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Abstrakt 

 

Předmětem diplomové práce "Optimalizace externího financování podnikatelského záměru" 

je rozbor moţností financování rozvoje vybrané firmy na základě podrobné analýzy. 

V diplomové práci analyzuji aktuální ekonomický stav firmy, její aktivita, pasiva, vlastní 

kapitál. Dále zohledňuji  strategie obchodního rozvoje firmy a jejího podnikání. Práce se také 

zabývá analýzou nabídek bankovních úvěrů, finančního leasingu a jejich vzájemného 

porovnání. Provedení analýzy umoţní nalezení optimálního řešení financování. 

 

 

Abstract 

 

The purpose of the dissertation "An optimalization of an external funding of the prospectus" 

is to examine financial analyses of particular business connected with the business 

development. The present study aims to explore actual finance of the particular business and 

asset of the business. Moreover the analytical report examine Business development strategy. 

The dissertation is engaged also in analysis of investment credit and finacial leasing offers 

and benchmarking of both. The main purpose  of the financial analyses is suggestion of the 

financing of the prarticular company. 
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1. ÚVOD 

 

 

Při volbě tématu diplomové práce jsem hledala moţnosti na jakou oblast se zaměřím a jakou 

studii budu zpracovávat. Měla jsem více nápadů od teoretických studií, aţ po marketingové 

analýzy pro různé firmy na trhu. Oblast marketingu je mi blízká, před rodičovskou 

dovolenou jsem pracovala pro malou firmu a protoţe zde samostatné marketingové oddělení 

nebylo, kromě obchodní činnosti jsem měla na starosti kompletní marketing.  

 

V zaměstnání jsem vypracovávala marketingové studie, analyzovala trh, hledala cesty, 

kterými by se mohla firma ubírat a tyto analýzy, poznatky a studie mi pomohly se dobře 

rozhodnout kam konkrétně nasměrovat obchodní aktivity. Stanovení strategie se vţdy 

vyplatilo a výsledkem pak byly zvyšující se trţby v oboru, který jsem měla na starosti. Z této 

praktické zkušenosti vím, jak důleţité je pro firmu plánování a shromáţdění všech potřebných 

informací. Jen tak se můţe vedení firmy dobře rozhodnout a neučinit krok, který by se ukázal 

v budoucnosti jako špatný. 

 

V této souvislosti jsem se rozhodla vypracovat projekt pro firmu, pro kterou jsem v minulosti 

externě pracovala. Tato společnost  řeší problém, jak sníţit náklady na provoz jednotlivých 

středisek. Kdyţ tato společnost zakládala pobočku v Brně, pomáhala jsem analyzovat trh na 

Jiţní Moravě. Můj záměr analyzovat moţnosti externího financování podnikatelského záměru 

firmy jsem konzultovala s vedením společnosti. Majitel firmy souhlasil a slíbil poskytnutí 

všech podkladů, které budu při práci potřebovat. Vypracuji tedy projekt, který bude prakticky 

vyuţitelný a můj čas strávený studiem problému bude smysluplný a pomůţe společnosti 

stanovit vhodnou strategii, jejíţ výsledkem bude rozvoj firmy a jejího podnikání.  

 

Po domluvě s vedením společnosti a jejich přáním neodhalit skutečný název firmy, pouţívám 

fiktivní název pro společnost, Interiéry, a.s. a Interiéry Brno, a.s.. S touto podmínkou jsem 

souhlasila, protoţe pro praktický přínos práce není důleţité odtajnit firmu, ale získat reálné 

podklady a interní informace, coţ mi firma slíbila poskytnout v případě splnění této 

podmínky. 
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2. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

 

 

Společnost Interiéry, a.s. je společnost, která se zabývá komplexním vybavením interiérů. 

Hlavním oborem činnosti je vybavení koupelen, kuchyní, dále pak nabízí širokou škálu 

materiálů podlah a dveří. Koncovému zákazníkovi nabízí kompletní řešení přes návrhy, 

dodávky materiálů aţ po konečnou realizaci celého projektu. V posledních letech 

zaznamenala i v době začínající krize vzestup trţeb a dále tento vzestupný trend pokračuje. 

Společnost si tedy můţe dovolit uvaţovat o investicích, které by do budoucna mohly 

znamenat sníţení nákladů jednotlivých středisek a větší zisky pro akcionáře.  

 

Jednotlivá střediska, kterých je v součastné době 6, mají vysoké náklady zejména spojené 

s pronájmem kanceláří, klientských center, skladů apod.. Majitelé proto uvaţují  o postupném 

odkupu jednotlivých budov, aby v budoucnosti nemuseli platit tak vysoký nájem a 

disponovali vlastním majetkem v podobě budov, které mají nyní v pronájmu. Mým úkolem je 

zjistit, jestli takový odkup je za součastných podmínek ekonomické situace společnosti 

moţný, zda do budoucna by bylo výhodné investovat peníze tímto směrem nebo je výhodnější 

zůstat v nájmu. Dalším úkolem diplomové práce je zjištění moţností externího financování 

tohoto podnikatelského záměru. 

 

Práce se zabývá moţnostmi externího financování podnikatelského záměru. Při analýze těchto 

moţností jsem vycházela ze skutečných podkladů bank. Pracovníci jednotlivých bank mi 

vypracovali nabídky  přímo pro společnost Interiéry, a.s.. Tímto způsobem se mi podařilo 

zjistit reálné moţnosti, které se společnosti vzhledem ke stávající ekonomické situaci nabízí. 

Hlavní cíl práce je z těchto moţností vybrat optimální řešení financování daného 

podnikatelského záměru k zajištění rozvoje firmy a jejího podnikání.  

 

Aby byl naplněn globální cíl práce, musím před samotnou optimalizací externího financování 

vymezit  provést komplexní analýzu a to nejen z hlediska finančních moţností společnosti, ale 

analýzu je nutné provést v širším rozsahu. Je nutné zjistit, jaká je situace na trhu, jaká je 

konkurence v oboru, s jakými projekty je moţné do budoucna počítat. Jedním z parciálních 

cílů práce je tedy na základě provedené strategické a finanční analýzy, odhalit, jak si firma 

stojí na trhu a zda je moţné počítat do budoucna s prosperitou. Finanční analýza bývá jedním 
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z bodů strategické analýzy. Vyčlenila jsem v práci  posouzení financí záměrně do samostatné 

kapitoly pro větší přehlednost, protoţe analýza financí bude nejobsáhlejší a budu se na ni v 

dalším textu odkazovat. Pro úplnost je nutné zamyslet se nad riziky, které jsou s daným 

investičním záměrem spojeny. 

 

Druhým parciálním cílem je komparace soudobých moţností externího financování firmy.  

 

Prostřednictvím komplexní analýzy bude moţné na závěr poskytnout společnosti Interiéry, 

a.s. reálné podklady a doporučení, jak by se měli rozhodnout a jak by měli postupovat 

v případě provedení zamýšleného podnikatelského záměru.  

 

 

2.1. Metodologie 

 

V diplomové práci vyuţívám vybrané manaţerské metody, mezi které patří: 

 

Metoda komparace 

Jejím základním principem je srovnávání dvou a více případů za účelem ověření vztahu mezi 

nezávislou (nezávislými) a závislou proměnnou.
1
 

 

Metoda měření 

Tuto metodu můţeme charakterizovat jako určení číselné hodnoty veličin prostřednictvím 

jednotky měření. Pouţití pro srovnání s předpokládanými hodnotami (výrazně lepší, lepší, 

beze změny, horší, mnohem horší). Kromě přímého měření i zprostředkované (určeno 

výpočtem na základě jiných veličin z přímého měření).
2
 

 

Metoda reflexe 

Reflexe - zpětný odraz, vychází z intuice, tvůrčího vnuknutí, fantazie. Z dobrého nápadu se 

odvíjí představa řešení problému na nové úrovni poznání.
 3

 

 

                                                

1 www.pdfqueen.com [16] 
2 http://cs.wikipedia.org/ [17] 
3 http://cs.wikipedia.org/ [17] 
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Metoda analýz 

Metody analýz můţeme definovat jako rozklad celku na části - věcné prvky, vlastnosti a 

vztahy. Důraz se klade na souvislosti. Jedná se o jednu z nejrozšířenějších metod.
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

4 http://cs.wikipedia.org/ [17] 
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3. CHARAKTERISTIKA PODNIKU  

 

3.1. Historie a současnost 

 

Společnost Interiéry, a.s. byla zaloţena roku 1991. Firma začala působit na Liberecku jako 

malý podnik s minimem zaměstnanců a znalostí. Z původního záměru, prodeje keramických 

obkladů a dlaţeb, se postupně, na základě poptávky a nabývajících zkušeností, rozvinulo 

mnoho dalších souvisejících činností. 

 

V roce 1996, rozhodnutím majitelů, společnost vytvořila několik dceřiných společností se 

samostatnou právní subjektivitou podle místa a oboru činnosti. Tyto samostatné více 

specializované podniky byly ideálním základem pro rychlý rozvoj celé společnosti. Postupně 

vznikala maloobchodní klientská centra a také velkoobchodní sklady určené k vlastnímu 

prodeji materiálů a zejména k podpoře klientských center – zajištění, kompletaci a dodání 

materiálů do projektů a zakázek. 

 

Společnost Interiéry, a.s. dnes působí téměř v celé republice. Disponuje špičkovými 

vzorkovnami v Praze, Brně, Hradci Králové, Ostravě, Liberci a Jablonci nad Nisou a dále pak 

vlastní zavedený velkoobchod v Liberci a Brně. 

 

3.2. Charakteristika činnosti podniku 

 

Společnost Interiéry, a.s. se dnes pohybuje na trhu kompletních realizací interiérů v hlavních 

oborech činností: 

 navrhování, projektování a realizace koupelen a interiérů 

 navrhování, projektování a realizace keramických bazénů 

 prodej a montáţ dřevěných a laminových podlah 

 dodávka a montáţ interiérových dveří 

 navrhování, projektování a montáţ kuchyní 
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3.3. Profil podniku 

 

Díky dlouhodobě budované profesionalitě a know-how se podnik úspěšně prosazuje ve 

významných developerských a investičních projektech, ve výstavbě bytových domů, 

soukromých rezidencí, novostaveb i rekonstrukcí hotelů, penzionů, restaurací a mnoha dalších 

veřejných i soukromých prostor. Podílí se i na obnově historických budov.  

 

Společnost poskytuje zákazníkům kompletní sluţby od zadání, tvorby vizualizace a  rozpočtu, 

přes výběry materiálů a zařizovacích předmětů aţ po kompletní realizaci. 

 

Stálým zdrojem inspirace pro tak široký záběr činností se stala spolupráce s předními českými 

designery a architekty, kteří se dlouhodobě podílejí na tvorbě úrovně a stylu firemních 

realizací. Firemní strategií je také stálé hledání nových výrobků a technologií a sledování 

českého a světového designu. 
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4. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

4.1. Strategická analýza 

 

Na začátku strategické analýzy je nezbytné určit, jestli se významně nezměnily předpoklady, 

za nichţ byla vytyčena stávající strategie a jestli stav firemního okolí umoţňuje pokračovat 

v součastné strategii tak, aby podnik dosáhl poţadovaných výsledků. Jestliţe se předpoklady, 

za nichţ byla stávající strategie zformulována, významně změnily, či změněné okolí skýtá 

nové příleţitosti, případně hrozby, musí být strategie upravena.  

Při provádění strategické analýzy je potřeba se zaměřit na vnější i vnitřní (interní) prostředí 

firmy. 
5
 

 

4.1.1. Analýza vnějšího okolí podniku 

 

Strategie a cíle podniku jsou silně ovlivňovány atraktivností oboru, v němţ podnik působí, a 

jeho strategickou situací jako celku. Při analýze vnějšího prostředí firmy je potřeba se 

zamyslet nad vývojovými trendy, které mohou firmu v budoucnosti významně ovlivňovat. 

 

Okolí firmy bychom mohli pro větší přehlednost rozdělit na obecné a oborové. 

 

Oborové okolí 

Oborové okolí firmy je ovlivňováno jeho konkurenty, dodavateli a zákazníky.  

 

Obecné okolí 

Neméně důleţité jsou také další faktory, které podstatně ovlivňují nebo mohou ovlivnit 

prosperitu firmy. Zařazujeme je do obecného okolí firmy a jsou to zejména ekonomické, 

ekologické, politické a technologické faktory.  
6
 

 

                                                

5 KEŘKOVSKÝ,M. a VYKYPĚL,O.: Strategické řízení. [4] 
6 KEŘKOVSKÝ,M. a VYKYPĚL,O.: Strategické řízení. [4] 
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Obr. 1: Vnější okolí firmy  

 

4.1.2. Analýza interního okolí podniku 

 

Hlavní myšlenkou interní analýzy je uskutečnit objektivní zhodnocení součastného postavení 

firmy. Jde o snahu identifikovat v čem firma vyniká  a co není její silnou stránkou. 

Kaţdá firma má svoje slabé a silné stránky. Velký podnik je obvykle finančně silnější neţ 

podnik malý, na druhé straně však má tendenci pomaleji realizovat potřebné změny a méně 

efektivně slouţí malým trţním segmentům. U malých firem je tomu většinou naopak. 
7
 

 

K základním vnitřním faktorům, patří výzkum a vývoj, řízení výroby, kvalita výrobku, 

finanční faktory, marketing, trţní pozice, zaměstnanci a prodej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 : Vnitřní okolí firmy  

                                                

7 KEŘKOVSKÝ,M. a VYKYPĚL,O.: Strategické řízení. [4] 
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marketing, odbyt, tržní pozice

finance
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4.1.3. Nástroje analýzy podniku 

 

SWOT analýza 

 

Základ strategické analýzy tvoří analýzy silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb 

podniku (SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Teprve po zpracování 

odhadu vnitřní a vnější situace firmy lze lépe rozhodnout, zda strategický záměr firmy je 

realizovatelný. 
8
 

 

S – vnitřní síla 

Při analýze potencionálních vnitřních sil bychom měli odpovědět na otázky: 

 Je na tom firma dobře z finančního hlediska? 

 Má podnik zmapovaný trh v oboru svého působení? 

 Je funkční strategie lepší neţ u konkurence? 

 Má zvláštní kompetence v oboru např. design, lepší pracovní tým atd.? 

 Má podnik dobré postavení na daném trhu a dlouhodobou tradici oproti konkurenci? 

 Prokázal uţ součastný management schopnost řídit podnik úspěšně?  

 Brání se silným konkurentům? Dokázal si podnik vytvořit štít proti konkurenci? 

 Je podnik spíše lídrem v inovacích nebo jen následníkem? 

 Má podnik nějaké konkurenční výhody a snaţí se je udrţovat? 

 Jsou zákazníci loajální a lze je jen těţko přetáhnout ke konkurenci? 
9
 

 

W – vnitřní slabiny 

Při analýze slabin bychom měli nalézt odpovědi na následující otázky: 

 Má podnik vysoké celkové náklady na kus v porovnání s hlavním konkurentem? 

