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Úvod 
 

Controlling je v �eské republice pom�rn� mladou disciplínou, rozvíjející se od roku 

1990, která je jedním z nástroj� pro zajišt�ní stability a r�stu firmy a využívaná �ím dál tím 

v�tším po�tem podnik�. V dnešní moderní dob� se dá �íci, že útvar controllingu je nedílnou 

sou�ástí v�tších podnik�, aby se zjiš�ovaly odchylky od plánu a navrhovaly zm�ny 

v hospoda�ení podniku. Existují dva hlavní sm�ry controllingu, jako je strategický controlling, 

operativní controlling. Operativní controlling zahrnuje práv� taky finan�ní controlling. Jedná 

se o metodu �ízení podniku, která je orientovaná na základní podnikatelský cíl, tedy tvorbu 

zisku. 

 

Finan�ní plánování, realizace a následná finan�ní kontrola, která obsahuje stanovení 

kontrolních veli�in, podle kterých se zjistí likvidita, rentabilita apod. podniku jsou základními 

�ástmi finan�ního controllingu. Ve své práci se nejd�íve zam��ím na teoretické vymezení 

t�chto základních pojm� týkajících se finan�ního controllingu a poté finan�ní controlling 

aplikuji na konkrétním podniku, a to na holdingu MEDIUM SOFT, a. s., který je významným 

dodavatelem informa�ních a komunika�ních systém�. 

 

Cílem mé bakalá�ské práce je zjistit potencionální existenci slabých stránek podniku 

MEDIUM SOFT, a. s. ohrožující zejména finan�ní stabilitu podniku. Existenci slabých 

stránek potvrdím, p�ípadn� vyvrátím, výpo�tem finan�ních ukazatel� rentability a likvidity, 

také zadluženosti, aktivity a jiných analýz. Následn�, na základ� zjišt�ných údaj�, vyvodím 

doporu�ení pro management podniku. Doporu�ení tykající se zlepšení hospoda�ení podniku 

ve finan�ní oblasti, pop�. upozorn�ní na možné finan�ní krize, které by  mohly podnik 

v budoucnu ohrozit. 

 

 

 

 

 

 

 

 



��

�

1 Teorie a metodologie finan�ního controllingu 
�

Finan�ní controlling je pododv�tví controllingu. Podnikatelské prost�edí se 

v posledních n�kolika letech stává složit�jším a dynami�t�jším, a tudíž jsou na podnik 

kladeny v�tší konkuren�ní tlaky. Manaže�i t�chto podnik� jsou vystavování psychickému a 

fyzickému vyp�tí a provád�jí podnik tímto prost�edím n�kdy s dobrými, jindy horšími 

výsledky. Stupe� úsp�šnosti odolávání t�mto tlak�m je ovlivn�n mimo jiné intenzitou, s jakou 

jsou v podnicích zavád�ny zdokonalené p�ístupy a metody výpo�tu analýz, také zm�ny 

v organiza�ních strukturách a v neposlední �ad� je také ovlivn�n plánováním a kontrolou. 

Proto je d�ležité si nejd�íve objasnit, co je vlastn� controlling.  

 

1.1 Pojetí controllingu 
Tento termín se za�adil do evropské terminologie z USA. Jeho výstižný p�eklad je 

t�žko definovatelný, proto se nep�ekládá, stejn� jako nap�íklad jiný ekonomický termín a tím 

je Cash-flow. Základním prvkem pojmu controlling je slovo control, které m�žeme chápat 

v n�kolika verzích, t�mi jsou: 

� slovo je odvozeno od slova �ídit, mít pod kontrolou nebo ovládat, 

� a za druhé prov��ovat, kontrolovat. 

 

Druhé pojetí controllingu je více typické pro podnikovou praxi, ale nep�edstavuje 

žádnou zm�nu systému �ízení podniku. Je to vlastn� jen jiný název pro tradi�ní kontrolu 

aktivit v podniku. První význam lze chápat jako inova�ní. Controlling zde p�edstavuje 

specifickou koncepci podnikového �ízení založenou na komplexním informa�ním a 

organiza�ním propojení plánovacího a kontrolního procesu. Takto koncipovaný controlling je 

založen na: 

� aplikaci controllingových nástroj�, metod a technik analýzy, 

� systémovém vytvá�ení controllingových informa�ních systém�, 

� systémové komunikaci mezi organiza�ními útvary, 

� zm�n� postoj� a zp�sob� myšlení. 1 

���������������������������������������� ��������
��FREIBERG, F. Finan�ní controlling. Koncepce finan�ní stability firmy. 1. vyd. Praha: Management Press, 1996. 199 s. 
ISBN 80-85943-03-4. 

�



��

�

1.2 Obsah a organizace controllingu 
Jedná se vlastn� o subsystém �ízení zam��ený na proces plánování a kontroly a na jeho 

koordinaci a informa�ní podporu. Plánování a kontrola jsou základní procesy, kterými by se 

m�l každý podnik zabývat. N�který podnik se kontrolou zabývá v�tší, jiný menší intenzitou. 

Nelze si vybavit podnik bez své typické organiza�ní struktury, která ur�itým zp�sobem 

vymezuje prostor a chování jednotlivých úsek� nebo �lánk� daného podniku. Organiza�ní 

struktura vymezuje nad�azenost a pod�azenost útvar� a jejich pracovník� v��i ostatním 

útvar�m. Controllingové funkce by se m�ly projevovat ve všech útvarech. Jedná se o 

rozši�ování nebo zkvalit�ování dosavadních �inností, které v podniku již existují. Máme na 

mysli ur�ité zkvalit�ování tvorby plán�, kontrolní a analytické �innosti, vytvo�ení 

integrovaného informa�ního systému. Je pot�eba vytvo�it controllingový útvar, který bude mít 

své kompetence a p�edem definované úlohy.  

 

Útvar, který se zabývá controllingem je vybaven ur�itými kompetencemi, které 

sm��ují dovnit� podniku, ale samoz�ejm� také mimo podnik. Uvnit� podniku se jedná 

nap�íklad o vymezení kompetencí p�i �ízení útvaru, tzn. rozhodovací, provád�cí kompetence a 

jiné. Mimo podnik by m�l controllingový útvar být vybaven r�znými kompetencemi a to 

integra�ní, koordina�ní, informa�ní a poradenskou kompetencí. Controllingový útvar m�že 

mít i rozhodovací a na�izovací kompetence v��i jiným útvar�m a to zejména v otázkách, 

týkajících se financí, metodiky nebo systému.  

 

Controllingový úsek se m�že v podniku nacházet na liniové pozici nebo štábní pozici. 

Záleží na podniku, kterou pozici zvolí. Každá má své výhody a samoz�ejm� i své nevýhody.  

 

Ve štábní pozici je controller p�ímo pod�ízen podnikovému vedení. Tudíž se nachází 

pom�rn� na vysoké hierarchické pozici. Takto položené štábní útvary jsou charakterizovány 

tím, že mají jen funkci poradní a nemají tudíž na�izovací a rozhodovací kompetence. U 

malých a st�edních podnik� by nem�l controller tuto pozici vykonávat, protože tímto 

zp�sobem nem�že být dosaženo ú�inného controllingu. Mezi výhody štábního uspo�ádání 

pat�í odleh�ení controllingového útvaru od provád�cích �inností a s tím spojena vyšší 

neutralita útvaru. Naopak negativní zde m�že být ur�ité nap�tí mezi tímto útvarem a 

manažery liniových útvar�, které ú�innost controllingových funkcí m�že ohrožovat.  Štábní 

uspo�ádání controllingového útvaru je znázorn�no v následujícím obrázku. 
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Obr. 1.2.1 Controlling jako štábní pozice 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: VOLLMUTH, H. J. Controlling – Nový nástroj �ízení. 2. upr. vyd. Praha: Profess, 1998. 136 s. ISBN 80-

85235-54-4. 

