -95 400 324 600 -45 400 404 600 -25 400 4 600 404 600 -25 400

DPPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VH za běžnou činnost -284 400 -95 400 -125 400 -95 400 -95 400 324 600 -45 400 404 600 -25 400 4 600 404 600 -25 400

Kumulovaný VH za běžnou činnost-284400 -379800 -505200 -600600 -696000 -371400 -416800 -12200 -37600 -33000 371600 346200

Varianta 4: 3 velké projekty rok 2017

VÝSLEDOVKA Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Tržby za prodej zboží licence SW 500000 500000 500000

Tržby za prodej služeb - konzultace 500000 100000 600000 200000 200000 700000 300000

Ostatní výnosy

VÝNOSY CELKEM 0 0 0 0 0 1000000 100000 1100000 200000 200000 1200000 300000

Nákup licencí od výrobce 0 0 0 0 0 250 000 0 0 0 0 250 000 0

Osobní náklady (mzdy) - 3 zaměstnanci 107 200 107 200 107 200 107 200 107 200 107 200 107 200 107 200 107 200 107 200 107 200 107 200

Náklady na propagaci-marketing 30000 30000 30000 30000

Školení zaměstnanců 315000

Náklady na telefon, internet 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Náklady na služby (účetní, IT, úklid) 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

Nájemné 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Splátky úvěrů

Ostatní náklady

Odpisy DH

NÁKLADY CELKEM 442 200 127 200 157 200 127 200 127 200 407 200 127 200 127 200 157 200 127 200 377 200 157 200

Provozní VH -442 200 -127 200 -157 200 -127 200 -127 200 592 800 -27 200 972 800 42 800 72 800 822 800 142 800

DPPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VH za běžnou činnost -442 200 -127 200 -157 200 -127 200 -127 200 592 800 -27 200 972 800 42 800 72 800 822 800 142 800

Kumulovaný VH za běžnou činnost-442200 -569400 -726600 -853800 -981000 -388200 -415400 557400 600200 673000 1495800 1638600

Varianta 5: získání žádného projektu rok 2017

VÝSLEDOVKA Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Tržby za prodej zboží licence SW

Tržby za prodej služeb - konzultace

Ostatní výnosy

VÝNOSY CELKEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nákup licencí od výrobce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Osobní náklady (mzdy) 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400

Náklady na propagaci-marketing 30000 30000 30000 30000

Školení zaměstnanců 189000

Náklady na telefon, internet 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Náklady na služby (účetní, IT, úklid) 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

Nájemné 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Splátky úvěrů

Ostatní náklady

Odpisy DH

NÁKLADY CELKEM 284 400 95 400 125 400 95 400 95 400 125 400 95 400 95 400 125 400 95 400 95 400 125 400

Provozní VH -284 400 -95 400 -125 400 -95 400 -95 400 -125 400 -95 400 -95 400 -125 400 -95 400 -95 400 -125 400

DPPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VH za běžnou činnost -284 400 -95 400 -125 400 -95 400 -95 400 -125 400 -95 400 -95 400 -125 400 -95 400 -95 400 -125 400

Kumulovaný VH za běžnou činnost-284400 -379800 -505200 -600600 -696000 -821400 -916800 -1E+06 -1E+06 -1233000 -1328400 -1453800



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASH FLOW varianta 2 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Hotovost - začátek 0,0 -284 400,0 -379 800,0 -505 200,0 -600 600,0 -696 000,0 -1 071 400,0 -1 166 800,0 -262 200,0 -287 600,0 -283 000,0 -528 400,0

Hotovost z prodeje 0 0 0 0 0 1 000 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Prodej vlastního majetku

Připsané úroky

Obdržené půjčky

Vložený kapitál

Ostatní příjmy

PŘÍJMY CELKEM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0

Nákup licencí 0 0 0 0 0 250 000 0 0 0 0 250 000 0

Osobní náklady (mzdy) 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400

Náklady na propagaci-marketing 0 0 30 000 0 0 30 000 0 0 30 000 0 0 30 000

Školení zaměstnanců 189 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Náklady na telefon, internet 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Náklady na služby (účetní, IT, úklid) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Nájemné 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Splátky úvěrů

Ostatní náklady

Odpisy DHiM

Ostatní výdaje

VÝDAJE CELKEM 284 400,0 95 400,0 125 400,0 95 400,0 95 400,0 375 400,0 95 400,0 95 400,0 125 400,0 95 400,0 345 400,0 125 400,0

Hotovost - běžné období -284 400,0 -95 400,0 -125 400,0 -95 400,0 -95 400,0 -375 400,0 -95 400,0 904 600,0 -25 400,0 4 600,0 -245 400,0 -25 400,0

CF -284 400,0 -379 800,0 -505 200,0 -600 600,0 -696 000,0 -1 071 400,0 -1 166 800,0 -262 200,0 -287 600,0 -283 000,0 -528 400,0 -553 800,0