 Má podnik nějaké konkurenční nevýhody? Např. nakvalifikovaní obchodníci atd. 

 Chybí klíčové znalosti a kompetence v podniku? Sedí správní lidé na správném místě? 

 Je podnik schopen zajišťovat potřebné změny strategií? 

 Má podnik úzký sortiment nebo profil? 

 Je podnik zranitelný tlakem konkurence? Tlak konkurence je větší neţ síla podniku 

konkurovat mu. 

                                                

8 MALLYA, T.: Základy strategického řízení a rozhodování.  [6] 
9 MALLYA, T.: Základy strategického řízení a rozhodování.  [6] 
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 Klesá ziskovost podniku? 

 Má management špatnou reputaci při zavádění strategie? Tzn. nedokáţe vést strategii 

vţdy do úspěšného konce? 

 Zhoršuje se konkurenční pozice podniku? Vstup nové konkurence do oboru. 

 Neexistuje jasný strategický směr? 

 Má management nedostatek manaţerských znalostí?Potýká se podnik s vnitřními 

problémy? Nespokojenost pracovníků, chybí operativní kapitál, špatné pracovní 

podmínky atd. 
10

 

 

O – vnější příleţitosti 

Stejně při analýze potenciálních vnějších příleţitostí bychom měli nalézt odpovědi na otázky: 

 Roste trh tak rychle, ţe to podnik můţe vyuţít jako příleţitost k vlastnímu růstu? 

 Obsluhuje podnik dostatečný počet zákazníků? Existují další skupiny zákazníků mimo 

obor, které se mohou stát potenciálními zákazníky? 

 Vstup do nových trhů nebo segmentů? Podnik má moţnost proniknout na nový trh 

nebo zavést nový segment výrobku na daném trhu. 

 Zvýšit sortiment výrobků, aby byla uspokojena široká škála potřeb zákazníků? 

Vznikla nová potřeba zákazníků a podnik ji musí vyuţít ke zvýšení sortimentu 

výrobků. 

 Vertikální integrace? Podnik má dostatečné zdroje a můţe je pouţít k vertikální 

integraci, aby omezil tlak konkurence nebo sílu dodavatelů a odběratelů. 
11

 

 

T - vnější hrozby 

K nalezení potenciálních vnějších hrozeb musíme znát odpovědi na následující otázky? 

 Růst prodeje substitučních produktů? Roste prodej substitučních produktů, např. z 

asijských zemí atd. 

 Změna potřeb a vkusu zákazníků? Změna ţivotního stylu můţe výrazně ovlivňovat 

poptávku po produktech podniku. 

 Růst konkurenčního tlaku? Tlak konkurence je vysoký a podnik ho nebude v nejbliţší 

době zvládnout. 

                                                

10 MALLYA, T.: Základy strategického řízení a rozhodování.  [6] 
11 MALLYA, T.: Základy strategického řízení a rozhodování.  [6] 
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 Nevýhodná vládní politika? Vláda zasahuje do podnikání, např. omezení vstupu do 

oboru, který by zjišťoval konkurenceschopnost podniku. 

 Pravděpodobnost vstupu nových konkurentů? Nová konkurence bude do oboru 

vstupovat pravděpodobně tehdy, budou-li v něm existovat příleţitosti. 

 Pomalý růst trhu? Trh je jiţ nasycen a poptávka po výrobku roste pomalu. 

 Rostoucí vyjednávací síla zákazníků nebo dodavatelů? 
12

 

 

Základní strategie dle Portera 

 

Základní strategie dle Portera se dělí na strategii vedoucího nákladů, strategii zaměření a na 

strategii tvorby odlišnosti. 

 

Strategie vedoucího nákladů (Cost-Leadership) 

Strategie vedoucího nákladů znamená, ţe v této části trhu převládají jednoduché výrobky, 

které lze lehce vyrobit a konkurovat jim. Zde je konkurenční soutěţ téměř výhradně určena 

konkurenčním bojem. Firma, která chce získat konkurenční výhodu tímto způsobem, musí 

výrobek nabídnout za nejniţší cenu ve srovnání s ostatními konkurenty v daném sektoru a 

součastně udrţovat roveň kvality výrobků a sluţeb. 
13

 

  

Strategie diferenciace (Differentiation) 

Odlišnost znamená, ţe v daném sektoru trhu dominují vysoce hodnotné, velmi rozdílné 

výrobky nebo vytvářejí něco výjimečného z pohledu zákazníka. Úspěšná diferenciace 

poţaduje výjimečnost v tom co zákazník povaţuje za hodnotné. Můţe to být přidaná hodnota 

jako zkrácená doba dodání, okamţité vyzvednutí ze skladu po objednávce, spolehlivá 

dodávka, flexibilita, široký sortiment atd. Kdyţ diferenciace poskytuje zákazníkovi hodnotu 

tak vzniká konkurenční výhoda. 
14

 

 

Strategie zaměření (Focus) 

Při strategii zaměření je vybrána určitá skupina zákazníků nebo segment trhu. Uvnitř 

zvoleného segmentu se můţe firma pokusit konkurovat na základě nízké ceny nebo 

diferenciace. 

                                                

12 MALLYA, T.: Základy strategického řízení a rozhodování.  [6] 
13 MALLYA, T.: Základy strategického řízení a rozhodování.  [6] 
14 MALLYA, T.: Základy strategického řízení a rozhodování.  [6] 
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K dosaţení úspěchů při sledování strategie zaměření by měl podnik: 

 Bránit svou pozici proti moţnému vstupu konkurenta. 

 Vytvořit bariéry proti imitaci. 

 Neobávat se budoucího rozšíření trhu, konkurenti budou vyuţívat různých metod, aby 

přilákali zákazníky ze segmentu focusu. 
15

 

 

       Konkurenční výhoda 

     Nízké náklady    Jedinečnost 

    

   Široký 

Konkurenční  rozsah

 rozsah 

   Úzký 

   rozsah 

 

 

Obr. 3: Porterův model konkurenčního prostředí  

4.2. Finanční analýza 

 

Hlavním úkolem finanční analýzy je komplexně posoudit úroveň součastné finanční situace 

podniku (finanční zdraví), posoudit vyhlídky na finanční situaci podniku v budoucnosti, 

připravit opatření ke zlepšení ekonomické situace podniku a zajištění další prosperity 

podniku. 
16

 

4.2.1. Zdroje informací pro finanční analýzu 

 

Výchozím a základním zdrojem pro finanční analýzu jsou následující výkazy: 

 

Výkazy finančního účetnictví 

Můţeme je označit i jako výkazy externí, protoţe poskytují informace hlavně externím 

uţivatelům. Podávají přehled o stavu a struktuře majetku a zdrojích jeho krytí (rozvaha), o 

                                                

15 MALLYA, T.: Základy strategického řízení a rozhodování.  [6] 
16 DLUHOŠOVÁ, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku.  [2] 
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na základě nízkých nákladů 

Zaměření nebo strategie  
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na základě odlišnosti 
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tvorbě a uţití výsledku hospodaření (výkaz zisku a ztráty) a konečně o pohybu peněţních 

toků (výkaz Cash Flow). 

 

Výkazy vnitropodnikového účetnictví 

Výkazy vnitropodnikového účetnictví nepodléhají ţádné jednotné metodické úpravě a kaţdý 

podnik si je vytváří podle svých potřeb. Patří sem zejména výkazy o spotřebě nákladů na 

jednotlivé výkony nebo v jednotlivých střediscích apod. Tyto výkazy ale mají interní 

charakter, nejsou veřejně dostupné. 
17

 

 

Kromě těchto základních zdrojů se vyuţívá i dalších relevantních informací jako například 

komentáře manaţerů, zprávy vedoucích pracovníků, různé firemní statistiky apod.  

 

Rozvaha 

 

Údaje zjištěné z rozvahy charakterizují stav majetku a zdrojů podniku k určitému datu. V 

rozvaze platí pravidlo, ţe ţádná firma nemůţe mít více majetku neţ má zdrojů a opačně, tj. 

platí princip bilanční rovnosti. 
18

 

 

AKTIVA = PASIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4:  Rozvaha, čtyři základní segmenty  

                                                

17 DLUHOŠOVÁ, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku.  [2] 
18 KISLINGEROVÁ, E. a kol.: Manaţerské finance. [5] 
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Výkaz zisku a ztráty 

 

Smyslem výkazu zisku a ztrát (VZZ)  je informovat o úspěšnosti práce podniku, o výsledku, 

kterou dosáhl podnikatelskou činností. Zachycuje vztahy mezi výnosy podniku dosaţenými v 

určitém období a náklady spojenými s jejich vytvořením. Zjednodušeně lze podstatu VZZ 

vyjádřit vztahem: 
19

 

 

VÝNOSY - NÁKLADY = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  

 

Tabulka 1: Kategorie hospodářského výsledku  

 

Nejpouţívanější  kategorie hospodářského výsledku 

  

HV za účetní období (EAT) 

+ daň z příjmů za mimořádnou činnost 

+ daň z příjmů za běţnou činnost 

= HV před zdaněním (EBT) 

+ nákladové úroky 

= HV před úroky a zdaněním (EBIT) 

+ odpisy 

= HV před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) 

 

 

Cash Flow 

 

Účelem analýzy výkazu peněţních toků (Cash Flow, CF) je objasnit hlavní faktory, které 

ovlivňují příjem, výdej hotovosti a z toho plynoucí stav hotovosti k určitému okamţiku. Platí 

tzv. metoda dvou hřebíků (příjmy a výdaje), přičemţ je ţádoucí, aby příjmy převyšovaly 

výdaje. 
20

 

 

PŘÍJMY > VÝDAJE 

 

                                                

19 DLUHOŠOVÁ, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku.  [2] 
20 KISLINGEROVÁ, E. a kol.: Manaţerské finance. [5] 
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Výkaz CF zobrazuje skutečný pohyb peněţních prostředků, je tak doplňkem dvou výše 

uvedených výkazů. 

 

4.2.2. Základní ukazatele finanční analýzy 

 

Ukazatele rentability 

 

Rentabilita celkových aktiv ROA (Return on Assets) 

Je klíčovým měřítkem rentability. Poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do 

podnikání bez ohledu na to, zda byla financována z vlastního kapitálu nebo kapitálu věřitelů. 

 

ROA = EBIT / Aktiva 

 

Rentabilita investovaného kapitálu ROCE (Return on Capital Employd) 

Ukazatel měří kolik provozního hospodářského výsledku před zdaněním podnik dosáhl z 

jedné koruny investované akcionáři a věřiteli. Má se tedy na mysli zpoplatněný kapitál. 

 

ROCE = EBIT / celkový kapitál 

 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE (Return on Assets, Basic Earning Power) 

Měří, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu akcionářem.  

 

ROE = čistý zisk / vlastní kapitál 

 

Rentabilita trţeb ROS (Return on Sales) 

Tvoří jádro efektivnosti podniku. V případě, ţe jsou zjištěny problémy u tohoto ukazatele, lze 

se domnívat, ţe budou ve všech dalších oblastech. 

 

ROS = HV po zdanění / tržby 
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Ukazatele likvidity 

 

Běţná likvidita (Current ratio) 

Měří, kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé závazky podniku. Znamená to, kolikrát je 

podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškerá oběţná aktiva na hotovost. 

 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

 

Je velmi obtíţné najít "ideální" hodnotu tohoto ukazatele. Jde o to, jakou strategii 

management podniku zvolí a zda preferuje spíše vysoký výnos nebo nízké riziko. Podle 

průměrné strategie se má tato likvidita pohybovat v rozmezí 1,6 - 2,5, podle konzervativní má 

být > 2,5, a podle agresivní < 1,6 ale ne niţší neţ 1. 
21

 

 

Pohotová likvidita (Quick Asset Ratio) 

Vylučuje nejméně likvidní část oběţných aktiv - zásoby (suroviny, materiál, polotovary, 

nedokončenou výrobu a hotové výrobky) z ukazatele běţné likvidity. 

  

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

 

Nabývá-li ukazatel hodnoty 1, znamená to, ţe podnik by měl být schopen vyrovnat své 

závazky bez nutnosti prodeje svých zásob.Vyšší hodnota pohotové likvidity je sice příznivější 

z hlediska věřitelů, avšak vysoké hodnoty ukazatele váţí značný objem oběţných aktiv ve 

formě pohotových prostředků, které přináší pouze minimální nebo ţádný úrok. 
22

 

 

Okamţitá likvidita (Cash Position Ratio) 

Také se nazývá hotovostní likvidita. Hotovostí se rozumí všechny pohotové platební 

prostředky. 

𝐻𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡𝑛í 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑃𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

                                                

21 KISLINGEROVÁ, E. a kol.: Manaţerské finance. [5] 
22 KISLINGEROVÁ, E. a kol.: Manaţerské finance. [5] 
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Doporučená hodnota ukazatele je 0,2. 
23

 

 

Ukazatele aktivity 

 

Doba obratu zásob(Inventory Turnover) 

Vyjadřuje průměrný počet dnů, po něţ jsou zásoby vázány v podniku do doby jejich spotřeby 

(prodeje). 

 

DOZ = Zásoby / (Tržby/360) 

 

Doba inkasa pohledávek (Average Collection Period) 

Měří, kolik uplyne dní, během nichţ je inkaso peněz za trţby zadrţeno v pohledávkách. Po 

tuto dobu musí firma čekat na inkaso plateb za své jiţ provedené trţby za vyrobené výrobky a 

poskytnuté zálohy. 

 

DIP = Pohledávky / (Tržby/360) 

 

Ukazatele zadluţenosti 

 

Podíl vlastního kapitálu 

Vyjadřuje, jaká část podnikových aktiv je financována vlastním kapitálem. 

 

Vlastní kapitál / Aktiva 

 

Ukazatel úrokového krytí (Times Interest Earned Ratio) 

Výše tohoto ukazatele vypovídá o tom, kolikrát celkový efekt reprodukce pokryje úrokové 

platby. 

 

Úrokové krytí = EBIT / Celkový nákladový úrok 

 

 

                                                

23 KISLINGEROVÁ, E. a kol.: Manaţerské finance. [5] 
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4.3. Možnosti financování podnikatelského záměru 

 

Před vlastní realizací kaţdého projektu je nutné zjistit, z jakých zdrojů bude nejvýhodnější 

projekt financovat, aby byl finančně zajištěn a zároveň byly vynaloţeny optimální náklady na 

kapitál. Zdroje financování projektu jsou důleţité pro vyhodnocení efektivnosti investic. 

Existuje celá řada moţností financování od samofinancování přes leasing, bankovní úvěry a to 

jak krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, také je moţné potřebné peníze získat emisí 

dluhopisů.  

 

Pro tuto práci se však zaměřím jen na některé z nich a to ty, které připadají v úvahu pro daný 

podnikatelský záměr.  

 

S ohledem na to, ţe jde o odkup budovy za  10 000 000 Kč připadá v úvahu investiční 

dlouhodobý úvěr, leasing nebo od odkupu budovy ustoupit a zůstat v nájmu. 