 

U liniového uspo�ádání je controllingový útvar více vtažen do odpov�dnosti 

controllingu a tím i vyšší kompetence jeho funkcí. Controller v této pozici má funk�ní 

na�izovací právo, tím pádem je efektivn�ji provád�na tvorba a užívání plánovacího, 

kontrolního a �ídícího aparátu. Controller by se m�l pohybovat v této úrovni, aby mohl 

získávat informace z úseku marketingu, výroby, správy, apod. Neexistuje zde nap�tí jako ve 

štábní pozici, protože vedoucí všech útvar� jsou si rovni. Nevýhodou tohoto modelu m�že být 

nižší nadhled útvaru, který vede p�evážn� k orientaci na operativní, tedy krátkodobé 

záležitosti. Tato forma liniového uspo�ádání je znázorn�na v obrázku 1.2.2. 

 

Obr. 1.2.2 Controlling jako liniová pozice 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: VOLLMUTH, H. J. Controlling – Nový nástroj �ízení. 2. upr. vyd. Praha: Profess, 1998. 136 s. ISBN 80-

85235-54-4. 

 

Z ekonomických d�vod� není z�ízení pozice controllera v malých a st�edních 

podnicích možné. Proto je dobré, že se podnikatel této funkce ujme sám nebo m�že vyškolit 

finan�ního �editele, aby tyto funkce controllingu zvládal sám. Nebo je také možnost najmout 
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externího controllera, ten školí vedení podniku a �ídící pracovníky, aby �asem byli schopni a 

m�li pat�i�né znalosti k tomu, aby funkci controllingu p�evzali.  

 

Pro vytvá�ení organiza�ní struktury je d�ležitá definice úloh, které chce organizace 

vykonávat. Je pot�eba definovat úlohy, které umožní pokud možno co nejlepší realizaci 

controllingových funkcí. Existuje celá �ada úloh, ale zde jsou uvedeny pro lepší p�edstavu 

alespo� n�které: 

� plánování a rozpo�tování, 

� organizace a správa, 

� finan�ní ú�etnictví, 

� nákladové ú�etnictví a kalkulace. 

 

Z hlediska cílové organizace controllingu existují dva hlavní sm�ry a to strategický a 

operativní controlling. 

 

Strategický controlling se zam��uje na dlouhodobé �ízení ziskového potenciálu firmy. 

Operativní controlling vykonává �ízení b�hem krátkodobého �asového úseku. Má za cíl 

optimalizovat v�cné, hodnotové a �asové parametry všech podnikových aktivit. 

 

1.3 Funkce finan�ního controllingu 
Finan�ní controlling p�edstavuje subsystém podnikového controllingu, jehož cílem je 

zajiš�ování likvidity (finan�ní rovnováhy) podniku. 2 

 

Aby finan�ní controlling fungoval co nejlépe, je t�eba použít kvalitní controllingové 

nástroje. Musíme volit vhodné metody a techniky, mít kvalitní informa�ní systémy a kontrolní 

a plánovací mechanismy musí být v konzistenci. 

 

 

 

 
���������������������������������������� ��������
� FREIBERG, F. Finan�ní controlling. Koncepce finan�ní stability firmy. 1. vyd. Praha: Management Press, 1996. 199 s. 
ISBN 80-85943-03-4. 
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Úkoly finan�ního controllingu 

Rozeznáváme t�i základní oblasti funkcí finan�ního controllingu: 

� získávání finan�ních zdroj�, 

� správa finan�ních zdroj�, 

� užití finan�ních zdroj�. 

 

Podnik získává finan�ní zdroje samoz�ejm� p�edevším od zákazník� a také 

z kapitálového trhu. Pom�rná �ást t�chto zdroj� se okamžit� nespot�ebovává a je tudíž 

spravována formou rezerv likvidity, zbylá �ást zdroj� slouží k obsluze úsek� podniku 

finan�ními zdroji a také na splátky, dan�, dividendy, atd. Uvedené funkce finan�ního 

controllingu prochází postupn� fázemi procesu �ízení, t�mi jsou: 

� fáze plánování, 

� fáze realizace, 

� fáze kontroly. 

 

Když se propojí základní sféry controllingu s jednotlivými fázemi, získáme tím dev�t 

soubor� aktivit, které p�edstavují základní úlohy finan�ního controllingu. Mezi n� pat�í: 

analýzy, plánování a kontrola, financování exportu, zajiš�ování finan�ních zdroj�, finan�ní 

investice, financování zakázek, platební styk, finan�ní ú�tárna, dan� a pojistné. 

 

Organiza�ní vymezení finan�ního controllingu 

Práv� finan�ní controlling je velmi podstatným a d�ležitým prvkem celého 

controllingového systému v podniku. Dá se �íci, že je to specifický prvek, jak svým obsahem, 

tak i svým zam��ením, proto by m�la nalézt vhodné postavení v organiza�ním uspo�ádání. 

P�evážn� je v podniku, kde jsou zavedeny controllingové systémy, považován jako celek, 

který obsahuje všechny controllingové úlohy i v�etn� finan�ního controllingu. Funkce tohoto 

controllingu jsou za�azeny do r�zných úsek� �i útvar�. 

 

Vhodn�jší alternativou je vy�len�ní samostatného organiza�ního uspo�ádání 

finan�ního controllingu, který se organiza�n� d�lí na dv� úrovn�, tedy útvary. T�mito útvary 

jsou finan�ní controlling a ziskový controlling. Název útvaru „finan�ní controlling“ je z�ejmý. 

Je to proto, že tento útvar má na starosti úlohy finan�ního controllingu. U „ziskového útvaru“ 

je název odvozen z globálního cíle podniku a tím je �ízení finan�n� hospodá�ské rovnováhy 
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podniku a dosahování zisku. Do tohoto útvaru spadají ostatní controllingové úlohy, které 

nespadají do finan�ního controllingu. 

 

Vy�len�ním útvaru finan�ního controllingu jsou vytvo�eny lepší faktory pro 

zajiš�ování likvidity v podnikových rozhodovacích procesech. Základní struktura úloh obou 

t�chto útvar� je znázorn�na na obrázku 1.3.1. Je zde znázorn�n p�ípad vytvo�ení 

controllingového útvaru, který je pod�ízen vedení podniku a naopak nad�ízen vedení 

podnikového controllingu. Z tohoto d�vodu je vedení daného podniku osvobozeno od vedení 

t�chto subsystém� finan�ního a ziskového controllingu, a proto každé vedení se m�že více 

soust�edit na své dané úkoly a tudíž se vedení stává efektivn�jším. Naopak se prodlužuje doba 

komunikace. 

 

Obr. 1.3.1 Základní struktura úloh ziskového a finan�ního controllingu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Zdroj: FREIBERG, F. Finan�ní controlling. Koncepce finan�ní stability firmy. 1. vyd. Praha: Management Press, 1996. 199 
s. ISBN 80-85943-03-4. 
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1.4 Finan�ní plánování  
Plánováním rozumíme proces, v n�mž se stanovují cíle v budoucnosti, kterých chceme 

dosáhnout. Aby bylo plánování efektivní, je t�eba provést analýzu vnit�ních a vn�jších 

podmínek a rizik budoucích aktivit. Finan�ní plánování se zabývá tvorbou finan�ních plán�. 

Sestavený finan�ní plán je nástrojem k zajiš�ování likvidity a finan�ní rovnováhy podniku. P�i 

tvorb� finan�ního plánu analyzujeme pen�žní toky, také bereme v úvahu p�ebytky likvidity a 

také krytí schodk� likvidity. 