CASH FLOW varianta 3 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Hotovost - začátek 0,0 -284 400,0 -379 800,0 -505 200,0 -600 600,0 -696 000,0 -971 400,0 -1 066 800,0 -712 200,0 -787 600,0 -233 000,0 -378 400,0

Hotovost z prodeje 0 0 0 0 0 600 000 50 000 650 000 100 000 100 000

Prodej vlastního majetku

Připsané úroky

Obdržené půjčky

Vložený kapitál

Ostatní příjmy

PŘÍJMY CELKEM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600 000,0 50 000,0 650 000,0 100 000,0 100 000,0

Nákup licencí 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000 0 0 150 000 0

Osobní náklady (mzdy) 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400

Náklady na propagaci-marketing 0 0 30 000 0 0 30 000 0 0 30 000 0 0 30 000

Školení zaměstnanců 189 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Náklady na telefon, internet 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Náklady na služby (účetní, IT, úklid) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Nájemné 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Splátky úvěrů

Ostatní náklady

Odpisy DHiM

Ostatní výdaje

VÝDAJE CELKEM 284 400,0 95 400,0 125 400,0 95 400,0 95 400,0 275 400,0 95 400,0 245 400,0 125 400,0 95 400,0 245 400,0 125 400,0

Hotovost - běžné období -284 400,0 -95 400,0 -125 400,0 -95 400,0 -95 400,0 -275 400,0 -95 400,0 354 600,0 -75 400,0 554 600,0 -145 400,0 -25 400,0

CF -284 400,0 -379 800,0 -505 200,0 -600 600,0 -696 000,0 -971 400,0 -1 066 800,0 -712 200,0 -787 600,0 -233 000,0 -378 400,0 -403 800,0

CASH FLOW varianta 4 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Hotovost - začátek 0,0 -442 200,0 -569 400,0 -726 600,0 -853 800,0 -981 000,0 -1 388 200,0 -1 515 400,0 -642 600,0 -699 800,0 273 000,0 95 800,0

Hotovost z prodeje 0 0 0 0 0 1 000 000 100 000 1 100 000 200 000 200 000

Prodej vlastního majetku

Připsané úroky

Obdržené půjčky

Vložený kapitál

Ostatní příjmy

PŘÍJMY CELKEM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000 000,0 100 000,0 1 100 000,0 200 000,0 200 000,0

Nákup licencí 0 0 0 0 0 250 000 0 0 0 0 250 000 0

Osobní náklady (mzdy) 107 200 107 200 107 200 107 200 107 200 107 200 107 200 107 200 107 200 107 200 107 200 107 200

Náklady na propagaci-marketing 0 0 30 000 0 0 30 000 0 0 30 000 0 0 30 000

Školení zaměstnanců 315 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Náklady na telefon, internet 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Náklady na služby (účetní, IT, úklid) 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Nájemné 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Splátky úvěrů

Ostatní náklady

Odpisy DHiM

Ostatní výdaje

VÝDAJE CELKEM 442 200,0 127 200,0 157 200,0 127 200,0 127 200,0 407 200,0 127 200,0 127 200,0 157 200,0 127 200,0 377 200,0 157 200,0

Hotovost - běžné období -442 200,0 -127 200,0 -157 200,0 -127 200,0 -127 200,0 -407 200,0 -127 200,0 872 800,0 -57 200,0 972 800,0 -177 200,0 42 800,0

CF -442 200,0 -569 400,0 -726 600,0 -853 800,0 -981 000,0 -1 388 200,0 -1 515 400,0 -642 600,0 -699 800,0 273 000,0 95 800,0 138 600,0

CASH FLOW varianta 5 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Hotovost - začátek 0,0 -284 400,0 -379 800,0 -505 200,0 -600 600,0 -696 000,0 -821 400,0 -916 800,0 -1 012 200,0 -1 137 600,0 -1 233 000,0 -1 328 400,0

Hotovost z prodeje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prodej vlastního majetku

Připsané úroky

Obdržené půjčky

Vložený kapitál

Ostatní příjmy

PŘÍJMY CELKEM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nákup licencí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Osobní náklady (mzdy) 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400

Náklady na propagaci-marketing 0 0 30 000 0 0 30 000 0 0 30 000 0 0 30 000

Školení zaměstnanců 189 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Náklady na telefon, internet 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Náklady na služby (účetní, IT, úklid) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Nájemné 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Splátky úvěrů

Ostatní náklady

Odpisy DHiM

Ostatní výdaje

VÝDAJE CELKEM 284 400,0 95 400,0 125 400,0 95 400,0 95 400,0 125 400,0 95 400,0 95 400,0 125 400,0 95 400,0 95 400,0 125 400,0

Hotovost - běžné období -284 400,0 -95 400,0 -125 400,0 -95 400,0 -95 400,0 -125 400,0 -95 400,0 -95 400,0 -125 400,0 -95 400,0 -95 400,0 -125 400,0

CF -284 400,0 -379 800,0 -505 200,0 -600 600,0 -696 000,0 -821 400,0 -916 800,0 -1 012 200,0 -1 137 600,0 -1 233 000,0 -1 328 400,0 -1 453 800,0



 

 

 