 

4.3.1. Bankovní úvěr 

 

Hlavním zdrojem pro financování investic jsou zpravidla bankovní úvěry. Banky při jednání o 

úvěru poţadují podrobný podnikatelský záměr spolu s rozpočtem. Podnik musí také 

zdůvodnit účel půjčky, dále banka zkoumá stupeň zadluţení podniku, schopnost splácet úroky 

a půjčku, prosperitu firmy. Banka poţaduje záruku pro případ, ţe podnik zanikne nebo přeruší 

činnost. 

 

Pro účely mé diplomové práce budu vyuţívat úvěr komerční, tedy úvěr poskytnutý bankou 

soukromému podniku za účelem financování nákupu nového dlouhodobého majetku. Jedná se 

tedy o dlouhodobý investiční úvěr. 

 

Umořování dluhu 

 

Pro bankovní úvěry je typické postupné umořování dluhu během doby splatnosti. Umořovací 

plán můţe být zaloţen zpravidla na čtvrtletních, pololetních nebo ročních splátkách úvěru a 

platbách úroků.  
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Splátky mohou mít následující charakter: 

 individuálního splátkového plánu (obsahuje velikost a termíny splátek, velikost 

úroků v jednotlivých letech dohodnutých s bankou) 

 rovnoměrného splácení (úvěr je splácen stejnými splátkami, úroky klesají podle 

klesající výše dluhu)   

 splácením anuitou (součet splátek a úroků je konstantní). 
24

 

 

Úročení úvěrů 

 

Úrok, a tedy i úroková sazba je jednou z velmi důleţitých sloţek úvěrového vztahu jak pro 

banku, tak i pro klienta. Obě strany zajímá především výše úrokové sazby. Nelze však 

podceňovat ani druhou stránku úročení, kterou je způsob úročení. Úroková sazba z úvěru 

můţe být stanovena v úvěrové smlouvě fixním nebo pohyblivým způsobem. 
25

 

 

Fixní (pevná) úroková sazba je stanovena fixně na celou dobu splatnosti úvěru. Banka ani 

klient nemá moţnost ji jednostranně změnit.  

 

Pohyblivá úroková sazba se mění během splatnosti úvěru. Způsob změn úrokových sazeb 

můţe být koncipován následně: 

 bezprostřední vazba na určitou úrokovou sazbu (Při sjednání úvěrové smlouvy nejsou 

předem dány termíny přizpůsobování úrokové sazby, ale vyplývají ze změn v základě 

leţící sazby. Úrokovou sazbou, na kterou je úročení vázáno, bývá samotnou bankou 

vyhlašovaná základní sazba – např. prime rate, diskontní sazba ČNB. Tyto sazby a 

jejich změny jsou mimo vliv banky poskytující úvěr. Takto koncipovaná úroková 

sazba bývá označována jako floating rate.). 
26

 

 vazba na určitou trţní referenční úrokovou sazbu (Je vybraná trţní sazba s předem 

danými termíny přizpůsobování. Referenčními sazbami jsou obvykle trţní sazby typu 

PRIBOR, LIBOR, PIBOR, FIBOR, atd. Takto koncipovaná úroková sazba je 

označována jako variable rate.). 
27

 

                                                

24 ZEMAN, V., Bankovnictví studijní text pro prezenční i kombinovanou formu studia [15] 
25 REVENDA, Z.: Centrální bankovnictví. [9] 
26 DVOŘÁK, P.: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty [3] 
27 DVOŘÁK, P.: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty [3] 
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Úvěrové zajištění 

 

Dalším znakem investičních úvěrů je to, ţe banky poţadují část investice financovat z 

interních zdrojů. Důvodem je krytí rizika ze strany banky. Pouze velice bonitním klientům s 

výbornou úvěruschopností mohou banky poskytnout úvěr na investici v plné výši. 

 

S bankovními riziky a jejich zajištěním souvisí také záruční podmínky a ochranná ujednání. 

Úvěrové zajištění je tak pro banku nástroj, který umoţní předejít ztrátám a škodám v 

případech, kdy dluţník nechce, nebo není schopen dostát svým závazkům vůči bance.  

 

 

Úvěrové zajištění je nejčastěji členěno do dvou základních skupin: 

 

 osobní zajištění (Nároky věřitele z úvěru jsou v případě neplnění závazku dluţníkem 

uplatňovány přímo proti osobě dluţníka, nebo proti třetím osobám. Osobní zajištění 

můţe mít formu např. ručení, bankovní záruky, směnečného zajištění, atd.). 

 reálné zajištění (Je postaveno na principu věcné, nebo finanční zástavy realizované v 

případě, ţe dluţník nesplní svůj závazek vůči věřiteli. Jako reálného zajištění se 

pouţívá zástavního práva k nemovitostem, k movitým předmětům, k cenným papírům, 

k pohledávkám,peněţním prostředkům na účtu.). 
28 

 

 

Výhody a nevýhody bankovního úvěru 

 

Financování investičního záměru pomocí bankovního úvěru má samozřejmě své výhody a 

nevýhody. V následujícím tabulce uvádím několik základních pro a proti této formy 

financování. 

 

 

 

                                                

28 ZEMAN, V., Bankovnictví studijní text pro prezenční i kombinovanou formu studia [15] 
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Tabulka 2: Výhody a nevýhody bankovního úvěru  

 

 

Výhody 

 

Nevýhody 

 

- majetek je ihned od pořízení součástí 

obchodního majetku daného podniku 

 

 

- zvýšení míry zadluţení podniku – můţe 

mít za následek negativní změny ve 

výsledcích finanční analýzy 

- odpisy - jsou součástí daňově 

uznatelných nákladů, podnik si tak sniţuje 

daňový základ 

 

- vysoké náklady spojené s vyřízením 

bankovního úvěru a vedením úvěrového 

účtu 

- splátky úroků z úvěru patří do daňově 

uznatelných nákladů - sniţují zisk 

 

 

- sníţení likvidity podniku – nakoupená 

investice je součástí stálých aktiv 

zachycených v rozvaze 

 

 

 

4.3.2. Finanční leasing 

 

Leasing je pronájem investičního zařízení nebo předmětů dlouhodobé spotřeby uţivateli za 

sjednané nájemné ve formě pravidelných splátek na určitou, nebo neurčitou dobu s právem 

odkupu pronajatého předmětu na konci nájemního vztahu. 

 

Leasing je povaţován za alternativní formu financování potřeb podniku cizím kapitálem. Od 

bankovních úvěrů se liší tím, ţe vlastníkem majetku není uţivatel, ale pronajímatel (věřitel). 

Pronajímateli leasingových předmětů jsou výrobci, obchodníci nebo leasingové společnosti. 
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Účast bank na leasingovém financování 

 

Banky se procesu leasingového financování účastní tím, ţe zakládají leasingové společnosti 

ve formě dceřiných firem nebo kapitálově vstupují do vybraných leasingových společností a 

nebo zajišťují zdroje pro financování leasingu úvěrováním bonitních leasingových 

společností. 
29

 

 

 

Druhy leasingu 

 

Z hlediska délky pronájmu, přechodu vlastnického práva k pronajímanému majetku na konci 

pronájmu a účelu, kterému slouţí rozlišujeme dva základní typy leasingu a to provozní a 

finanční leasing. 

 

Provozní (operativní) leasing je krátkodobý pronájem, kdy doba pronájmu je kratší neţ 

ekonomická ţivotnost majetku. Nájemné formou splátek od jednoho nájemce zahrnuje jen 

určitou část pořizovací ceny. Leasingová smlouva je vypověditelná a předpokládá se, ţe 

majetek po uplynutí doby pronájmu bude vrácen pronajímateli. Pronajímatel nese všechny 

rizika, která plynou z vlastnictví majetku. 
30

 

 

Finanční (kapitálový) leasing představuje dlouhodobý pronájem majetku. Pronajímatel 

převádí na nájemce všechna rizika a výnosy spojené s fungováním zařízení.  Doba pronájmu 

se v podstatě shoduje s dobou ekonomické ţivotnosti pronajímaného předmětu. Leasingová 

smlouva není vypověditelná a leasingové splátky pokrývají pořizovací cenu pronajatého 

zařízení, náklady spojené s obstaráním finančních zdrojů i ziskovou přiráţku leasingové 

společnosti. Finanční leasing splňuje podmínky stanovené v zákoně o dani z příjmů. 
31

 

 

                                                

29 ZEMAN, V., MELUZÍN, T.: Bankovnictví - studijní text pro prezenční i kombinovanou formu studia [14]  
30 REŢŇÁKOVÁ, M. Finanční management [10] 
31 REŢŇÁKOVÁ, M. Finanční management [10] 
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Pro externí financování podnikatelského záměru, který je předmětem této diplomové práce 

připadá v úvahu právě finanční leasing, který má dvě formy, a to přímý a nepřímý leasing. 

 

 

Přímý leasing znamená, ţe smlouvy jsou uzavírány na určený, nový majetek (nájemce určí 

zařízení, které poţaduje, pronajímatel toto zařízení koupí od výrobce a na základě smlouvy jej 

pronajme). 

 

Opakem přímého leasingu je leasing nepřímý (zpětný pronájem). Zpětný pronájem spočívá v 

tom, ţe podnik prodá svůj existující majetek leasingové společnosti a zpětně si jej od ní 

pronajme. Tato finanční operace je prováděna z toho důvodu, aby podnik získal peněţní 

prostředky avšak za cenu, ţe ztratí vlastnické právo k prodanému majetku. 
32

 

 

 

Cena leasingu 

 

Leasingová cena zahrnuje vstupní (pořizovací cenu majetku), úrok z úvěru (v případě 

refinancování leasingové operace úvěrem) a leasingovou marţi pronajímatele. Rozdíl mezi 

leasingovou cenou a pořizovací cenou majetku představuje leasingové úročení. Lze ho 

povaţovat za skutečnou cenu leasingu, obdobně jako úrok z úvěru. 
33

 

 

Při finančním leasingu mají výdaje formu splátek nájemného placených podle dohodnutého 

splátkového kalendáře (předmět leasingu odepisuje pronajímatel) a tím se šetří počáteční 

kapitál nájemce.  

 

 

Výhody a nevýhody finančního leasingu 

 

Stejně jako tomu je u bankovního úvěru také finanční leasing jakoţto forma externího 

financování přináší své výhody a nevýhody. Jednotlivá pro a proti jsou uvedena v následující 

tabulce. 

                                                

32 ZEMAN, V., Bankovnictví studijní text pro prezenční i kombinovanou formu studia [15] 
33 REŢŇÁKOVÁ, M. Finanční management [10] 
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Tabulka 3: Výhody a nevýhody finančního leasingu  

 

 

Výhody 

 

Nevýhody 

 

 

-  umoţňuje uţívat majetek, aniţ by podnik 

jednorázově vloţil vlastní prostředky na 

investici  

-  vyšší cena pro pořízení majetku 

 

 

- leasingové splátky patří do daňově 

uznatelných nákladů - sniţují zisk 

 

 

-  můţe se vyskytovat omezení z hlediska 

pronajímatele (omezování uţívacích práv, 

nemoţnost vypovězení nájemní smlouvy aj.) 

-  leasingové financování je flexibilní, 

vytváří předpoklady pro řešení finančních 

problémů spojených s náběhem a sezónností 

výrobního procesu prostřednictvím 

nelineárních splátek 

 

 

-  po ukončení pronájmu přechází do 

vlastnictví nájemce téměř odepsaný majetek, 

čímţ se ztrácí výhoda daňových odpisů a v 

případě, ţe podnik dosahuje zisk, můţe dojít 

ke zvýšení daňového základu pokud podnik 

neuzavře další leasingovou smlouvu 

 

-  nájemce zpravidla platí splátky ve stejné 

výši a nenese důsledky inflačního rizika   

 

-  formálně nezvyšuje míru zadluţení 

podniku, a tím opticky zvyšuje rentabilitu 

celkového kapitálu a zlepšuje likviditu 

podniku   
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4.4. Analýza rizik 

 

Analýza rizik je obvykle chápána jako proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich 

uskutečnění a dopadu na aktiva, tedy stanovení rizik a jejich závaţnosti. 
34

 

 

Analýza rizik zpravidla zahrnuje: 

 

 identifikaci aktiv - vymezení posuzovaného subjektu a popis aktiv, které vlastní; 

 stanovení hodnoty aktiv - určení hodnoty aktiv a jejich význam pro subjekt, 

ohodnocení moţného dopadu jejich ztráty, změny či poškození na existenci či chování 

subjektu; 

 identifikaci hrozeb a slabin - určení druhů událostí a akcí, které mohou ovlivnit 

negativně hodnotu aktiv, určení slabých míst subjektu, které mohou umoţnit působení 

hrozeb;  

 stanovení závaţnosti hrozeb a míry zranitelnosti - určení pravděpodobnosti výskytu 

hrozby a míry zranitelnosti subjektu vůči dané hrozbě. 
35

 

 

Hodnocení rizika 

Hodnocení rizika je neustálé zvaţování poškození aktivit, která mohou být způsobena 

naplněním hrozeb, přičemţ je nutno vzít v úvahu veškeré potencionální důsledky. Dále je 

nutné uvaţovat reálné pravděpodobnosti výskytu takových rizik z pohledu převaţujících 

hrozeb, zranitelnosti a aktuálně implementovaných opatření. 
36

 

 

Výsledky hodnocení rizik 

Výsledky hodnocení rizik pomohou určit odpovídající kroky vedení organizace i priority pro 

zvládání rizik a pro realizaci opatření určených k zamezení jejich výskytu. 
37

 

 

 

 

 

                                                

34 ZEMAN, V., MELUZÍN, T.: Bankovnictví - studijní text pro prezenční i kombinovanou formu studia [14] 
35 RAIS, K., DOSKOČIL, R.: Risk management [7] 
36 TICHÝ, M.: Ovládání rizika. Analýza a management. [12] 
37 TICHÝ, M.: Ovládání rizika. Analýza a management. [12] 
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5. ANALÝZA SOUDOBÉ SITUACE PODNIKU 

 

 

Společnost Interiéry, a.s. má v součastné době otevřeno 6 klientských center, a to v Liberci, 

Jablonci nad Nisou, v Praze, v Hradci Králové, v Brně a Ostravě. Společnost byla zaloţena v 

Jablonci nad Nisou a postupným rozmachem společnosti rostl i počet klientských center. 

Postupně se firma rozrůstala o pobočky v Liberci, Praze, Hradci Králové. Se stále rostoucími 

obraty a výší zisku se majitelé rozhodli rozšířit své působení na Moravě. Roku 2006 byla 

zaloţena pobočka v Brně a otevření zatím poslední pobočky v Ostravě se datuje začátkem 

roku 2008. 

S otevřením nové pobočky vznikají společnosti náklady a v první fázi je třeba investovat a 

podpořit nově vzniklou pobočku, aby se podnikání v další oblasti ČR rozběhlo a začalo 

generovat firmě zisky.   