 

1.4.1 Proces tvorby finan�ního plánu 
Finan�ní plánování by m�lo být ucelené, ú�elné a m�lo by spl�ovat n�kolik 

požadavk�. Není regulováno stejn� jako ú�etnictví, které musí spl�ovat ur�ité sm�rnice, 

zásady apod. Mezi nezbytné požadavky finan�ního plánování pat�í nap�íklad: 

� úplnost – plán musí obsahovat všechny výdaje a p�íjmy, 

� systemati�nost – aktualizace ve stanoveném �asovém rytmu v návaznosti na 

podnikové plány, 

� p�ehlednost – ur�ité uspo�ádání plánu, které umož�uje bezproblémovou kontrolu a 

analýzu, 

� periodizace – dané p�íjmy a výdaje musíme za�lenit p�esn� do daného období, 

� elasti�nost – aby byl plán reálný, musí být pravideln� aktualizován ve vazb� na zm�nu 

p�vodních p�edpoklad�. 

 

Controllingovému útvaru p�ísluší odpov�dnost za metodiku, koordinaci ale také 

informa�ní zajišt�ní procesu plánování. Plánem se zabývá jak finan�ní tak i ziskový 

controlling.  

 

Finan�ním plánováním rozumíme podnikatelské propo�ty, ve kterých se stanovují 

o�ekávané p�íjmy a výdaje podniku za ur�ité období. Základ finan�ního plánování vyplývá z  

plán� podniku z r�zných oblastí jeho �inností, nap�. z: 

� plánu odbytu, 

� plánu investic, 

� plánu náklad�, 

� plánu výroby, 



�0�

�

� plánu zásobování. 

 

D�ležitý je také proces finan�ního plánování, který zahrnuje n�kolik bod�: 

� Volbu alternativy 

Plán, který stanovíme, dává podniku možnost pracovat s r�znými variantami investic 

�i finan�ními variantami. 

� Feasibility 

Tímto pojmem rozumíme, zda finan�ní plán zvyšuje výkonnost podniku a tudíž 

sleduje hlavní podnikatelský cíl, kterým je dosahování zisku a r�st tržní ceny podniku. 

� Vzájemné souvislosti 

Jednozna�n� musí být ve finan�ním plánu stanovena a analyzována vazba mezi 

investi�ními návrhy podniku a jejími finan�ními možnostmi, tedy jestli podnik má volné, 

dostupné finan�ní zdroje. 

� Eliminaci rizik 

Velmi zjednodušen� lze �íci, že proces tvorby finan�ního plánu zahrnuje zpracování 

informací, �erpaných z r�zných vstupních dat. Výsledkem tohoto zpracování je finan�ní plán 

podniku, který je jeho významným dokumentem. Zjednodušené schéma plánovacího procesu 

je zachyceno na obrázku 1.4.1.1. 

 

Obr. 1.4.1.1 Schéma plánovacího procesu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: FREIBERG, F. Finan�ní controlling. Koncepce finan�ní stability firmy. 1. vyd. Praha: Management Press, 1996. 199 
s. ISBN 80-85943-03-4. 
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1.4.2 Dimenze finan�ního plánu 
Na finan�ní plán se díváme ze dvou dimenzí a to z �asové dimenze a dimenze 

agregace. 

 

Dimenze agregace 

Finan�ní plány podniku jsou sestaveny z r�zných analýz kapitálového plánování 

každého projektu, který podnik plánuje. Díl�í projekty se s�ítají v jeden celek, tedy v jeden 

souhrnný projekt. 

 

�asová dimenze 

Z hlediska �asu jsou velmi známé dv� úrovn�. T�mi jsou krátkodobé finan�ní 

plánování a dlouhodobé finan�ní plánování. Platí zásada, že �ím kratší je plánovací období, 

tím podrobn�jší je finan�ní plán. S délkou finan�ního plánu se liší i r�zné druhy používaných 

metod a nástroj�, ale liší se také zdroje finan�ního krytí plánovaných pot�eb.  

 

1.4.3 Souhrnný finan�ní plán 
Jak již bylo �e�eno, finan�ní plány jsou významné dokumenty podniku. V žádném 

podniku není finan�ní plán stejný, protože každý podnik se liší velikostí, produkcí apod. Má 

tedy r�zný stupe� podrobnosti dokumentace. U malých a st�edních podnik� �i nových 

podnik� nemusí fyzicky finan�ní plán existovat, ale m�že být pouze v hlavách finan�ních 

manažer� firmy. Existují však základní prvky plánu, které jsou podobné ve všech podnicích 

r�zné velikosti. 

 

Základní prvky plánu 

� P�edvídání odbytu a tržeb 

Tržní ceny, za které podniky nakupují a prodávají své výroby, jejich zp�sob tvorby a 

daná relace cen výrazn� p�sobí na užití a tvorbu finan�ních zdroj�. 

 

Každá �innost podniku, a� už se jedná o prodej výrobk� a služeb, nákup výrobních 

�initel� apod. se vždy promítají do finan�ního plánování a rozhodování. Nejd�íve je pot�eba 

provést marketingový pr�zkum trhu a zjistit p�edpokládaný objem odbytu, který ovliv�uje 

výši a strukturu majetku a s tím spojené nároky na finan�ní pot�eby a jiné zdroje podniku. 
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� Proforma výkazy 

Obsahem souhrnného finan�ního plánu je plánovaná bilance, plánovaná výsledovka 

prost�edk�. Hromadn� se jim �íká pro forma výkazy, které zt�les�ují finan�ní cíle podniku. 

�adíme tady: 

1. Pot�ebu finan�ních zdroj� 

Oblast finan�ních zdroj�, která je v plánu obsažena obsahuje zp�soby zvýšení 

kapitálu, pokud nám nesta�í nerozd�lený zisk, dále dividendovou politiku. 

 

2. Požadavky na majetek 

V plánu jsou uvedeny také projektované kapitálové výdaje, obvykle 

v podrobn�jším �len�ní. 

 

3. Ekonomické p�edpoklady 

Ekonomické prost�edí, ve kterém se plán bude provád�t, musí být respektováno. 

Musí se p�edevším brát v úvahu makroekonomické parametry, jako jsou da�ové sazby a 

úroková míra. V zahrani�í podniky �asto využívají externích firem, které shromaž	ují a 

poskytují informace, dále také p�ipravují r�zné studie, nap�íklad odv�tvové nebo 

makroekonomické studie. 

 

1.4.4 Dlouhodobý finan�ní plán 
Investice do nových provoz� �i závod�, s jejichž výstavbou jsou spojeny po dlouhou 

dobu pouze výdaje, které je t�eba financovat, se musí plánovat velmi dop�edu s velkým 

�asovým p�edstihem. Pokud se toto plánování podcení a provede špatn�, tak se t�žko 

napravuje a výdaje pak nabývají vysokých rozm�r�. 

 

Podstata dlouhodobého finan�ního plánování je v tom, aby plány akcí, které se týkají 

finan�ní situace podniku v delším období, byly vloženy do koncepce celkového finan�ního 

hospoda�ení, aby byly schváleny, upraveny nebo p�ípadn� zamítnuty. Dlouhodobý finan�ní 

plán nemá povahu direktivního p�íkazu. Obsah tohoto plánu se neustále m�ní a uzp�sobuje 

novým poznatk�m, které se týkají m�nících se podmínek podnikání.  
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Vypracování dlouhodobého finan�ního plánu p�edpokládá existenci finan�ní strategie 

(finan�ní politiky), která stanoví cíle. R�zné podniky volí rozdílné strategie.3 

1.4.5 Krátkodobý finan�ní plán 
Tento plán je sestrojován na krátké období a podílí se na �ízení krátkodobých b�žných 

aktiv a pasiv. Krátkodobé finan�ní plánování je spojováno s obdobím od 6 do 18 m�síc�, ale 

nej�ast�ji do 1 roku. Opat�ování surovin a materiálu, platba závazk�, prodej výrobk� je 

spojeno práv� s krátkodobým finan�ním rozhodnutím.  