 

5.1. Výběr střediska pro podnikatelský záměr 

 

V součastné době společnost neplánuje rozšíření prodejní sítě o další klientské centrum a 

přemýšlí spíše o tom, jak si do budoucna sníţit náklady spojené s provozem 6 fungujících 

poboček. Jednou z moţností by byl případný odkup budov, kde společnost provozuje 

klientské centrum, kanceláře, sklady.  

Na začátku tohoto podnikatelského záměru bylo potřeba vybrat jednu z poboček, která v 

součastné chvíli generuje vysoké zisky, má stálé zákazníky, fungující tým zaměstnanců a její 

obchodní aktivity se zdají být perspektivní do budoucna.   

 

5.1.1. Rozhodnutí managementu 

 

Na základě rozboru situace, které provedl vrcholový management společnosti vyplynulo, ţe 

by se mohlo uvaţovat o dvou pobočkách, které splnily stanovené parametry. Jedná se o 

klientské centrum v Praze a v Brně. Z analýzy vyplynulo, ţe obě pobočky jsou perspektivní 

pro další podnikání. 
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5.1.2. Porovnání tržeb 

 

Praha 

Klientské centrum v Praze funguje delší dobu a vzhledem k moţnostem trhu v této oblasti, lze 

předpokládat, ţe i do budoucna bude středisko prosperovat. Tuto skutečnost potvrzuje nárůst 

trţeb. Za  rok 2008 mělo trţby přes 60 mil. Kč, coţ tvořilo cca 40% obratu společnosti. V 

roce 2009 středisko navýšilo obrat na cca 80mil. Kč, coţ tvořilo 33% obratu celé společnosti. 

I přes meziroční nárůst trţeb střediska v Praze o 20 mil. Kč se celkový podíl na trţbách 

vzhledem k celé ČR sníţil, coţ je způsobeno otevřením nové pobočky v Ostravě. 

 

Brno 

Kdyţ se podíváme na situaci v Brně z hlediska trţeb viz VZZ příloha 2, vidíme, ţe v roce 

2008 jsou uvedeny trţby cca 40 mil. Kč, coţ tvořilo 26% obratu společnosti. Meziroční nárůst 

trţeb střediska byl 16 mil. Kč, tzn. ţe v roce 2009 byly trţby 56 mil. Kč. V porovnání k 

celkovému obratu celé firmy tato částka představuje 23%.  

Popsanou situaci znázorňuje následující graf: 

 

Trţby 

[mil. Kč] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Rok 

Graf 1: Porovnání trţeb 

 

Srovnáním trţeb jsme zjistili, ţe Brno má meziroční nárůst trţeb 40%, Praha pak 33%. Brno 

je na tom z tohoto hlediska o něco lépe. 
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5.1.3. Výsledné rozhodnutí 

 

Vrcholový management hodnotil nejen trţby, ale přihlédl zejména k tomu, ţe v Brně je zřízen 

i fungující velkoobchod  a budova je vyuţita na maximum. Ve středisku v Praze velkoobchod 

není, sklady se zboţím  jsou zde minimální, většinou se vše objednává na termín realizace 

zakázky z velkoobchodu, který je v Liberci. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem se společnost přiklonila podnikatelský záměr realizovat 

v Brně.  

V diplomové práci proto analyzuji podrobně situaci v Brně a to včetně zkoumání situace v 

tomto oboru na trhu, postavení firmy Interiéry, a.s. na trhu v Brně, hlavní konkurenci v tomto 

kraji, předpoklad a odhad ekonomického stavu firmy Interiéry Brno, a.s. do budoucna aj. 

 

 

5.2. Strategická analýza firmy Interiéry Brno, a.s. 

 

 

Dříve neţ přistoupím k samotnému řešení problému podnikatelského záměru, musím provést 

strategickou analýzu firmy Interiéry Brno, a.s., aby se potvrdil, popřípadě vyvrátil závěr 

manaţerů společnosti, a to ten, ţe pobočka v Brně je perspektivní pro podnikání do budoucna. 

Interní analýza manaţerů společnosti vychází spíše z odhadů vytvořených z dosavadních 

finančních výsledků a plánů trţeb ředitele pobočky Brno. Existence a prosperita 

velkoobchodu v Brně podpořila rozhodnutí o odkupu budov v tomto středisku.  

 

Strategická analýza pomůţe odhalit přednosti ale i nedostatky firmy Interiéry Brno, a.s., 

poskytne podněty ke zlepšení stávající situace a poslouţí jako návod jakým směrem by se 

firma měla vydat, aby se dosáhlo poţadovaných plánů a cílů v budoucnu. Teprve po 

zpracování odhadu vnitřní a vnější situace firmy lze lépe rozhodnout, zda strategický záměr 

firmy je realizovatelný. 
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5.2.1. Externí analýza 

 

Externí analýza je vlastně analýzou vnímaných okolností a skutečností, které mají nebo 

mohou mít vliv na uskutečnění vize firmy.  Dále je analýzou negativních faktorů, které 

znamenají nebo mohou znamenat pro tuto vizi hrozbu. Proto se analyzují jednotlivé  

segmenty prostředí právě z hlediska příleţitostí a hrozeb. 

 

 

OBECNÉ OKOLÍ 

 

Ekonomika 

 

Zavedení eura je důleţitým bodem k diskuzi, jaký dopad bude mít zavedení jednotné měny 

na celkovou ekonomiku státu a samozřejmě i na podnikovou sféru. Společnosti a podnikatelé 

by měli zahájit své přípravy na změny s tím související co moţná nejdříve. Připravenost je 

nezbytná, protoţe změna na jednotnou měnu nebude zřejmě pozvolná, ale proběhne metodou 

tzv. „ velkého třesku“. Řada firem se touto problematikou vůbec nezabývá, přitom tato změna 

postihne kaţdého.  

Národní měna se stane součástí jednotné měny téměř celé Evropy, coţ povede k podstatnému 

sníţení nákladů na směnu měn a přeshraničních transferů jak v obchodním styku podnikatelů, 

tak i v turistice. 

Národní měnou bude moţné provádět platby v celosvětovém měřítku, protoţe euro patří mezi 

jednu ze tří světových měn (vedle USD a japonského jenu). 

Spotřebitelé budou mít moţnost snadného porovnání cen v jednotlivých členských státech. 

Firmy mohou snadněji porovnat své náklady, coţ posílí konkurenci, která zřejmě přinese 

sníţení cen. Pro podnikatelskou sféru působící v rámci jednotné měny euro, bude zvýšená 

intenzita konkurenčního prostředí. 

Vzhledem k tomu, ţe hlavní konkurence společnosti Interiéry Brno, a.s. jsou české firmy a 

hlavní zákazníci jsou klienti a developerské společnosti v ČR, neočekává se, ţe by se tyto 

změny nějak zásadně ovlivnily ekonomickou situaci firmy.  
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Ekonomická recese podstatně ovlivňuje ekonomickou situaci mnoha firem. V počátku recese  

bylo nutné na danou ekonomickou situaci zareagovat a nastolit taková opatření, která povedou 

ke sníţení nákladů a stabilizaci společnosti.  

Management společnosti Interiéry Brno, a.s. na danou ekonomickou situaci velmi dobře 

zareagoval a vzhledem k tomu, ţe došlo k navýšení trţeb v roce 2009 daná opatření byla 

účinná.  

Jednalo se zejména o opatření ve vozovém parku – sníţení počtu automobilů, důsledná 

kontrola soukromých jízd, zavedení systému placení soukromých jízd. Omezení nákupu 

spotřebního zboţí – mobily, notebooky, kancelářské potřeby aj.. Sníţení výdajů na marketing 

a reklamu, a to k omezení reklamy formou billboardů. Tato forma propagace firmy se zdála 

být účinná, proto nedošlo k jejímu úplnému zrušení. Zrušení reklamy v rádiu z důvodu nízké 

efektivity vzhledem k vysokým nákladům za tuto reklamu. Sponzorská akce golfový ples – 

propagace firmy prostřednictvím sponzorských darů na golfovém plese v Brně. V roce 2008 

věnována hlavní cena plesu hydromasáţní vana a poukazy  v hodnotě 30.000 Kč. V roce 2009 

bylo na tuto akci vyčleněno 20.000 Kč. Hledání finančních zdrojů pro vzdělávání pracovníků 

z fondů EU. Omezení školení zaměstnanců profesionálními školiteli. 

 

Politika 

 

Vzhledem  k tomu, ţe společnost Interiéry Brno, a.s. spolupracuje s  mnoha developery a díky 

velmi špatné legislativní situaci mezi dluţníkem a věřitelem existuje reálná hrozba zvýšení 

počtu faktur po době splatnosti.  

Větší problém neţ dluţníci, kteří nedodrţují termín splatnosti faktur jsou firmy, které 

zkrachují a dluţné částky neuhradí vůbec.  

 

Společnost podepisuje v součastné době se zákazníky smlouvy s rozhodčí doloţkou. V 

případě neuhrazení za zboţí a sluţby se tímto způsobem částečně chrání proti případnému 

dlouhému soudnímu řízení. Dalším ochranným mechanismem k urychlení inkasa pohledávek  

je smlouva uzavřená mezi společností Interiéry, a.s. a faktoringovou společností.  

Velmi dobré pro finanční jistotu podniku je vybírat zálohy na zboţí a práci v takové výši, aby 

byly pokryty náklady na zakázku.  
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OBOROVÉ OKOLÍ 

 

Konkurence 

 

Konkurence v oblasti vybavení interiérů je velká.  Veškerou konkurenci tvoří zejména české 

firmy, které se zabývají pouze prodejem zboţí a sluţeb. Dodavatelé zboţí jsou jak zahraniční, 

tak i české firmy.  

Při analýze konkurence jsem se zaměřila zejména na to, na jaké zákazníky se firma soustředí, 

jaké nabízí zboţí a sluţby, jaký má firma marketingový koncept, jak dlouho je na trhu, jestli 

má funkční internetový obchod. 

 

Tabulka 4: Analýza konkurence 

 

PODNIK KLÍČOVÝ 

ZÁKAZNÍK 

ZBOŢÍ A 

SLUŢBY 

REALIZACE Na trhu 

v ČR 

Na trhu 

v Brně 

E-

SHOP 

Ptáček koncový 

zákazník, 

instalatéři, 

developeři 

standard ne 1992 1992 ano 

Siko koncový 

zákazník 

niţší 

standard 

ne 1991 1997 ano 

MB Keramika velkoobchod, 

koncový 

zákazník, 

projekty 

standard ne 1991 1991 ne 

Koupelny pro 

Brno 

developeři, 

koncový 

zákazník 

nadstandard ne 1993 2007 ne 

Maag koncový 

zákazník, 

projekty 

nadstandard ne 2004 2004 ne 

Los Kachlos koncový 

zákazník, 

developer 

nadstandard ano 1996 2000 ne 

Kera Servis koncový 

zákazník, 

stavební firmy, 

developeři 

standard, 

snaha o 

nadstandard 

ano 2000 2000 ano 

Interiéry Brno koncový 

zákazník, 

stavební firmy, 

developeři 

nadstandard ano 1991 2006 ne 
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Ptáček 

Firma Ptáček je asi největší konkurent, protoţe má na trhu v Brně vybudovanou silnou pozici 

a to zejména proto, protoţe firma se soustředí pouze na tento trh uţ od roku 1992. Široká 

veřejnost tuto firmu zná a pokud někdo potřebuje zboţí v této oblasti, automaticky navštíví 

klientské centrum firmy Ptáček. Majitel firmy Ptáček má také velmi úzké vztahy s majiteli 

developerských firem v Brně díky dlouhodobé spolupráci. Společnosti Interiéry Brno se 

přesto podařilo několik těchto blízkých developerů oslovit a zaujmout natolik, ţe byla 

zahájena první spolupráce.  

 

Siko 

Firma profituje na tom, ţe investuje mnoho prostředků do masivní marketingové kampaně a 

má prodejny téměř v kaţdém větším městě a to na strategickém místě, kde se pohybuje velký 

počet lidí. Drobní odběratelé jsou tedy hlavními zákazníky této firmy. Sluţbami a servisem se 

však zdaleka nepřibliţují společnosti Interiéry Brno, kde se zaměstnanci zaměřují na 

individuální přístup k zákazníkovi.  

 

MB Keramika 

Hlavní zaměření společnosti a největší obraty jsou získané z fungování velkoobchodu, který 

dodává zboţí malým koupelnovým studiím. Jako doplněk se firma věnuje koncovým 

zákazníkům a občas dodá materiál na projekty, např. stavba obchodního domu apod. Nejedná 

se proto o přímého konkurenta, ale vzhledem ke svému zaměření se jedná o jednu z 

nejvýznamnějších firem v tomto oboru. 

 

Koupelny pro Brno, Maag 

Tyto společnosti se snaţí získat podobnou klientelu a jsou proto přímými konkurenty firmy 

Interiéry Brno. Neposkytují zatím zákazníkům ani developerům rovnocenný servis. 

Nezabývají se realizacemi, veškeré sluţby končí prodejem zboţí. 

Společnost Maag nyní investuje více prostředků do reklam a snaţí se tak dostat do podvědomí 

zákazníků. 
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Los Kachlos 

Tento konkurent spolupracuje pravidelně s jedním developerem. Díky této spolupráci 

vykazuje firma poměrně vysoké trţby. Firma nabízí klientovi kromě prodeje zboţí i realizaci 

celé zakázky. 

 

Kera Servis 

Jedná se o poměrně mladou společnost, která se svým zaměřením a sluţbami snaţí co nejvíce 

přiblíţit analyzované firmě Interiéry Brno a do budoucna by proto mohla být největším 

konkurentem. 

 

Analyzovaná firmy Interiéry Brno 

Společnost Interiéry se odlišuje od konkurence tím, ţe se zaměřuje na luxusní klienty a snaţí 

se oslovit developery s takovou nabídkou zboţí, aby se splnily nejnáročnější představy a 

poţadavky vhodné pro projekty prestiţních staveb. 

 

Zákazníci 

 

Firmu by mělo především zajímat, jaké potřeby a očekávání jejich zákazníci mají. Stejně tak 

je důleţité analyzovat, kdo můţe být potencionálním zákazníkem a jaké jsou základní trendy, 

které by jejich stávající zákazníky mohly vést ke změnám poţadavků a chování. 

 

Klíčoví zákazníci 

Klíčoví zákazníci společnosti jsou nároční klienti, kteří vyţadují profesionální přístup, 

nadstandardní sluţby a značnou pozornost. Společnost klade důraz na zvýšenou péči o klienta 

a poskytuje mu proto kompletní servis. Zákazníka v klientském centru čeká vyškolený 

pracovník, který poskytne odbornou pomoc při výběru koupelen, podlah, dveří, kuchyní a 

dalších materiálů. Pokud je zákazník spokojen, domluví se na zhotovení grafických návrhů 

vybraného zboţí. Grafické návrhy jsou většinou provedeny v několika variantách. Po 

schválení grafického návrhu zákazníkem a prodeji zboţí veškeré sluţby u konkurence končí. 