 

Mezi základní formy krátkodobého finan�ního plánování �adíme plán cash flow, tedy 

plán pen�žních p�íjm� a výdaj�, ve kterém je zachycen pohyb pen�žních prost�edk� firmy. 

Tento plán ukazuje sumu pen�žních prost�edk�, které podnik získá nebo vydá za ur�ité 

období, bu	 týden, m�síc apod. Hlavní informací je zde výsledné saldo, z n�j lze vyvodit dva 

záv�ry. Záporné saldo ukazuje, že p�íjmy jsou nižší než výdaje a tedy podnik pot�ebuje jiné 

dodate�né zdroje financí. Pokud je naopak saldo kladné, p�íjmy jsou vyšší než výdaje, je 

z�ejmé, že podnik má dostatek finan�ních zdroj� a je schopen sám financovat bez cizí 

pomoci.  

 

Úkolem krátkodobého finan�ního plánu je p�edvídat budoucí pot�ebu a užití pen�žních 

prost�edk�. M�že být sestavován pro r�zná období – �tvrtletn�, m�sí�n�, týdn�, dokonce na 

jednotlivé dny.4  

 

1.4.6 Rozpo�ty a krátkodobý finan�ní plán 
V rozpo�tech sledujeme podobné údaje, jako v ú�etnictví. Jsou pot�ebné pro 

vnitropodnikové �ízení, a pokud je srovnáváme s finan�ním plánem, tak rozpo�ty jsou více 

podrobné a vztahované na kratší období. Finan�ní plány se vztahují na tzv. funk�ní rozpo�ty, 

které ukazují dané funkce podniku: odbyt, výroba a finance. 

 

První z plán�, tedy odbytový plán slouží podniku k odhadu p�íjm� v následujícím 

rozpo�tovaném období. Ve výrobním rozpo�tu jsou dopodrobna zachyceny �lánky výrobního 

���������������������������������������� ��������
���GRUBLOVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. 1. vyd. Ostrava: Repronis Ostrava, 2004. 438 s. ISBN 80-86122-75-1.    
�

���GRUBLOVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. 1. vyd. Ostrava: Repronis Ostrava, 2004. 438 s. ISBN 80-86122-75-1.   �
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procesu. Sou�ástí tohoto rozpo�tu je nap�íklad rozpo�et využití kapacit, rozpo�et p�ímého 

materiálu, zásob apod. Finan�ní rozpo�et je záv�rem p�edchozích rozpo�t�. Ov��ujeme jim, 

zda je podnik schopen unést tyto rozpo�ty po finan�ní stránce. �adíme sem nap�íklad 

investi�ní rozpo�et, rozpo�et p�íjm� a výdaj�. Kone�ný rozpo�et, který završuje díl�í 

rozpo�ty, je rozpo�et hospodá�ského výsledku. V anglosaských zemích se setkáme s názvem 

„Master Budget“. 

 

M��ítkem pro odm�ny manažer� je pln�ní finan�ního plánu a rozpo�tu. Odm�na závisí 

na výsledcích. Jsou-li lepší než plán, m�l by vedoucí pracovník dostat pat�i�nou odm�nu, 

pokud nebude zjišt�no, že úmysln� byly stanoveny cíle p�íliš nízko. 

 

1.5 Finan�ní kontrola 
Je nutné pr�b�žn� usm�r�ovat a ov��ovat podnikové cíle a plány, aby budoucí vývoj 

podniku, který je v plánech zachycen dosahoval požadovaných hodnot. K tomuto slouží 

finan�ní kontrola, kterou se zp�tn� ovliv�ují podnikové cíle, proces tvorby plán� a 

v neposlední �ad� jejich realizace. Dá se tedy �íci, že kontrolní �innosti završují ur�itý cyklus 

tvorby cíl� podniku, jejich plán� a následné realizace. Na obrázku 1.5.1 je zachyceno 

znázorn�ní cyklu �ízení. 

 

Obr. 1.5.1 Schematické znázorn�ní cyklu �ízení 

��������������
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Zdroj: FREIBERG, F. Finan�ní controlling. Koncepce finan�ní stability firmy. 1. vyd. Praha: Management Press, 1996. 199 

s. ISBN 80-85943-03-4. 
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P�i kontrole je zapot�ebí porovnávat skute�nost s plánem, aby se zjistily chyby a 

nedostatky v podnikových �innostech. Na základ� identifikace t�chto nedostatk� provedeme 

analýzu jejich p�í�in a posléze navrhnout vhodné opat�ení, aby se dané chyby napravily.  

 

P�i plánování slouží kontrola k ov��ení a s tím spojeným zvýšením kvality plánu. 

Porovnáním veli�in skute�ných a plánovaných m�žeme posoudit, zda je plán, který jsme 

sestavili reálný (cenový vývoj, apod.). Snahou je, aby se zm�na v p�edpokladech rozpoznala 

co nejd�íve, protože v�asné aktualizování plánu vede k tomu, že se stanou d�íve reálnými. 

 

Existují i jiné p�í�iny odchylek skute�nosti od plánu, než jsou chyby vyvolané 

nep�esností odhad�. T�mi jsou nap�íklad nep�esná evidence skute�nosti, nep�esné výpo�ty, 

atd. 

 

Proces finan�ní kontroly 

P�edpokladem finan�ní kontroly je jasné vymezení veli�in, které se mají srovnávat, 

správné zachycení odchylek, analýza odchylek a komunikace odchylek ur�eným adresát�m.5  

Grafické znázorn�ní tohoto postupu je ukázáno v obrázku 1.5.2. 

 

Obr. 1.5.2 Schéma hlavních prvk� kontrolního procesu 

 
 

 

 

 

 

 

Zdroj: FREIBERG, F. Finan�ní controlling. Koncepce finan�ní stability firmy. 1. vyd. Praha: Management Press, 1996. 199 

s. ISBN 80-85943-03-4. 
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Stanovení kontrolních veli�in 

Pokud se kontrola týká finan�ního plánu, bude v našem zájmu kontroly sledovat 

veli�iny p�íjm� a výdaj� (cash flow) nebo také zm�ny hodnot aktiv a pasiv v položkách 

rozvahy. Struktura kontrolovaných veli�in je stanovena strukturou daného finan�ního plánu, 

který se kontroluje. Tyto nástroje finan�ního controllingu nesta�í pro dlouhodobé plánování, 

proto se plánování p�íjm� a výdaj� používá pro krátkodobé finan�ní �ízení. P�i kontrole 

p�íjm� a výdaj� nebo zm�n stav� aktiv a pasiv používáme zejména tyto ukazatele: 

 

� vybavení kapitálem 

  ;               

� struktura majetku 

 

� platební schopnost nebo-li likvidita 

1) pom�rové ukazatele: (vychází z rozvahy, ze stavových údaj�) 
� ukazatel celkové (b�žné) likvidity (current ratio) 

    [2] 

 
� ukazatel pohotové likvidity (quick ratio – Acid test ratio) 

    [2]  nebo       [2] 

 
� ukazatel okamžité likvidity (cash ratio)  

 
 

2) rozdílové ukazatele: 
� �istý pracovní kapitál 
� strategický = z pohledu vlastníka, tj. primárn� z pozice pasiv: 

 
�PK = (VK + dl. CK) – FA   [2] 

 
=  dlouhodobý pohled na kapitál a majetek podniku 

 
� operativní = z pohledu finan�ního managementu, tj. primárn� z pozice aktiv: 

 
            �PK = OA – kr. CK   [2] 

 
                  = krátkodobý pohled na majetek a kapitál podniku 

�
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� ziskovost nebo-li rentabilita 

Rentabilita je m��ítkem schopnosti podniku vytvá�et nové zdroje, dosahovat zisk 

použitím investovaného kapitálu. P�i výpo�tu ukazatel� se vychází z t�chto kategorií zisku: 

EBIT, EBT, EAT.  

� Ukazatel rentability aktiv – ROA 

�[2] 

� Ukazatel rentability dlouhodob� investovaného kapitálu – ROCE 

 [2] 

 

� Ukazatel rentability vlastního kapitálu – ROE 

 [2] 

Ukazatel ROE lze také vypo�íst pyramidálním rozkladem ukazatele ROE, tzv. Du 

Pont�v systém analýzy. 

 

� Ukazatel rentability tržeb – ROS   

 
 

� Ukazatel rentability náklad� 

���[2] 

 

Veli�iny by m�ly být sestaveny tak, aby p�i porovnání plánovaných a skute�ných 

�ástek bylo možno zjistit vývoj reálné podnikové likvidity.  

 

Zjišt�ní odchylek 

Skute�né hodnoty finan�ních veli�in získáme z ú�etnictví podniku. P�ípadné odchylky 

se vy�íslují absolutn� rozdílem skute�nosti a plánu nebo jako procentní podíl absolutní 

odchylky z plánované hodnoty. P�i výpo�tu odchylek musíme dbát na to, abychom nezam�nili 

po�adí veli�in, aby byl jednozna�n� definovaný negativní nebo pozitivní jev. 
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Analýza odchylek 

Abychom mohli zp�tn� p�sobit na provád�cí a �ídící �innosti podniku, je t�eba najít a 

definovat p�í�inu vzniku odchylek mezi skute�nými a veli�inami stanovenými plánem. 

V podniku se nedefinují všechny odchylky, ale jen ty, které mají podstatný vliv na podnikové 

�innosti a tedy na finan�ní stabilitu firmy. U kontrolovaných veli�in se zpravidla stanovují 

ur�ité meze. Až po p�ekro�ení t�chto mezí se pokoušíme o analýzu odchylek. Finan�ní meze 

se nestanovují u všech veli�in stejn�. U t�ch, které ovliv�ují likviditu podniku, z velké �ásti se 

stanovují menší meze, aby se s analýzou odchylek za�alo d�íve. Protože takto významné 

položky ovliv�ující stabilitu jsou pro podnik klí�ové a podcen�ní jejich analýzy m�že mít 

katastrofické následky. Naopak u finan�ních tok� menší velikosti nemusíme analyzovat d�íve 

a meze jsou stanoveny s v�tším rozp�tím. 

 

R�zné odchylky ve velikosti jsou v oblasti b�žných p�íjm� a výdaj�, mohou být 

zp�sobeny cenovými výkyvy a také zm�nami v objemu  podnikových aktivit, jako nap�íklad 

zm�na objemu výroby, prodeje atd. Mimo odchylky v objemu existují �asové odchylky, které 

bývají zp�sobeny zm�nami v �asové realizaci pen�žních nebo zbožových tok�. P�íkladem zde 

m�že být prodloužení o�ekávaného p�íjmu. Tento jev má negativní odchylku od plánu. 

 

P�íkladem uceleného systému analýzy odchylek plánovaných hodnot oproti skute�ným 

m�že být kontrola náklad�. Pokud se jedná o stálý sortiment, m�žeme zde rozpoznat t�i 

základní druhy odchylek: 

� cenovou -  p�i zm�n� cen výrobních faktor�, 

� spot�ební – zm�nou ve spot�eb� výrobních faktor�, 

� kapacitní – zm�nou využití výrobní kapacity. 

Mimo kontrolu náklad� m�žeme obdobn� pokra�ovat i v analýze p�í�in odchylek ve 

výdajích. 
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Komunikace odchylek 

Finan�ní controlling získává analýzou odchylek d�ležité informace o p�í�inách 

vyššího �i nižšího pln�ní finan�ního plánu. Analyzujeme-li odchylky ve spolupráci se 

zakomponovanými útvary, je komunikace odchylek mezi nimi samoz�ejmostí. Pokud analýza 

probíhá v útvaru finan�ního controllingu je žádoucí, aby informace o odchylkách a r�zných 

informacích nez�staly v tomto útvaru. Protože kontrola má zp�tn� p�sobit na �innosti podniku 

je t�eba, aby se dané informace o odchylkách dostaly do t�ch správných rukou, tedy t�m, kte�í 

odpovídají za tvorbu plán� p�íjm� a výdaj�.  
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2 Charakteristika podniku 
Aplikaci finan�ního controllingu provedu na základ� informací a finan�ních výkaz� 

firmy MEDIUM SOFT, a. s., kterou nyní stru�n� charakterizuji. 

 

MEDIUM SOFT, a. s. 

Holding s názvem MEDIUM SOFT se sídlem v Ostrav� se již více než 15 let profiluje 

na st�edoevropském trhu jako významný dodavatel informa�ních a komunika�ních systém�. 

 

2.1  Historie spole�nosti 
Firma vznikla dne 9. �ervna 1992 a jejím cílem byla instalace informa�ních systém�. 

V dob� založení m�la spole�nost MEDIUM SOFT, s. r. o. pouze 13 pracovník� a jednalo se o 

spole�níky. V pr�b�hu vývoje firmy byl po�et pracovník� postupn� zvyšován v souladu 

s rozši�ujícími se aktivitami. Rovn�ž byly dopl�ovány výrobní �innosti firmy, jako jsou 

dodávky a servis hardware, projekce, dodávky, instalace a servis sítí, instalace a servis 

integrovaných záchranných systém� a projek�ních systém�. 

 

V roce 1997 se spole�nost MEDIUM SOFT, s. r. o. transformovala na akciovou 

spole�nost se základním jm�ním K� 13 mil. s více než 65 pracovníky a své dosavadní aktivity 

rozší�ila po celém území �eské republiky. 

 

K 1. únoru 1999 došlo ke slou�ení spole�nosti MEDIUM SOFT, a. s. se spole�ností 

INDUSOFT, a. s. Bohumín, kde tato spole�nost zanikla bez likvidace. P�i tomto slou�ení byl 

získán i stoprocentní podíl ve firm� SilTec Computer Systems s. r. o. s nyn�jším názvem 

MEDIUMSOFT ICS, s. r. o. Na základ� smluv o prodeji obchodního podílu došlo k zápisu ve 

spole�nosti TAXNET, s. r. o. V roce 2000 byla založena dce�inná spole�nost v Polsku 

MEDIUM SOFT POLSKA, sp. z o. o. a poté v roce 2004 byla založena další dce�inná 

spole�nost na Slovensku MEDIUM SOFT Slovakia, a. s. Tímto rozší�ením došlo 

k výraznému nár�stu �ešitelských kapacit a rozší�ení dosavadního okruhu zákazník�.  
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2.2  Zam�stnanci 
V�etn� dce�iných spole�ností má MEDIUM SOFT, a. s. 105 pracovník� v hlavním 

pracovním pom�ru. Což je oproti po�tu zam�stnanc� p�i založení spole�nosti o 92 

zam�stnanc� více. 

2.3  Hlavní aktivity spole�nosti 
Mezi hlavní aktivity spole�nosti m�žu jmenovat nap�íklad: 

� informa�ní a komunika�ní systém telefonních center pro podporu p�íjmu a distribuce 

tís�ového volání, 

� informa�ní a komunika�ní systémy pro podporu opera�ního �ízení všech složek 

integrovaného záchranného systému, 

� informa�ní systém pro pe�ovatelskou službu a terénní zdravotní pé�i, 

� informa�ní a komunika�ní systém pro podporu efektivního krizového plánování a �ízení, 

� informa�ní systém pro vizualizaci dat. 

 

Základní kapitál spole�nosti zapsaný v obchodním rejst�íku �iní v roce 2006 K� 

25.881.000,-- a je tvo�en 25.881 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podob�, kde každá 

akcie má jmenovitou hodnotu K� 1.000,--. Na obrázku 2.3.1 je ukázáno logo spole�nosti. 