Společnost Interiéry Brno, a.s. navíc provádí také realizace projektů. Firma spolupracuje s 

ověřenými firmami, popř. ţivnostníky, kteří vţdy odvedou precizní práci a zákazníkovi je tak 

poskytnut veškerý servis od poradenství, návrhu, prodeje zboţí včetně realizace.  
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Ukázalo se jako výhodné soustředit se na náročného klienta, protoţe prodej a poptávka po 

luxusním zboţí všeobecně roste. Většina firem se snaţí obsáhnout co nejvíce zákazníků, 

kterým poskytnou průměrné sluţby. Na trhu v Brně a okolí je tedy velká příleţitost  tímto 

servisem a sluţbami navíc oslovit nejnáročnější klientelu. 

Další zákaznickou klientelu tvoří developerské společnosti. Spolupráce s těmito 

společnostmi není tolik zisková, jako je tomu u koncových klientů. Avšak realizace velkých 

staveb a projektů, výstavby bytových domů aj. slouţí velmi dobře jako reklama a zviditelnění 

firmy na trhu. 

 

V součastném vysoce konkurenčním prostředí je předpokladem obchodního úspěchu často 

oboustranně transparentní partnerství mezi dodavatelem a zákazníkem.  Důleţitá je proto 

firemní strategie budování dobrých vztahů se zákazníky, organizace různých akcí pro 

nejdůleţitější klienty apod..  

 

 

Dodavatelé 

 

Společnost Interiéry, a.s. má více dodavatelů, ale většinou se jedná o zahraniční dodavatele. 

S některými z nich mají uzavřené smlouvy o exkluzivitě. Jedná se o dodavatele ze Španělska 

a z Itálie. Smlouvy zajišťují, ţe společnost Interiéry je výhradním prodejcem zboţí dané firmy 

v ČR. Samozřejmě uzavření smlouvy o exkluzivitě předcházela jednání a zahraniční 

dodavatel musel mít jistotu, ţe si vybral perspektivní společnost, která bude zajišťovat 

dlouhodobý odbyt. Tyto výrobní firmy mají široký sortiment zboţí a jsou zaměřeny na 

dokonalý moderní design. Obě výrobní společnosti kladou důraz na kvalitu a originalitu. 

Zaměření a strategie hlavních dodavatelů je shodná se zaměřením a strategií firmy Interiéry, 

a.s., proto dobře funguje vzájemná kooperace. 

Vzhledem k oboustranně výhodné spolupráci a zaměření firmy, se zaměstnanci snaţí nabízet 

zákazníkům zboţí právě od uvedených dodavatelů. Tuzemští a ostatní zahraniční dodavatelé 

proto jsou spíše okrajovými dodavateli.  

 

Pro společnost Interiéry představuje spolupráce s dvěma uvedenými dodavateli mnoho 

konkurenčních výhod. Nabídka, kterou společnost disponuje je jedinečná, zaměřená na luxus, 

nové trendy, moderní design.  
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Nevýhodou oproti konkurenci jsou delší dodací lhůty zboţí, coţ souvisí s tím, ţe zboţí je 

dováţeno ze zahraničí. Ze stejného důvodu firma není tolik pruţná v reakci na poptávky, 

změny, reklamace zboţí. 

 

5.2.2. Interní analýza 

 

Lidské zdroje 

 

Pro kaţdou společnost je důleţitá nejen spokojenost zákazníků, ale i spokojenost 

zaměstnanců. Zaměstnanci potřebují mít v práci neustálou motivaci, aby jejich pracovní 

výkony byly vysoké a aby měli snahu se neustále zlepšovat. 

 

Pro naplnění strategie společnosti Interiéry Brno jsou klíčovým prvkem právě zaměstnanci. 

Musí mít dostatek informací a znalostí, aby byli schopni dobře poradit zákazníkům. Velká 

důleţitost je kladena na školení zboţíznalství všech pracovníků ve firmě Interiéry Brno a to 

ve všech oblastech (koupelny, podlahy, dveře, kuchyně). Kaţdý pracovník má v kompetenci 

jiné odvětví prodeje, ale v případě nemoci, odchodu pracovníka apod. je důleţité, aby byla 

moţnost okamţitého zastoupení tohoto pracovníka kolegou z jiného odvětví. Můţe se taky 

stát, ţe přijde zákazník se zájmem o koupelnu, ale pokud ho bude obsluhovat pracovník 

z oddělení koupelen se znalostí sortimentu dveří a podlah, můţe mu nabídnout i dveře a 

podlahy. Velmi dobrá strategie je stávajícímu zákazníkovi prodat více a toho se docílí pouze 

tím, ţe kaţdý pracovník bude řádně proškolen v kaţdém oboru činnosti, a to v oboru 

koupelen, dveří, podlah a kuchyní.  

 

Management společnosti počítá i s případným odchodem pracovníka a proto se smluvně 

kaţdý zaměstnanec zavazuje konkurenční doloţkou k zákazu spolupráce s konkurenční 

firmou po dobu 2 let po případném odchodu z firmy. Po dobu 2 let také nesmí podnikat ve 

stejném oboru, aby tak nevyuţil získaných zkušeností a znalostí ve svůj prospěch na úkor 

firmy. 
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Marketing, trţní pozice 

 

Cílový trh 

Jak uţ jsem zmínila klíčovým trhem jsou luxusní projekty, nároční zákazníci. Zaměření na 

tuto skupinu odběratelů  se zdá být i do budoucna velmi perspektivní. 

 

Poptávka po luxusním zboţí totiţ vytrvale roste po celém světě. Lidé, kteří „na to mají“, 

prakticky nehledí na to, kolik předměty jejich zájmu stojí, a tato velmi nízká citlivost na 

změnu cen (neelasticita poptávky) u majetných lidí pak umoţňuje samotným firmám, které 

luxusní zboţí nabízejí, dosahovat stále vyšších zisků i při relativně nízkých objemech prodeje. 

Zisková marţe takových firem se také pohybuje ve vyšších hladinách neţ jak je tomu u jiného 

zboţí. 

 

Trţní pozice 

Za poměrně krátkou dobu (od roku 2006) si firma vydobyla velmi dobré postavení na trhu. 

Začala konkurovat firmám, které jsou na daném trhu řadu let a způsobila, ţe se ostatní firmy 

snaţí rozšířit nabídku zboţí a poskytnout podobné sluţby zákazníkům. 

Začala spolupracovat s řadou developerů a můţe se jiţ pochlubit řádkou projektů, na jejichţ 

výstavbě se podílela. 

 

Reklama a marketing 

Poměrně slabým místem firmy je zvládnutí celkového marketingu. Marketingové oddělení ve 

firmě prakticky neexistuje a prostředky na marketing se vydávají v omezené míře.  

 

Kladně hodnotím celkový design firmy, kterým se prezentuje jako je logo, slogany, katalogy. 

Na sluţebních vozech je výrazná, ale přitom vkusná reklama. 

 

Mnohem méně zvládnutou  uţ firma má koncepci www stránek a úplně chybí nabídka 

prodeje přes internet.  V dnešní době, kdy spousta zákazníků vyuţívá internet by stálo za to 

internetový obchod jako doplněk prodeje zřídit. 

 

http://el-nino-parfum.takeit.cz/kosmetika-a-parfumerie-elninocz-7343318?135292&rtype=V&rmain=154438&ritem=7343318&rclanek=952201&rslovo=420490&showdirect=1
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Velmi dobrým nápadem je spolupráce s řadou architektů, kteří doporučují svým klientům 

firmu Interiéry Brno a firma pro architekty pořádá různá školení, exkurze u dodavatelů, 

seznámení s novými trendy. Tato forma vzájemné kooperace se velmi dobře osvědčila.  

 

Profesionalita - na základě firemního marketingového plánu, zaměřit se na prodej luxusního 

zboţí movitým klientům je nutné, aby personál vystupoval profesionálně. Aby měl veškeré 

potřebné znalosti, protoţe zejména tato klientela je náročným zákazníkem, kterému je třeba 

poskytnout odpovídající poradenství a kvalitní sluţby. Spokojený zákazník často poslouţí 

jako dobrá reklama, protoţe firmu doporučí dalším potencionálním klientům.  

 

5.2.3. SWOT analýza 

 

Na základě podrobně provedené strategické analýzy interních a externích faktorů, vyplývají z 

uvedených skutečností příleţitosti, kterých by bylo dobré v následujících letech vyuţít, dále 

největší hrozby, kterým je potřeba se vyhnout nebo učinit taková opatření, aby nedošlo k 

ohroţení firmy. Dále pak z uvedených skutečností jasně vyplývají silné a slabé stránky 

podniku.  

Tyto závěry lze prostřednictvím SWOT analýzy shrnout do následujících tabulek: 

 

 

Tabulka 5: SWOT analýza (příleţitosti a hrozby)  

 

Příleţitosti Hrozby 

- nepřesycený trh se zaměřením na 

luxusní zboţí v tomto oboru 

- roste zájem o luxusní zboţí 

- smlouvy o exkluzivitě s dodavateli 

- obranné mechanismy k urychlení inkasa 

pohledávek 

- nepříznivá ekonomická situace (recese) 

- reakce konkurence na firemní strategii 

(design, luxus, špičkové sluţby jako 

přidaná hodnota)  

- sníţení kupní síly (růst nezaměstnanosti) 

- přechod na měnu EUR  

- pohledávky po splatnosti 
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Tabulka 6: SWOT analýza (slabé a silné stránky)  

 

Silné stránky Slabé stránky 

- dobrá strategie (orientace na luxusní 

interiéry) 

- exkluzivní podmínky s dodavateli na 

luxusní zboţí 

- široký sortiment 

- profesionální přístup k zákazníkům 

- kvalitní a fungující tým zaměstnanců 

- důraz na design a nové moderní trendy 

- sluţba navíc (schopnost nejen dodávek 

materiálů, ale i samotná realizace 

projektů) 

- spolupráce se špičkovými architekty 

(kompletní servis pro zákazníka) 

- rychlost dodávek (většina zahraničních 

dodavatelů, čekací doba na zboţí měsíc) 

- reklamace (dlouhá čekací doba) 

- neexistence marketingového oddělení, 

téměř ţádná marketingová koncepce  

- nedostačující  reklama v regionu 

- vysoké náklady na provoz střediska 

- otevření e-obchodu jako forma 

zviditelnění firmy (stále více lidí vyuţívá 

nákup přes internet) 

 

 

 

5.2.4. Strategie dle Portera 

 

Zkušenosti a poznatky z téměř dvacetileté praxe majitelů firmy Interiéry ukazují, ţe lidé jsou 

ochotní zaplatit za odlišnost, která jim přináší uţitek - za značku, image, design, spolehlivost, 

profesionalitu apod. Proto se firma mnoho let zaměřuje na "strategii diferenciace" , kterou 

popsal Michael E. Porter.  

Na základě srovnání s konkurencí viz tabulka 1, dochází k tomu, ţe konkurenční firmy rychle 

danou konkurenční výhodu okopírují. Společnost Interiéry proto odlišení hledá ve více 

oblastech: produkt, sluţba, personál, image. Hlavním cílem vytváření konkurenční výhody, 

je to, ţe díky ní jsou odběratelé věrni firmě a méně citlivě reagují na ceny, protoţe nemají 

srovnatelnou alternativu 
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5.3. Finanční analýza podniku 

 

Rozbor finanční situace podniku nám pomůţe rozhodnout, jestli je vůbec moţné zamýšlený 

podnikatelský záměr uskutečnit. Je třeba posoudit, jak finanční situaci v Brně, tak i finanční 

situaci celého podniku.  

Bankovní instituce budou brát v úvahu firmu Interiéry jako celek a případný úvěr, leasing 

bude vycházet z ukazatelů prosperity celého podniku. Finanční analýza pobočky Brno slouţí 

k tomu, abychom zjistili, zda je výhodné investovat právě do podnikání v Brně, jaký je zisk a 

další finanční ukazatele v tomto regionu. 

 

 

5.3.1. Finanční analýza firmy Interiéry, a.s. 

 

Rozvaha 

 

Tabulka 7: Rozvaha firmy Interiéry, a.s. - aktiva 

 

Ozn. AKTIVA   

  

Běţné 
účetní 
období                                

Minulé 
úč.obd. 

č.ř. Brutto Korekce Netto Netto 

  
AKTIVA CELKEM  

(ř. 02 + 03 + 07 + 12) = ř. 13 
001 136583 -4674 131909 129488 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek                       (ř. 04 aţ 06) 003 8614 -1868 6746 7225 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 005 8614 -1868 6746 7225 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 006 0 0 0 0 

C. Oběţná aktiva                                 (ř. 08 aţ 11) 007 127247 -2806 124441 121200 

C. I. Zásoby 008 45929 -1100 44829 42654 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 009 0 0 0 0 

C. III. Krátkodobé pohledávky 010 76261 -1706 74555 73956 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 011 5057 0 5057 4590 

D. I. Časové rozlišení 012 722 0 722 1063 
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Tabulka 8: Rozvaha firmy Interiéry, a.s. - pasiva 

 

Ozn. PASIVA   č.ř. 
Stav v běţném 
účetním období 

Stav v minulém 
účetním období 

  PASIVA CELKEM                              (ř. 14 + 20 + 25) 013 131909 129488 

A. Vlastní kapitál                                         (ř. 15 aţ 19) 014 31576 30072 

A. I. Základní kapitál 015 15910 15910 

A. II. Kapitálové fondy 016 1460 2000 

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný a ostatní fondy ze zisku 017 670 670 

A. V. Výsledek hospodaření minulých let 018 11493 9069 

A. IV. 
Výsledek hospodaření běţného období (+/-) 

019 2043 2423 
(ř. 01 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 25) = ř. 40 VZZ 

B. Cizí zdroje                                               (ř. 21 aţ 24) 020 100333 99416 

B. I. Rezervy 021 0 0 

B. II. Dlouhodobé závazky 022 0 0 

B. III. Krátkodobé závazky 023 72385 64416 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 024 27948 35000 

C. I. Časové rozlišení 025 0 0 

 

 

Výkaz zisků a ztrát 

 

Tabulka 9: Výkaz zisků a ztrát firmy Interiéry, a.s.  

 

  

Skutečnost v účetním období 

běžném  minulém 

Tržby za prodej zboží 242252 152383 

Náklady vynaložené na prodané zboží 191066 124656 

Obchodní marže 51186 27727 

Výkony 2459 10079 

Výkonová spotřeba 26519 23509 

Přidaná hodnota 27126 14297 

Osobní náklady 19620 15681 

Daně a poplatky 131 175 

Odpisy 574 967 

Změna stavu rezerv 809 -7307 

Ostatní provozní náklady 186 1876 
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Provozní výsledek hospodaření 5806 2905 

Finanční výnosy 2116 3212 

Finanční náklady 4570 3055 

Finanční výsledek hospodaření -2454 157 

Daň z příjmů za běžnou činnost 1156 110 

VH za běžnou činnost 2196 2952 

Mimořádný výsledek hospodaření -153 376 

VH za účetní období 2043 3328 

VH před zdaněním 3199 3438 

 

 

Ukazatelé finanční analýzy 

 

Tabulka 10: Hodnoty ukazatelů finanční analýzy firmy Interiéry, a.s. 