 

Obr. 2.3.1 Logo spole�nosti 

 

 

 

 

Zdroj: internetový server www.mediumsoft.cz 

 

Strategickým cílem spole�nosti je rozvíjet i nadále stávající tržní pozici, udržet 

zam�stnanost a p�izp�sobit se zm�n�nému prost�edí, které nastalo po vstupu �eské republiky 

do Evropské unie.  

 

Spole�nost bude i v dalších letech rozvíjet své podnikatelské aktivity na bázi 

poskytování služeb v oblasti komunika�ní a výpo�etní techniky, tvorby a implementace 

software pro subjekty na území �eské republiky i jiných stát�. 
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Spole�nost MEDIUM SOFT, a. s. má celou �adu významných partner�, mezi které se 

mohou za�adit nap�íklad: 

� Microsoft Certified Partner 

� SUN Microsystems Solution Provider 

� IBM Business Partner 

� ORACLE VAR Partner 

� Novell Business Partner 

� Hewlett-Packard 

 

2.4  Ekonomické údaje spole�nosti 
Mezi základní ekonomické údaje spole�nosti MEDIUM SOFT, a. s. bych uvedl vývoj 

obratu spole�nosti, který je znázorn�n v obrázku 2.4.1: 

 

Obr. 2.4.1 Graf obrat� spole�nosti za jednotlivé roky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu je vid�t, že obrat spole�nosti postupn� rostl, poté byl kolísavý a v posledním 

roku dosáhl svého maxima, protože firma rozší�ila své služby. 

 

Spole�nost je �len�na na divize, které �ídí jednotliví �editelé divizí. Jejich pravomoci 

jsou ur�eny obecn� závaznými právními p�edpisy a podnikovými sm�rnicemi. Spole�nost 
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vlastní mezinárodní certifikát ISO a také certifikát vydaný Národním bezpe�nostním ú�adem. 

Tyto certifikáty jsou sou�ástí p�ílohy. 

 

 

3 Aplikace finan�ního controllingu v konkrétním podniku, návrhy a 
doporu�ení 

 

Výpo�et finan�ních ukazatel�, zobrazujících stabilitu podniku a jiné budu provád�t na 

základ� dat, která jsou �erpána z výro�ní zprávy podniku MEDIUM SOFT, a. s.  

 

Pot�ebné výkazy jsou sou�ástí p�íloh. Pro výpo�ty jsem si vytvo�il zkrácenou tabulku. 

Ukázka výkazu rozvahy je zobrazena v tabulce 3.1 a 3.2. 

 

 Tab. 3.1 Rozvaha - P�ehled položek aktiv za jednotlivé roky 
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Zdroj: interní materiály spole�nosti MEDIUM SOFT, a. s. 

 

 

 

 

Tab. 3.2 Rozvaha – P�ehled položek pasiv za jednotlivé roky 
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Zdroj: interní materiály spole�nosti MEDIUM SOFT, a. s. 

 

3.1  Vertikální a horizontální analýza 
Nejd�íve se zam��ím na vertikální a horizontální analýzu struktury majetku a struktury 

zdroj�, ze které by m�lo být z�ejmé, jak firma hospoda�ila se svým majetkem za posledních 

5 let. V obrázku 3.1.1 jsou vypo�teny hodnoty jednotlivých vybraných položek rozvahy na 

celkových hodnotách aktiv nebo pasiv. 
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Tab. 3.1.1 Vertikální analýza vybraných položek rozvahy 
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Vertikální analýza ukázala složení majetku a zdroj� podniku. Jde vid�t, že podíl 

stálých a ob�žných aktiv na celkové hodn� majetku podniku kolísá. V roce 2002 se z v�tší 

�ásti na celkových aktivech podílí ob�žná aktiva, ale v následujícím roce je tento pom�r 

vcelku vyrovnaný a v roce 2004 op�t p�evažuje podíl ob�žných aktiv. V posledním roce má 

podnik více stálých aktiv.  

 

Jde vid�t, že nejv�tší podíl na aktivech má dlouhodobý finan�ní majetek, který byl 

nejd�íve menší než zásoby, ale od roku 2003 je podíl tohoto majetku vyšší. Zásoby tvo�ily 

výrazný podíl na struktu�e aktiv, ale od roku 2004 je vcelku jejich vliv zanedbatelný. Oproti 

tomu se zvýšil podíl dlouhodobých pohledávek, ale také krátkodobých pohledávek. 

 

U zdroj� podniku je nejd�íve trend takový, že je firma více zadlužená, tudíž má v�tší 

podíl cizího kapitálu na celkových pasivech. Od roku 2004 je trend opa�ný, což je pro podnik 

dobré, protože je mén� zadlužený a je zde menší možnost, že se dostane do problém� se 
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splácením svých závazk�. Krátkodobé závazky mají velmi výrazný podíl na struktu�e pasiv, i 

když je tento stav klesající od roku 2003. Podíl bankovních úv�r� byl v roce 2002 velmi 

velký, ale v d�sledku splácení t�chto úv�r� jejich podíl klesal, až se stal v posledním roce 

tém�� nulovým. 

 

Tab. 3.1.2 Horizontální analýza vybraných položek rozvahy 
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Na základ� horizontální analýzy jde vid�t, že stálá aktiva podniku v roce 2003 rostla 

výrazným tempem oproti p�edchozímu roku a to o 163 %. V dalším roce zhruba o t�etinu 

klesly a poté se mírn� op�t zvýšily a v posledním roce nevýrazn� klesly. Je zde vid�t kolísavý 

trend ve struktu�e stálých aktiv. Ob�žná aktiva zpo�átku rostly a v roce 2005 se snížily o 

�tvrtinu a v následujícím roce op�t klesly o 13 %. Dlouhodobý finan�ní majetek v roce 2003 

velmi výrazn� vzrostl, ale poté bu	 klesal, nebo mírn� rostl. V této analýze je také vid�t velmi 

vysoký nár�st dlouhodobých pohledávek v roce 2004. Tento skok byl zp�soben zakázkou pro 

velký podnik, s delší dobou splatnosti. Je vid�t také zna�ný nár�st krátkodobého finan�ního 

majetku v roce 2004. 

 

U vlastního kapitálu je trend rostoucí. V roce 2003 se zvýšil o více než polovinu a 

v nadcházejícím roce taktéž zhruba o polovinu. Poté stoupal jen mírn� a v posledním roce 
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2006 vlastní kapitál klesl nevýrazn�. Cizí zdroje zpo�átku velmi rostly a zvyšovala se tudíž 

zadluženost podniku. Od roku 2004 je trend klesající a to velkým tempem, což vedlo ke 

snižování zadluženosti a tudíž se podnik stal stabiln�jším a nemusel se dostat do finan�ních 

problém�. Krátkodobé závazky zprvu rostly zhruba o 200 %, ale poté klesaly. Bankovní 

úv�ry klesaly každým rokem z d�vodu jejich splácení. 

3.2 Ukazatele likvidity 
 

Tab. 3.2.1 Výpo�et ukazatel� likvidity 
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Obr. 3.2.2 Pavu�inový graf likvidity 

 
Zdroj: vlastní 

 



���

�

Ukazatel b�žné likvidity má kolísavou tendenci. Z výsledk� je vid�t, že b�žná likvidita 

je v norm� akorát v roce 2002 a 2004. V roce 2003 má velmi nízkou úrove� a podnik se mohl 

dostat do platební neschopnosti. Naopak v roce 2006 je celková likvidita velmi vysoká. 

 

Pohotová likvidita má také kolísavý charakter a chová se stejn� jako b�žná likvidita. 

Op�t v roce 2005 je vysoká a v roce 2006 je velmi vysoká, což není pro podnik dobré. 

Z výsledk� je z�ejmé, že akorát okamžitá likvidita je v po�ádku a podnik je schopen okamžit� 

platit své závazky, ale v roce 2003 je s likviditou op�t problém, stejn� jako u ostatních 

likvidit. 

 

Tab. 3.2.3 Výpo�et �istého pracovního kapitálu 
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Jak ukazuje tabulka, v prvním roce a v posledních t�ech letech je hodnota ukazatele 

kladná jen v roce 2003 je záporná. V roce 2002 je �istý pracovní kapitál na špatné úrovni, 

protože podniku po splacení všech svých krátkodobých závazk� nez�stanou žádné prost�edky, 

dokonce bude pot�ebovat p�j�ku, což akorát vede op�t ke zvýšení závazk� a p�ípadným 

snížením �PK. V ostatních letech je charakter operativního �istého pracovního kapitálu 

dobrý. 

 

3.3 Ukazatele rentability 
 

Tab. 3.3.1 Výpo�et ROA 
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Tab. 3.3.2 Výpo�et ROE 
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Tab. 3.3.3 Výpo�et ROS 
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Tab. 3.3.4 Výpo�et rentability náklad� 
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Tab. 3.3.5 Výpo�et ROCE 
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Obr. 3.3.6 Pavu�inový graf rentability 

 
Zdroj: vlastní 

 

Vývoj ukazatel� rentability je velmi podobný. V prvních t�ech letech postupn� 

n�kolikanásobn� stoupá, ale v roce 2005 se hluboce propadá tém�� k hodnot� 0. Je to 

zp�sobeno tím, že zisk klesl. Malá firma by s tímto ziskovým rozp�tím nejspíš zkrachovala. 

 

3.4 Ukazatele zadluženosti 
 
Tab. 3.4.1 Výpo�et zadluženosti vlastního kapitálu 
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Tab. 3.4.2 Výpo�et celkové zadluženosti 
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Obr. 3.4.3 Pavu�inový graf zadluženosti 

 
Zdroj: vlastní 

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu m�l nejd�íve stoupající, ale od roku 2004 

klesající tendenci. Tento trend je pozitivní, protože firma je stabiln�jší z finan�ní stránky. 

V letech 2002 a hlavn� 2003 m�l podnik vyšší cizí zdroje než vlastní kapitál, což ukazuje, že 

by podnik mohl mít p�ípadné problémy, protože je hodn� zadlužen a p�j�ené peníze by 

vytvá�ely akorát další závazky. 

 

Tab. 3.4.4 Výpo�et úrokového krytí 
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Tento ukazatel ukazuje, že úroky budou pokryty bez problém�, nejlépe v roce 2004. 

V��itelé se nemusí obávat, že by své peníze nedostali zp�t. 

 

 

 

 

3.5 Ukazatele aktivity 
�

Tab. 3.5.1 Výpo�et doby obratu aktiv 
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Tab. 3.5.2 Výpo�et doby obratu zásob 

>���
5���6���

�00�� �00�� �00�� �00�� �00��

���.�� ������� ����/�� /�/��� ��/��� ������

	�6.�� �0/����� ����0��� ��/����� /������ /���/��

��.���.��	#����.� �0/B��� �0�B��� ��B��� ��B0�� ��B���
Zdroj: vlastní 

 

Tab. 3.5.3 Výpo�et doby obratu pohledávek 
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Tab. 3.5.4 Výpo�et doby obratu závazk� 
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Doba obratu zásob v letech 2002 až 2006 kolísala mezi 18 až 110 dny, což je velmi 

vysoké rozp�tí. Takto vysoké hodnoty doby obratu zásob jsou zp�sobeny velmi vysokými 

zásobami. V letech 2004-2006 se doba obratu zásob pohybovala v pásmu velmi p�íznivých 

hodnot. Tuto situaci m�žeme vysv�tlovat výbornou logistickou politikou a dobrým 

hospoda�ením se zásobami. 

Co se tý�e doby obratu pohledávek a závazk�, tak z výsledk� lze usoudit, že v prvních 

t�ech letech podnik splnil pravidlo solventnosti, protože doba obratu závazk� je vyšší než 

doba obratu pohledávek. Opakem jsou poslední dva roky, kdy je situace opa�ná. Podnik tedy 

musí d�íve hradit své závazky, než vyinkasuje peníze od svých odb�ratel�, což pro n�j není 

dobré. 

Tab. 3.5.5 Výpo�et doby obratu pen�z 
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3.6 Ukazatel nákladovosti 
 
Tab. 3.6.1 Výpo�et nákladovosti 
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Z výsledk� ukazatele nákladovosti jde vid�t, že je spln�na podmínka tvorby zisku, 

protože tržby jsou v jednotlivých letech vyšší než celkové náklady. I když v roce 2005 jsou 

tržby jen nepatrn� vyšší, než náklady. Tento rok byl problémovým a podnik se mohl lehce 

dostat do ztráty. Pro podnik byl nejlepší rok 2004, kdy m�la firma o hodn� vyšší tržby než 

náklady. 

 

 

 

3.7  Návrhy a doporu�ení 
 

Z analýzy vyplynulo, že spole�nost MEDIUM SOFT, a. s. je za období od roku 2002 

do roku 2006, co se tý�e finan�ní stránky p�evážn� na dobré úrovni. Najdou se v tomto 

období ale také výjimky, týkající se r�zných ukazatel�, které by mohly ohrozit negativn� 

budoucí vývoj spole�nosti. 

 

Platební schopnost podniku neboli jeho likvidita je velmi kolísavá v jednotlivých 

letech a nemá tudíž podobné hodnoty. V roce 2003 byl podnik v ur�ité krizi a nebyl schopný 

platit své závazky v�as. Tento fakt je stejný u všech t�í typ� likvidity, jak b�žné, pohotové, tak 

i okamžité likvidity. Je to zp�sobeno tím, že podnik m�l v tomto roce vysoké krátkodobé 

závazky a málo disponibilních prost�edk� k úhrad� t�chto závazk�. Ani celková ob�žná aktiva 

v tomto roce nesta�ila pokrýt všechny krátkodobé závazky. Bylo by zde vhodné, aby podnik 

snížil tyto závazky nebo zvýšil ob�žná aktiva, aby se stal platebn� schopným. Tento fakt byl 

spln�n a likvidita se v následujících letech dostala do optima. V roce 2006 je b�žná a 

pohotová likvidita na velmi vysoké úrovni. Toto není pro podnik dobré, protože má 

v zásobách vázáno zbyte�n� moc finan�ních prost�edk�, které by mohl použít p�ípadn� na 

r�zné investice. Spole�nost by m�la zm�nit dobu splatnosti pohledávek, protože je v nich 

vázána pom�rn� vysoká �ást ob�žných aktiv. Logistický systém zásobování byl vylepšen a 

zásoby v sob� neváží vysoký podíl aktiv.  
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Rentabilita spole�nosti byla v po�áte�ních letech dobrá a m�la pom�rn� velký rostoucí 

trend, což je pro firmu d�ležité. V roce 2004 dosahovala spole�nost nejlepší rentability ze 

všech let, a� už se jedná o ukazatel ROA, ROE �i jiné. V tomto roce se �istý zisk podniku 

nejvíce podílel na krytí aktiv a také byl z velké �ásti složkou vlastního kapitálu. V roce 2005 

došlo k velmi vysokému propadu, kdy se hodnoty rentabilit blíží k hodnot� 0. Tento fakt je 

pro firmu krizový, protože p�i vyšších nákladech by se již dostala do ztráty a nem�la by 

prost�edky ke krytí aktiv a výplat� podíl�, p�íd�l� do fond�, apod. Prudký propad v �istém 

zisku je zp�soben cca 50 % poklesem výkon�, zejména tržeb z prodeje vlastních výrobk� a 

služeb a taktéž ostatních provozních výnos�. Na druhou stranu, ur�ité druhy náklad�, jako 

nap�íklad osobní náklady, které taktéž poklesly z d�vodu menšího po�tu zam�stnanc�, a také 

výkonová spot�eba taky poklesla. Tyto poklesy jsou menší než velké poklesy tržeb a tudíž 