 

UKAZATEL rok 2008 rok 2009 

Výsledek hospodaření (EAT) 2 423 000 2 043 000 

Zisk před zdaněním a úroky (EBIT) 5 029 000 5 741 000 

Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) 5 996 000 6 288 000 

Rentabilita aktiv (ROA) 3,9% 4,3% 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 8,1% 6,5% 

Rentabilita trţeb (ROS) 1,6% 0,8% 

Běţná likvidita 1,882 1,719 

Pohotová likvidita 1,219 1,1 

Peněţní likvidita 0,071 0,07 

Doba obratu zásob 101 67 

Doba inkasa pohledávek 175 111 

Celková zadluţenost 23% 24% 

 

 

Zhodnocení 

 

Trţby se zvýšily téměř na dvojnásobek, čistý zisk je však niţší. Je to zřejmě způsobeno tím, 

ţe společnost začala více spolupracovat s developery a podílí se tak na velkých projektech, 

kde se pracuje s niţší marţí. 
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V oblasti rentability je rentabilita vlastního kapitálu (ROE) stabilní. Rentabilita trţeb je 

poměrně nízká. 

Likvidita odpovídá na otázku, jak je firma schopna splácet závazky. Hodnoty likvidit se 

zhruba nemění, jejich úroveň je mírně pod optimálními hodnotami (optimální hodnoty viz 

4.2.2.) Při větší odlišnosti by hrozilo nebezpečí neschopnosti splácet závazky.  

Doby obratu také vypovídají o likviditě firmy. Konkrétní hodnoty neplatí obecně, nýbrţ závisí 

na typu odvětví. Vzhledem k tomu, ţe firma podniká ve stavebnictví jsou hodnoty přiměřené. 

Příznivý je trend, kdy meziročně poklesla doba obratu zásob i doba inkasa pohledávek.  

Celkově lze konstatovat, ţe podnik se zdá být finančně zdravý. Zadluţenost firmy i přes malý 

nárůst se jeví poměrně nízká a pravděpodobně by mohla být zvýšena. 

 

 

5.3.2. Finanční analýza firmy Interiéry Brno, a.s. 

 

Rozvaha 

 

Tabulka 11: Rozvaha firmy Interiéry Brno, a.s. - aktiva 

 

Ozn. AKTIVA   

  
Běţné účetní 
období                             

Minulé 
úč.obd. 

č.ř. Brutto Korekce Netto Netto 

  
AKTIVA CELKEM                                          

(ř. 02 + 03 + 07 + 12) = ř. 13 
001 52662 -380 52300 39070 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek                       (ř. 04 aţ 06) 003 1192 -110 1100 986 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 005 1192 -110 1100 986 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 006 0 0 0 0 

C. Oběţná aktiva                                 (ř. 08 aţ 11) 007 50500 -270 50230 37934 

C. I. Zásoby 008 10730 -270 10460 8164 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 009 0 0 0 0 

C. III. Krátkodobé pohledávky 010 31340 0 31340 24180 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 011 8430 0 8430 5590 

D. I. Časové rozlišení 012 970 0 970 150 
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Tabulka 12: Rozvaha firmy Interiéry Brno, a.s. - pasiva 

 

Ozn. PASIVA   č.ř. 
Stav v běţném 
účetním období 

Stav v minulém 
účetním období 

  PASIVA CELKEM                              (ř. 14 + 20 + 25) 013 52300 39070 

A. Vlastní kapitál                                         (ř. 15 aţ 19) 014 9690 7340 

A. I. Základní kapitál 015 1000 1000 

A. II. Kapitálové fondy 016 0 0 

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný a ostatní fondy ze zisku 017 100 100 

A. V. Výsledek hospodaření minulých let 018 6900 5220 

A. IV. 
Výsledek hospodaření běţného období (+/-) 

019 1690 1020 
(ř. 01 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 25) = ř. 40 VZZ 

B. Cizí zdroje                                               (ř. 21 aţ 24) 020 41510 31060 

B. I. Rezervy 021 0 0 

B. II. Dlouhodobé závazky 022 8760 3500 

B. III. Krátkodobé závazky 023 32750 27560 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 024 0 0 

C. I. Časové rozlišení 025 1100 670 

 

 

 

Výkaz zisků a ztrát 

 

Tabulka 13: Výkaz zisků a ztrát firmy Interiéry Brno, a.s.  

 

  

Skutečnost v účetním období 

běžném  minulém 

Tržby za prodej zboží 56600 39870 

Náklady vynaložené na prodané zboží 46110 31500 

Obchodní marže 10490 8370 

Výkony 83460 79280 

Výkonová spotřeba 84730 78230 

Přidaná hodnota 9220 9420 

Osobní náklady 5860 6690 

Daně a poplatky 50 50 

Odpisy 110 110 

Ostatní provozní náklady 750 750 
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Provozní výsledek hospodaření 2450 1820 

Finanční výnosy 0 0 

Finanční náklady 350 690 

Finanční výsledek hospodaření -350 -690 

Daň z příjmů za běžnou činnost 400 110 

VH za běžnou činnost 1700 1020 

Mimořádný výsledek hospodaření -10 0 

VH za účetní období 1690 1020 

VH před zdaněním 2090 1130 

 

 

Ukazatelé finanční analýzy 

 

Tabulka 14: Hodnoty ukazatelů finanční analýzy firmy Interiéry Brno, a.s. 

 

UKAZATEL rok 2008 rok 2009 

Výsledek hospodaření (EAT) 1 020 000 1 690 000 

Zisk před zdaněním a úroky (EBIT) 1 190 000 2 090 000 

Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) 1 348 000 2 266 000 

Rentabilita aktiv (ROA) 3% 4% 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 12,7% 18,7% 

Rentabilita trţeb (ROS) 2,6% 3% 

Běţná likvidita 1,376 1,534 

Pohotová likvidita 1,08 1,214 

Peněţní likvidita 0,203 0,257 

Doba obratu zásob 74 67 

Doba inkasa pohledávek 219 200 

Celková zadluţenost 19% 18% 

 

 

 

Zhodnocení 

 

Velmi příznivé je, ţe na rozdíl od firmy Interiéry, a.s., pobočka v Brně vygenerovala vyšší 

zisk oproti loňskému roku.  
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Hodnoty likvidit jsou podobné, jako hodnoty likvidit celého podniku. Peněţní likvidita je 

příznivější pro Brno, dosahuje doporučené hodnoty. Co se týče dob obratu zásob, je na tom 

lépe pobočka Brno neţ podnik v rámci celé ČR, ale horší je to s dobou inkasa pohledávek. 

Hodnota tohoto ukazatele nevyšla moc příznivě. Více neţ 200 denní doba inkasa pohledávek 

se jeví jako velmi vysoká. Je to dáno tím, ţe firma z velké části spolupracuje s developery a  

poskytuje jim příliš vysokou dobu splatnosti. Kladně hodnotím trend dob obratu, protoţe 

oproti minulému období, ve sledovaném období (rok 2009) klesly hodnoty obou ukazatelů. 

Z provedených výpočtů a po prozkoumání výkazů lze konstatovat, ţe investice do budovy pro 

podnikání v Brně by mohla být uskutečněna. Pobočka v Brně i v době finanční krize 

prosperuje a generuje majitelům firmy Interiéry, a.s. stále vyšší zisky. Vzhledem k hodnotám 

ukazatelů lze konstatovat, ţe podnik je schopen přijmout vyšší zadluţenost a uskutečnit tak 

plánovaný podnikatelský záměr. 

 

 

5.4. Analýza rizik 

 

Kaţdý podnikatelský záměr má svá rizika, která mohou narušit případně zcela ukončit 

podnikání. Proto je před samotnou realizací podnikatelského záměru důleţité, se na tato 

teoretická, ale i reálná rizika připravit. Nejdříve je důleţité identifikovat, která rizika to jsou, a 

následně na ně vypracovat plán. Mezi naše hlavní rizika patří riziko zvyšování konkurence, 

riziko platební neschopnosti developerů a jiná rizika pohledávek, zrušení dodavatelských 

smluv o exkluzivitě,  a tak jako pro všechny firmy i pro nás platí makroekonomická rizika. 

 

5.4.1. Zvyšování konkurence 

 

V oboru, ve kterém firma působí je konkurence značná, jak uţ bylo popsáno v 5.2.1 . Větším 

rizikem neţ rizikem vstupu nové firmy na trh, je riziko zlepšení úrovně poskytovaných sluţeb 

u stávajících konkurentů. Firma Interiéry Brno by pak přišla o konkurenční výhodu 

diferenciace.  

Poskytnout úroveň takových sluţeb však není jednoduché. Např. do realizací se konkurence 

nepouští, protoţe je pro ně pohodlnější a téměř bez rizika zboţí pouze dodat. V případě, ţe 

firma provádí realizace luxusních interiérů je velmi důleţitá spolupráce se špičkovými 
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řemeslníky, kterých je na trhu velmi málo. Dále je nutné zaměstnat zkušený stavební dozor, 

který hlídá kvalitu a preciznost poskytovaných sluţeb řemeslníků.  

 

5.4.2. Riziko platební neschopnosti developerů 

 

V dnešní době je ve stavebnictví nejrizikovějším právě riziko platební neschopnosti dluţníka 

a jiná rizika pohledávek. Můţe se stát, ţe případný investor, kterému firma Interiéry Brno 

dodává zboţí a sluţby nebude schopen nějaký projekt dokončit, zkrachuje a dodané zboţí 

nebude nikdy uhrazeno. Praxe ukazuje, ţe v insolvenčním řízení pak bývá vymahatelnost 

pohledávek maximálně do výše 10% z celkové dluţné částky.  

Bohuţel v tomto druhu podnikání toto riziko reálně hrozí. Nejlepším řešením by bylo 

inkasovat za dodané zboţí od developera zálohy. To však není většinou moţné, protoţe banka 

neprofinancuje investorovi zboţí hned, ale aţ následně po částech, v průběhu realizace 

projektu. Jako lepší řešení se ukazuje buď bankovní garance nebo zástavní smlouvy na 

majetek, který je ve vlastnictví developera.  

 

5.4.3. Zrušení exkluzivity na vybraný sortiment 

 

Firma Interiéry má jiţ řadu let fungující velkoobchod a s určitými dodavateli má smlouvy o 

exkluzivitě na dodávky některého zboţí. I přesto, ţe spolupráce řadu let funguje, můţe hrozit 

riziko, ţe dodavatel změní strategii prodeje a bude chtít zboţí dodávat i jiným 

velkoobchodům v ČR. 

 

5.4.4. Makroekonomická rizika 

 

Mezi makroekonomická rizika patří například zvyšování daní (DPH, daň z příjmů), 

zvyšování odvodů za zaměstnance a jiné. Ovšem toto riziko se týká všech subjektů na trhu, 

záleţí pak, zda je daný makroekonomický zásah, pro podnik zásadní. 
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5.5. Dílčí závěr 

 

Prvním parciálním cílem bylo zjistit prostřednictvím komplexní strategické analýzy, jak si 

společnost Interiéry Brno, a.s. stojí na trhu. Jaké má silné, slabé stránky, jaké jsou příleţitosti 

a hrozby.  

Podrobně jsem se zabývala jednotlivými faktory, které úzce souvisí s firmou Interiéry Brno 

a.s. a ovlivňují tak její podnikání. Komplexní analýza potvrdila, ţe společnost má dostatečně 

silné postavení na trhu s řadou konkurenčních výhod a jasným zaměřením na cílové 

zákazníky. 

V samostatné kapitole jsem se věnovala finanční analýze podniku. Finanční analýza je 

součástí strategické analýzy, ale zcela záměrně jsem ekonomickou situaci firmy popsala v 

samostatné kapitole pro větší přehlednost. V dalším textu se budu na vypočítané ukazatele a 

výkazy vnitropodnikového účetnictví odkazovat. Finanční analýza podniku ukázala na 

nedostatky, na které by bylo potřeba se zaměřit. Jedná se především o sníţení skladových 

zásob, zvýšení likvidity podniku apod.   

Dále jsem pro firmu identifikovala případná rizika, na která je nutno se pře kaţdým 

investičním záměrem připravit. 

 

Před kaţdou investicí je potřeba se také podívat do budoucna, jestli jakým způsobem můţeme 

předpokládat další rozvoj firmy. Důleţité je nezaměřit se jenom na analýzu samotné firmy, ale 

přemýšlet o všech moţných externích faktorech, které by mohly do budoucna prosperitu 

firmy značně ovlivnit. Proto jsem se zabývala i otázkou případných  ekonomických a 

politických změn a jejich dopadu  na společnost. Ani v této oblasti jsem však nezaznamenala 

hrozby, které by mohly podstatným způsobem ohrozit společnost Interiéry, a.s.  jako je 

ekonomická situace firmy. 

 

Strategická analýza ukázala, ţe situace na trhu v Brně je příznivá. Z finanční analýzy vyplývá, 

ţe podnik  je schopen ustát vyšší zadluţení a je moţné proto uvaţovat nad zamýšlenou 

investicí. Proto mohu doporučit uskutečnit podnikatelský záměr odkupu budovy a do 

budoucna tak disponovat vlastním majetkem pro podnikání a tím sníţit náklady firmy. 
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6. KOMPARACE SOUDOBÝCH MOŽNOSTÍ EXTERNÍHO 

FINANCOVÁNÍ FIRMY 

 

6.1. Poznatky z provedených analýz a jejich přínos v 

rozhodovacím procesu 

 

V součastné chvíli společnost platí měsíční nájem, který je poměrně vysoký a zasahuje tak do 

celkových nákladů firmy, které je ţádoucí do budoucna co nejvíce sníţit. Protoţe budova 

funkčně i z hlediska strategie umístění vyhovuje potřebám podniku, rozhodli se majitelé firmy 

pro odkup.  

Provedené analýzy neodhalili výrazné hrozby, které by znamenaly plány a strategie firmy 

přehodnotit, ale naopak komplexní analýzou situace podniku se potvrdilo, ţe zamýšlený 

podnikatelský záměr by mohl do budoucna znamenat vyšší prosperitu firmy. 

Ze strategické analýzy vyplynulo, ţe na součastném trhu je prostor pro podnikání v tomto 

směru a firma má pro zákazníky významné přidané hodnoty, které konkurence zatím na 

takové úrovni nenabízí.  

Součastná ekonomická situace celého podniku je příznivá a vybraná pobočka Brno vykazuje 

nárůst zisku.  

Rizika, která jsou v kaţdém podnikání, se neukázala být zvláště nebezpečná. Přesto se firma  

různými prostředky a mechanismy na jejich případný negativní dopad připravuje.  

 

 

6.2. Nájemné 

 

Od roku 2006 má firma Interiéry Brno sídlo na stejném místě, v budově, která je víceúčelová, 

nestojí na příliš lukrativním místě, ale je dobře dostupná. S majitelem budovy byly 

domluveny podmínky, za kterých můţe společnost provozovat podnikání na daném místě. 

Veškeré podmínky jsou smluvně ošetřeny. Smlouva je vţdy platná na rok dopředu. 

   

Nájemné je placeno měsíčně, za kaţdý uplynulý měsíc. V minulých letech došlo 1x ke 

zvýšení nájemného. Nárůst nájemného za uplynulé  roky deklaruje následující tabulka. 
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Tabulka 15: Kalkulace nákladů na pronájem - zjištěná skutečnost 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Nájemné/měsíc 50 000 50 000 55 000 55 000 55 000 

Nájemné/rok 600 000 600 000 660 000 660 000 660 000 

 

Pozn.: Uvedené částky zahrnují čistý nájem bez spotřeby energie, vody. 

 

Částka za nájem je vzhledem k lokalitě, která není příliš lukrativní vysoká. Situace v Brně je 

taková, ţe v součastné době nabídka volných prostor pro podnikání převyšuje poptávku. 

Vzhledem k této skutečnosti nepředpokládám zvýšení nájemného. Celková předpokládaná 

kalkulace nákladů na 5 let dopředu je uvedena v následující tabulce. 

 

Tabulka 16: Kalkulace nákladů na pronájem - výhled 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Nájemné/měsíc 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 

Nájemné/rok 660 000 660 000 660 000 660 000 660 000 

 

Pozn.: Uvedené částky zahrnují čistý nájem bez spotřeby energie, vody. 

 

6.3. Úvěr 

 

V případě, ţe společnost ţádá banku o úvěr, banka prověří všechny potřebné skutečnosti. Jaká 

je ekonomická situace firmy, jestli investice do plánovaného projektu je smysluplná, jaká je 

bonita klienta, apod. Zkrátka banka analyzuje vše, co bylo zjišťováno a analyzováno v 

předcházející části práce. Tímto způsobem pak vyhodnotí, jestli daná firma je klient, který je 

schopen úvěr splácet a na kolik je bonitním klientem pro banku. Na základě provedené 

analýzy pak nabídne společnosti podmínky úvěru. 

 

6.3.1. Výběr banky 

 

Vybrala jsem 3 banky od kterých jsem získala podmínky pro dlouhodobý úvěr vypracované 

přímo pro danou společnost. Jednotlivé nabídky jsem porovnala a pro účel diplomové práce 
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jsem vybrala nejvýhodnější nabídku. V diplomové práci vycházím tedy z nejvýhodnější 

nabídky, která byla učiněna. 

Takto jsem postupovala proto, protoţe není účelem diplomové práce porovnat různé nabídky 

jednotlivých bank, ale smyslem práce je porovnat moţnosti externího financování 

podnikatelského záměru. Dalším důvodem tohoto postupu je fakt, ţe podmínky pro 

dlouhodobý úvěr, který nabídly oslovené banky se lišily minimálně.  

 

6.3.2. Nabídka banky 

 

Budova, kde firma provozuje podnikání v Brně je ve vlastnictví soukromého majitele s 

kterým byla dohodnuta cena 10 000 000 Kč v případě odkupu. Tato cena vychází z reálných 

cen nemovitostí na trhu vzhledem k velikosti budovy, stáří budovy a k lokalitě, kde budova 

leţí.  Tuto částku banka klientovi neposkytne celou, ale poţaduje 30% úhrady (3 000 000 Kč) 

z vlastních zdrojů. Zbylých 70%  (7 000 000 Kč)  poskytne banka jako dlouhodobý úvěr. 

Pro výpočet úroku byla pouţita floutová sazba, která je nyní výhodnější. Jako referenční 

sazba byl vybrán dle bonity klienta 3 měsíční PRIBOR 1,43 + marţe 2,5 % p.a. Celkem tedy 

první rok 2010 můţe firma počítat s úrokem cca 4%.  

Pro celkovou kalkulaci dlouhodobého úvěru musíme vzít v úvahu, ţe je očekáván růst sazeb. 

Pro kalkulaci a výpočet jsem tedy pro první rok kalkulovala s úrokem 4% p.a., pro další 2 

roky 5% p.a. a poslední 2 roky počítám s úrokem 6% p.a.  

 

6.3.3. Splátkový kalendář 

 

Tabulka 17: Splátkový kalendář pro 1.rok (2010) 

 

OBDOBÍ JISTINA ÚMOR ÚROK SPLÁTKA ZŮSTATEK 

I. Q 7 000 000 350 000 70 000 420 000 6 650 000 

II. Q 6 650 000 350 000 66 500 416 500 6 300 000 

III. Q 6 300 000 350 000 63 000 413 000 5 950 000 

IV. Q 5 950 000 350 000 59 500 409 500 5 600 000 

Rok 2010   1 400 000 259 000 1 659 000   
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Tabulka 18: Splátkový kalendář pro 2.rok (2011) 

 

OBDOBÍ JISTINA ÚMOR ÚROK SPLÁTKA ZŮSTATEK 

I. Q 5 600 000 350 000 70 000 420 000 5 250 000 

II. Q 5 250 000 350 000 65 625 415 625 4 900 000 

III. Q 4 900 000 350 000 61 250 411 250 4 550 000 

IV. Q 4 550 000 350 000 56 875 406 875 4 200 000 

Rok 2011   1 400 000 253 750 1 653 750   

 

 

Tabulka 19: Splátkový kalendář pro 3.rok (2012) 

 

OBDOBÍ JISTINA ÚMOR ÚROK SPLÁTKA ZŮSTATEK 

I. Q 4 200 000 350 000 52 500 402 500 3 850 000 

II. Q 3 850 000 350 000 48 125 398 125 3 500 000 

III. Q 3 500 000 350 000 43 750 393 750 3 150 000 

IV. Q 3 150 000 350 000 39 375 389 375 2 800 000 

Rok 2012   1 400 000 183 750 1 583 750   

 

 

Tabulka 20: Splátkový kalendář pro 4.rok (2013) 

      OBDOBÍ JISTINA ÚMOR ÚROK SPLÁTKA ZŮSTATEK 

I. Q 2 800 000 350 000 42 000 392 000 2 450 000 

II. Q 2 450 000 350 000 36 750 386 750 2 100 000 

III. Q 2 100 000 350 000 31 500 381 500 1 750 000 

IV. Q 1 750 000 350 000 26 250 376 250 1 400 000 

Rok 2013   1 400 000 136 500 1 536 500   

 

 

Tabulka 21: Splátkový kalendář pro 5.rok (2014) 

      OBDOBÍ JISTINA ÚMOR ÚROK SPLÁTKA ZŮSTATEK 

I. Q 1 400 000 350 000 21 000 371 000 1 050 000 

II. Q 1 050 000 350 000 15 750 365 750 700 000 

III. Q 700 000 350 000 10 500 360 500 350 000 

IV. Q 350 000 350 000 5 250 355 250 0 

Rok 2014   1 400 000 52 500 1 452 500   
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6.3.4. Výdaje na úvěr 

 

Do výdajů souvisejících s financováním investice úvěrem patří pravidelné splátky úvěru. Tyto 

splátky zahrnují, jak je uvedeno v tabulkách viz výše, jednak úmor úvěru a také platbu úroku 

z úvěru. Dalšími výdaji, které souvisí s úvěrem, jsou poplatky za vyřízení úvěru, poplatky za 

vedení úvěrového účtu a také cena za stanovení úvěrové nabídky či sepsání úvěrové ţádosti. 

Do výdajů je nutné zahrnout i pojištění. 

 

Tabulka 22: Výdaje na úvěr 

 

ÚHRADA Z VLASTNÍCH ZDROJŮ 3 000 000 

ÚMOR 7 000 000 

ÚROK 885 500 

POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ ÚVĚRU 6 742 

POPLATEK ZA VEDENÍ ÚVĚR.ÚČTU 500/měsíc 

POJIŠTĚNÍ BUDOVY 6 916/měsíc 

CELKEM ZA OBDOBÍ 11 337 202 

 

 

6.3.5. Daňové úspory 

 

Vyčíslená daňová úspora ukáţe, kolik podnik ušetří tím, ţe si bude moci od zdanitelných 

výnosů odečíst daňově uznatelné výdaje. Výpočet daňové úspory provedu tak, ţe vynásobím 

daňově uznatelné náklady sazbou daně z příjmu právnických osob. 

Tato sazba činí v roce 2010 24 %. Sazbu pouţiji pro veškeré výpočty, nelze totiţ odhadnout, 

jak se bude daňová sazba v průběhu dalších let měnit. 

 

Mezi náklady, které souvisí s úvěrem a jsou daňově uznatelné, patří zejména zaplacené úroky 

z úvěru, pojištění budovy, poplatky a roční odpisy podle Zákona o dani z příjmu. Vyčíslení 

výše odpisů, je důleţité, protoţe významně ovlivňují daňové náklady. Odpis v tomto případě 

uvaţujeme rovnoměrný a doba odpisování by měla být shodná s dobou ţivotnosti majetku. 

Pro budovu uvaţujeme 30 let.  
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Tabulka 23: Daňově uznatelné náklady z úvěru 

 

ROK 2010 2011 2012 2013 2014 
5 LET 

CELKEM  

ÚROKY Z ÚVĚRU 259 000 253 750 183 750 136 500 52 500 885 500 

DAŇOVÉ ODPISY 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 1 666 665 

POJIŠTĚNÍ 82 992 82 992 82 992 82 992 82 992 414 960 

POPLATKY 12 742 6 000 6 000 6 000 6 000 36 742 

CELKEM 688 067 676 075 606 075 558 825 474 825 3 003 867 

 

 

Daňová úspora při vyuţití financování pomocí bankovního úvěru činí 720 928 Kč.  

 

Je nutno dodat, ţe budova je dlouhodobý majetek, který bude firma odepisovat 30 let. V 

dalších 25ti  letech se tak ještě odkupem budovy formou dlouhodobého úvěru bude projevovat 

daňová úspora. Kaţdý rok bude činit 80 000 Kč, tzn. za 25 let firma můţe uspořit další           

2 000 000 Kč. Odkupem budovy formou bankovního úvěru bude tedy daňová úspora činit 

celkem 2 720 928 Kč.  

 

6.4. Leasing 

 

6.4.1. Výběr leasingové společnosti 

 

Při výběru leasingové společnosti jsem postupovala stejně jako u dlouhodobého úvěru a z 

nabízených moţností jsem vybrala tu nejvýhodnější. 

 

6.4.2. Nabídka leasingové společnosti 

 

Nabídky pro leasing byly kalkulovány na budovu, jejíţ cena byla odhadnuta na 10 000 000 

Kč.  
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Vybraná společnost, která leasing poskytne, poţaduje 20%  (tzn. 2 000 000 Kč) jako první 

mimořádnou splátku (tzv. akontaci). Zbylých 80%  (8 000 000 Kč)  bude splaceno postupně v 

dalších leasingových splátkách, na základě kalkulace.  

Poskytovatel leasingu kalkuloval splátky dle zadání na 5 let. Celkem jsou tedy leasingové 

splátky rozpočítány na 60 měsíců, s tím, ţe platby budou uhrazeny vţdy za daný měsíc 

dopředu.  

Výše sazby refinancování byl určen 6M PRIBOR 1,69% p.a.. Poplatky za zprostředkování 

činí 200 000 Kč.  

 

6.4.3. Výpočty leasingu 

 

V prvním roce 2010 je nutno poskytovateli leasingu sloţit akontaci 2 000 000 Kč. Dále od 

prvního měsíce tohoto roku začne nájemce platit 196 411 Kč, coţ je vypočítaná leasingová 

splátka. Tato částka se skládá z kauce 141 667 Kč a z nájmu ve výši 54 744 Kč.   

Výše leasingu je 8 500 000 Kč, tuto částku bude nájemce postupně splácet během 5 let. 

Propočet splátek na 5 let dopředu je uveden v následující tabulce. 

 

Tabulka 24: Výpočet ročních leasingových splátek  

 

ROK 

 VÝŠE 

LEASINGU NÁJEM KAUCE SPLÁTKA ZŮSTATEK 

2010 8 500 000 656 934 1 700 000 2 356 934 6 800 000 

2011 6 800 000 656 934 1 700 000 2 356 934 5 100 000 

2012 5 100 000 656 934 1 700 000 2 356 934 3 400 000 

2013 3 400 000 656 934 1 700 000 2 356 934 1 700 000 

2014 1 700 000 656 934 1 700 000 2 356 934 0 

  

 

6.4.4. Výdaje na leasing 

 

Pro vyčíslení výdajů na leasing je potřeba zahrnout veškeré výdaje, které vznikají při této 

formě financování. Do leasingových výdajů tak bude náleţet první zvýšená splátka, poplatky, 



63 

 

kterými je leasing zatíţen, dále jednotlivé pravidelné měsíční splátky a nakonec také výši 

kupní ceny, za kterou přechází nakupovaný majetek do vlastnictví podniku. 

Tabulka 25 : Výdaje na leasing 

 

AKONTACE (20%) 2 000 000 

ŘÁDNÉ SPLÁTKY 11 784 670 

SMLUVNÍ POPLATKY 200 000 

POJIŠTĚNÍ BUDOVY 8 136/měsíc 

CELKEM 14 472 830 

 

6.4.5. Daňové úspory 

 

Do daňově uznatelných nákladů souvisejících s leasingem patří první zvýšená splátka tzv. 

akontace, která však musí být časově rozlišena. Dalšími daňově uznatelnými náklady jsou 

pravidelné měsíční splátky. V následující tabulce jsou uvedeny veškeré náklady, které budou 

daňově uznatelné, během doby 5ti let trvání leasingu.  

 

Tabulka 26: Daňově uznatelné náklady na leasing 

 

ROK 2010 2011 2012 2013 2014 5 LET CELKEM  

AKONTACE 

(20%) 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 2 000 000 

ŘÁDNÉ 

SPLÁTKY 2 356 934 2 356 934 2 356 934 2 356 934 2 356 934 11 784 670 

POJIŠTĚNÍ 

BUDOVY 97 632 97 632 97 632 97 632 97 632 488 160 

POPLATKY 200 000 0 0 0 0 200 000 

CELKEM 3 054 566 2 854 566 2 854 566 2 854 566 2 854 566 14 472 830 

 

Z uvedených nákladů můţeme vypočítat daňovou úsporu. V tomto případě společnost uspoří 

3 473 479 Kč. 

 

6.5. Výsledné vyhodnocení 
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Ze zjištěných podmínek pro bankovní úvěr a leasing jsem provedla výpočty a kalkulace, 

abych mohla porovnat výhodnost jednoho nebo druhého financování. Tyto výsledky jsem 

zakomponovala do výkazů vnitropodnikového účetnictví, abych majitelům společnosti 

Interiéry Brno, a.s. ukázala, jak by v případě úvěru a leasingu vypadala ekonomická situace 

firmy  během 5ti let a na konci tohoto období.  

 

6.5.1. Vyhodnocení výdajů po 5 letech 

 

Porovnání uvedené v tabulce 24 a grafu 2 vychází z výše provedených propočtů nákladů a 

výdajů spojených s bankovním úvěrem, leasingem a pronájmem. Pronájem slouţí jako záloţní 

řešení v případě, ţe se majitelé firmy rozhodnou podnikatelský záměr neuskutečnit. Z tohoto 

důvodu je tato forma financování uvaţována při výsledném vyhodnocení.  

 

Pro výpočty a kalkulace v časovém horizontu 5ti let nepočítám s časovou hodnotou peněz a 

nepřepočítávám výdaje na součastné hodnoty. V případě delší doby trvání leasingu, úvěru (10 

let a výše) bych časovou hodnotu peněz do výpočtů zařadila. V 5ti letém horizontu nehraje 

časová hodnota peněz takovou roli.  

Přesto jsem počítala, ţe v budoucích letech porostou úrokové sazby a s nabídkou úrokové 

sazby 4% p.a. pro dlouhodobý úvěr počítám pouze v aktuálním roce 2010. Pro další výpočty 

úroků jsem kalkulovala s nárůstem úrokové sazby viz 6.3 Úvěr.  

U financování leasingem jsou podmínky splátek, nájmu a dalších výdajů pevně dané po celou 

dobu trvání leasingu.  

 

Tabulka 27: Vyhodnocení výsledků 

 

Forma 

financování 

Výdaje 

celkem za 

5 let 

Daňová 

úspora za 5 

let 

Výsledná 

částka 

výdajů za 5 

let Poznámka 

Pronájem 3 300 000 792 000 2 508 000 

další roční výdaje při stejném 

nájmu 660 000 Kč 

Bankovní úvěr 11 337 202 720 928 10 616 274 

daňové úspory v dalších letech  

2 000 000 Kč 

Leasing 14 472 830 3 473 479 10 999 351 
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Graf 2: Grafické vyjádření výsledků 

 

 

 

6.5.2. Výkazy vnitropodnikového účetnictví s výhledem do 

budoucna 

 

Výkazy vnitropodnikového účetnictví s výhledem do budoucna přikládám k diplomové práci 

jako přílohy. Z nich je patrné, jak se projeví výběr jednotlivého typu financování do 

budoucích ekonomických ukazatelů firmy. Vyplývá z nich také, jakým způsobem by byla 

společnost ekonomicky zatíţena v případě zvolení leasingu nebo bankovního úvěru.  

Pokud by společnost zůstala v nájmu, finanční ukazatele by byly podobné jako v tabulce 12, 

protoţe do budoucna pro účely diplomové práce počítám jen s nárůstem o inflaci. 

 

6.6. Dílčí závěr 

 

Porovnáním moţností externího financování podnikatelského záměru jsem zjistila, ţe 

nejvýhodnější je financovat investiční záměr dlouhodobým úvěrem a to hned z několika 

důvodů.  
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Hlavním důvodem proč firmě doporučuji zvolit pro financování dlouhodobý úvěr je to, ţe 

výdaje spojené s bankovním úvěrem jsou niţší neţ financování leasingem a to i  při porovnání 

situace za 5 let, kdy majetek nebude plně odepsán. V případě financování dlouhodobým 

úvěrem se v dalších letech projeví úspory, které úvěr ještě více zvýhodní oproti leasingu. V 

případě leasingu odepisuje majetek leasingová společnost, firma Interiéry proto nemůţe 

počítat s úsporou odepsáním budovy. Uvaţovaná budova je dlouhodobý majetek a proto jsem 

kalkulovala odpis na dobu 30 let. V následujících 25 letech společnost díky tomu uspoří na 

daních další  2 000 000 Kč. 

Další důvod proč doporučuji financovat záměr úvěrem, je patrné po prostudování výkazů 

vnitropodnikového účetnictví s výhledem do budoucna viz přílohy 1-6.  

Leasing se projeví zvýšením nákladů, proto je niţší výsledek hospodaření viz příloha 3. 

Hrozbou je to, ţe vlivem leasingu netvoří společnost dostatek zisku pro případné další 

úvěrování externími zdroji. V případě, ţe by společnost potřebovala v průběhu splácení 

leasingu čerpat další externí finanční zdroj, pravděpodobně by finance nezískala. 

V případě bankovního úvěru jsou výsledky hospodaření při porovnání v jednotlivých 5ti 

letech příznivější. Navíc banky většinou vyţadují, aby se po dobu úvěru nevyplácely podíly 

ze zisku. Firma tak posiluje vlastní kapitál a tím získává na hodnotě, jak je vidět v příloze 1. 

Jeden z důvodů, proč bych doporučovala přiklonit se k financování bankovním úvěrem je také 

to, ţe společnost Interiéry, a.s. bude od začátku pořízení vlastníkem budovy.  
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7. ZÁVĚR 

 

Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem společnosti Interiéry, a.s. odkoupit 

budovu v Brně, kde firma provozuje svoje podnikání. Hlavním cílem mé práce bylo zjistit, 

zda zamýšlený podnikatelský záměr je výhodný, jestli je strategické investovat peníze tímto 

směrem nebo je lepší zůstat v nájmu. Dále jsem měla za úkol prověřit, vyhodnotit a vybrat 

optimální řešení financování daného podnikatelského záměru k zajištění rozvoje firmy a 

jejího podnikání.  

 

V první části práce jsem se věnovala podniku, pro který jsem práci vypracovala. Popsala jsem 

čím se podnik zabývá, v jakých oborech činnosti podniká, uvedla jsem něco málo o historii 

podniku, současnosti a také jsem popsala směr, ke kterému chce firma do budoucna směřovat.   

 

Po prostudování odborné literatury jsem následně v další části mé práce popsala teoreticky 

nástroje, které pouţívám ve strategické analýze. Popsala jsem také výkazy vnitropodnikového 

účetnictví, dále základní ukazatele pro finanční analýzu, specifikovala jsem charakteristiky a 

rysy bankovních úvěrů a finančního leasingu spolu s jejich hlavními výhodami a nevýhodami.  

 

Stěţejní část mé diplomové práce byla věnována komplexní analýze podniku a porovnáním 

konkrétních nabídek bankovních úvěrů a finančního leasingu pro financování daného 

podnikatelského záměru.  

Před samotným hledáním vhodných řešení financování bylo potřeba prověřit, jak si firma stojí 

na trhu v Brně, jaká je zde konkurence, jestli je potenciál pro podnikání v oboru interiérů, jaká 

rizika jsou s investicí spojena apod. Nad těmito všemi aspekty je potřeba se před 

uskutečněním investičního záměru zamyslet. Nejdříve jsem tedy provedla komplexní 

strategickou analýzu, ze které vyplynulo, ţe ţádné velké hrozby nemusí společnost očekávat. 

Investovat finanční prostředky tímto směrem není nijak zvlášť rizikové. Firma tímto krokem  

můţe počítat do budoucna s úsporou nákladů.  

 

Při analýze moţností externího financování investice jsem vycházela ze skutečných podkladů 

bank. Pracovníci jednotlivých bank mi vypracovali nabídky  přímo pro společnost Interiéry, 

a.s.. Tímto způsobem se mi podařilo zjistit reálné moţnosti, které se společnosti vzhledem ke 

stávající ekonomické situaci nabízí. Pro financování odkupu budovy pro podnikání firmy 
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Interiéry Brno, a.s. byly vybrány nejvýhodnější nabídky bankovního úvěru a leasingu. 

Nabídky jsem rozpracovala a vypočítala jaké  výdaje s sebou připravovaná investice přináší.  

Dále jsem vypracovala výkazy vnitropodnikového účetnictví na 5 let dopředu. Budoucí 

výkazy vnitropodnikového účetnictví ukazují, ţe výhodnějším financováním pro společnost je 

dlouhodobý úvěr. Důvody proč firmě doporučuji tento externí zdroj financování uvádím v 

odstavci 6.6 Dílčí závěr.  

 

Věřím, ţe moje úsilí a práci ocení zejména majitelé firmy Interiéry, a.s., kterým tato 

diplomové práce usnadní rozhodování a pro investiční záměr vyberou dlouhodobý úvěr, který 

je nejpřijatelnější formou financování, jak ukázala moje studie.  
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Příloha 1 

 

ÚVĚR: Budoucí rozvaha - aktiva 

 

Označení AKTIVA   č.ř. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  AKTIVA CELKEM           (ř. 02 + 03 + 07 + 12) = ř. 13 001 52300 50380 50290 50064 49928 49100 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek                                (ř. 04 aţ 06) 003 1100 10990 10557 10124 9691 9258 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 0 0 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 005 1100 10990 10557 10124 9691 9258 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 006 0 0 0 0 0 0 

C. Oběţná aktiva                                         (ř. 08 aţ 11) 007 50230 39390 39733 39940 40237 39842 

C. I. Zásoby 008 10460 10460 10460 10460 10460 10460 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 009 0 0 0 0 0 0 

C. III. Krátkodobé pohledávky 010 31340 26340 26605 27050 27362 26995 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 011 8430 2590 2668 2430 2415 2387 

D. I. Časové rozlišení 012 970 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 2 

 

ÚVĚR: Budoucí rozvaha - pasiva 

 

Označení PASIVA   č.ř. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  PASIVA CELKEM                              (ř. 14 + 20 + 25) 013 43540 50380 50290 50064 49928 49100 

A. Vlastní kapitál                                         (ř. 15 aţ 19) 014 9690 11299 13370 15715 18323 21229 

A. I. Základní kapitál 015 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

A. II. Kapitálové fondy 016 0 0 0 0 0 0 

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný a ostatní fondy ze zisku 017 100 100 100 100 100 100 

A. V. Výsledek hospodaření minulých let 018 6900 8590 10199 12270 14615 17223 

A. IV. 
Výsledek hospodaření běţného období (+/-) 

019 1690 1609 2071 2345 2608 2906 
(ř. 01 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 25) = ř. 40 VZZ 

B. Cizí zdroje                                               (ř. 21 aţ 24) 020 32750 39081 36920 34349 31605 27871 

B. I. Rezervy 021 0 0 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobé závazky 022 8760 8760 8760 8760 8760 8760 

B. III. Krátkodobé závazky 023 32750 33481 32720 31549 30205 27871 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 024 0 5600 4200 2800 1400 0 

C. I. Časové rozlišení 025 1100 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 3 

 

ÚVĚR: Budoucí výkazy zisků a ztrát 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tržby za prodej zboží 56600 58298 60047 61848 63704 65615 

Náklady vynaložené na prodané 

zboží 46110 47493 48918 50386 51897 53454 

Obchodní marže 10490 10805 11129 11463 11807 12161 

Výkony 83460 85964 88543 91199 93935 96753 

Výkonová spotřeba 84730 87272 89890 92587 95364 98225 

Přidaná hodnota 9220 9497 9781 10075 10377 10689 

Osobní náklady 5860 5860 5860 5860 5860 5860 

Daně a poplatky 50 50 60 60 60 60 

Odpisy 110 110 443 443 443 443 

Ostatní provozní náklady 750 750 90 93 95 98 

Provozní výsledek hospodaření 2450 2727 3328 3619 3919 4227 

Finanční výnosy 0 0 0 0 0 0 

Finanční náklady 350 609 604 534 487 403 

Finanční výsledek hospodaření -350 -609 -604 -534 -487 -403 

Daň z příjmů za běžnou činnost 400 508 654 740 824 918 

VH za běžnou činnost 1700 1609 2071 2345 2608 2906 

Mimořádný výsledek hospodaření -10 0 0 0 0 0 

VH za účetní období 1690 1609 2071 2345 2608 2906 

VH před zdaněním 2090 2118 2724 3085 3432 3824 

 



 

 

Příloha 4 

 

LEASING: Budoucí rozvaha - aktiva 

 

Označení AKTIVA   č.ř. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  AKTIVA CELKEM           (ř. 02 + 03 + 07 + 12) = ř. 13 001 52300 49353 49764 49398 49230 49761 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek                                (ř. 04 aţ 06) 003 1100 1100 1100 1100 1100 1100 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 0 0 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 005 1100 1100 1100 1100 1100 1100 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 006 0 0 0 0 0 0 

C. Oběţná aktiva                                         (ř. 08 aţ 11) 007 50230 46653 47464 47498 47730 48661 

C. I. Zásoby 008 10460 10460 10460 10460 10460 10460 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 009 0 0 0 0 0 0 

C. III. Krátkodobé pohledávky 010 31340 31280 32218 32185 33151 33958 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 011 8430 4913 4786 4853 4119 4243 

D. I. Časové rozlišení 012 970 1600 1200 800 400 0 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha 5 

 

LEASING: Budoucí rozvaha - pasiva 

 

Označení PASIVA   č.ř. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  PASIVA CELKEM                              (ř. 14 + 20 + 25) 013 52300 49353 49765 49398 49228 49761 

A. Vlastní kapitál                                         (ř. 15 aţ 19) 014 9690 9860 10350 11063 12006 13185 

A. I. Základní kapitál 015 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

A. II. Kapitálové fondy 016 0 0 0 0 0 0 

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný a ostatní fondy ze zisku 017 100 100 100 100 100 100 

A. V. Výsledek hospodaření minulých let 018 6900 8590 8760 9250 9963 10906 

A. IV. 
Výsledek hospodaření běţného období (+/-) 

019 1690 170 490 713 943 1179 
(ř. 01 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 25) = ř. 40 VZZ 

B. Cizí zdroje                                               (ř. 21 aţ 24) 020 41510 39493 39415 38335 37222 36576 

B. I. Rezervy 021 0 0 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobé závazky 022 8760 8760 8760 8760 8760 8760 

B. III. Krátkodobé závazky 023 32750 30733 30655 29575 28462 27816 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 024 0 0 0 0 0 0 

C. I. Časové rozlišení 025 1100 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha 6 

 

LEASING: Budoucí výkazy zisků a ztrát 

 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tržby za prodej zboží 56600 58298 60047 61848 63704 65615 

Náklady vynaložené na prodané 

zboží 46110 47493 48918 50386 51897 53454 

Obchodní marže 10490 10805 11129 11463 11807 12161 

Výkony 83460 85964 88543 91199 93935 96753 

Výkonová spotřeba 84730 87272 89890 92587 95364 98225 

Přidaná hodnota 9220 9497 9781 10075 10377 10689 

Osobní náklady 5860 5860 5860 5860 5860 5860 

Daně a poplatky 50 50 60 60 60 60 

Odpisy 110 110 110 110 110 110 

Ostatní provozní náklady 750 2957 2757 2757 2757 2757 

Provozní výsledek hospodaření 2450 520 994 1288 1590 1902 

Finanční výnosy 0 0 0 0 0 0 

Finanční náklady 350 350 350 350 350 350 

Finanční výsledek hospodaření -350 -350 -350 -350 -350 -350 

Daň z příjmů za běžnou činnost 400 0 155 225 298 372 

VH za běžnou činnost 1700 170 490 713 943 1179 

Mimořádný výsledek hospodaření -10 0 0 0 0 0 

VH za účetní období 1690 170 490 713 943 1179 

VH před zdaněním 2090 170 644 938 1240 1552 



 

 

 