�istý zisk klesl výrazným skokem. Vysoké výkyvy v �istém zisku by mohly být v budoucnu 

pro podnik hrozbou a podnik s takovýmto ziskovým rozp�tím by mohl zkrachovat, pokud by 

se jednalo o menší firmu. V následujícím roce se pozitivní rostoucí trend op�t vrací a �istý 

zisk spole�nosti zase roste. Nár�st není tak výrazný, a proto by se firma m�la snažit zvýšit 

prodej svých služeb do dalších oblastí, kde ješt� nejsou informa�ní a komunika�ní systémy na 

dostate�n� kvalitní úrovni. Podmínka tvorby zisku je spln�na, jak vyplynulo z ukazatele 

nákladovosti. Trend, který je v posledních letech by m�l pokra�ovat a spole�nost by m�la 

zvyšovat své tržby. V roce 2006 je hodnota blízko 1, což ukazuje, že se tržby málem rovnají 

náklad�m. Podnik by m�l rozší�it své služby a mít takto v�tší tržby. 

 

Další pom�rový ukazatel, ukazatel zadluženosti ukázal, že podnik v prvních letech byl 

vysoce zadlužený. A� už se jedná o zadluženost vlastního kapitálu, tak i celkovou 

zadluženost. V roce 2003 byla spole�nost zadlužena nejvíce. Podnik by se mohl dostat do 

finan�ní krize, protože tyto závazky by vytvá�ely další závazky. Riziko v��itel� v tomto roce 

bylo nejv�tší. Zadluženost v následujících letech nabrala pozitivního trendu a za�ala klesat. 

Podnik se tak stal stabiln�jší, co se tý�e finan�ní stránky a riziko pro v��itele nebylo až tak 

vysoké. V roce 2006 je zadluženost velmi malá, ale pro podnik to znamená, že svou �innost 

financuje p�evážn� z vlastního kapitálu. Tyto prost�edky by p�itom mohl využít efektivn�ji. 

K tomuto snížení zadluženosti vedlo p�edevším velké snížení krátkodobých závazk�, zejména 

z obchodních vztah�, ale také snížením závazk� k zam�stnanc�m a tím souvisejícím 

závazk�m ze sociálního a zdravotního pojišt�ní a da�ových závazk�. Toto bylo zp�sobeno, 

jak jsem již napsal výše, poklesem po�tu zam�stnanc� spole�nosti. V�tší míra zadluženosti by 
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pro podnik krizi neznamenala a podnik by ze získaných prost�edk� mohl více rozvíjet svou 

�innost. Ukazatel úrokového krytí m�l dobrou vypovídací schopnost a neukázal slabou 

stránku podniku. V��itelé se nemusejí obávat, že by nedostali své peníze zp�t, i když v roce 

2005 byl ur�itý propad, ale na pokrytí úrok� provozní zisk sta�í. Navíc placené úroky každým 

rokem klesají, protože podnik je mén� zadlužený a úv�ry, které m�l poskytnuty, jsou z v�tší 

�ásti splaceny. 

 

Doba obratu celkových aktiv je pom�rn� vysoká. V posledních letech p�ekra�uje i 

hranici jednoho roku. P�í�inou jsou hlavn� nižší tržby. Zde by mohl být v budoucnu problém, 

proto by se spole�nost m�la pokusit zvýšit tržby, jak jsem již nazna�il výše nebo z �ásti snížit 

fixní aktiva, která vedou k vyšší dob� obratu. V posledních dvou letech je vid�t nepatrný 

pokles t�chto aktiv, ale je velmi nevýrazný a na dobu obratu nemá vcelku žádný vliv. Doba 

obratu zásob byla v prvních letech špatná a podnik vázal své prost�edky v zásobách a m�l 

problémy s platební schopností, protože nemohl dostate�n� rychle prom�nit prost�edky 

vázané v zásobách v peníze k úhrad� svých závazk�. V roce 2004 podnik zm�nil logistický 

systém a zlepšil hospoda�ení se zásobami, což se odrazilo v dob� obratu zásob a za�ala 

postupn� klesat. Spole�nost by m�la v tomto trendu pokra�ovat, aby se pot�ebné finan�ní 

prost�edky zbyte�n� nevázaly v zásobách. 

 

U doby obratu pohledávek byl ze za�átku pozitivní trend, ale v roce 2005 se zvýšily 

pohledávky a na druhou stranu snížily tržby, což vedlo k velkému nár�stu doby obratu 

pohledávek. Tento nár�st pohledávek byl zp�soben nesplacenými pohledávkami a tím pádem 

snížením tržeb. Spole�nost by m�la p�ezkoumat platební káze� odb�ratel�, aby se p�edešlo 

p�ekra�ování doby splatnosti pohledávek a aby se podniku zvýšili pot�ebné tržby.  

 

Doba obratu závazk� má každým rokem klesající tendenci, tudíž se podniku snižuje 

doba poskytnutého obchodního úv�ru. P�itom by tento úv�r mohla použít k financování svých 

pot�eb. Spole�nost by se m�la snažit zvýšit dobu splatnosti svých závazk� a zm�nit tím pádem 

svou platební disciplínu v��i dodavatel�m. Z p�edešlých d�vod� proto není v posledních 2 

letech spln�no pravidlo solventnosti, protože doba obratu pohledávek je o hodn� vyšší, než 

doba obratu závazk�. Tudíž musí na úhradu svých závazk� použít jiné prost�edky, než ty od 

odb�ratel�, které by mohl použít na financování jiných pot�eb podniku. 
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Záv�r 
 

Finan�ní analýza byla použita jako hlavní nástroj finan�ního controllingu. Výpo�tem 

jednotlivých ukazatel�, a� už analýzy trend� �i analýzy struktury a pom�rových ukazatel� 

vyplynulo, že spole�nost MEDIUM SOFT, a. s. je co se tý�e finan�ní stability na pom�rn� 

dobré úrovni. V hospoda�ení této spole�nosti byly také analyzovány ur�ité nedostatky, které 

již podnik zm�nil nebo jsem se pokusil najít p�í�inu, kterou by se m�l podnik snažit zm�nit, 

aby se nedostal do možné finan�ní krize. 

 

Cílem mé bakalá�ské práce bylo najít slabá místa podniku a pokusit se najít jejich 

�ešení. Pro danou spole�nost je nejd�ležit�jší poslední rok a to rok 2006, který byl v ur�itých 

sm�rech pro podnik pozitivní a p�i analýze jiných stránek rokem možné krize.  

 

D�ležitou roli hraje v podniku likvidita, ta je ve spole�nosti MEDIUM SOFT, a. s. 

v roce 2006 velmi dobrá, i když její ukazatele jsou vysoké a podnik nem�l problémy 

s úhradou svých závazk�. 

 

Slabé místo podniku byla ziskovost v posledních letech, kde byl zaznamenán vysoký 

propad a hodnoty rentabilit se blížily k 0, tedy k hranici prosperity podniku. V posledním roce 

zde byl zaznamenán pozitivní trend a �istý zisk podniku pomalu rostl. Oblasti rentability by 

m�l podnik v�novat vysokou pozornost, aby se nedostal do finan�ní krize. 
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Zadluženost spole�nosti je tém�� zanedbatelná. Její hodnoty jsou nízké a v��itelé se 

tedy nemusí bát, že by p�išli o své vložené prost�edky. Spole�nost p�evážnou v�tšinu svých 

pot�eb financuje z vlastního kapitálu, p�i�emž by tyto peníze mohla využít efektivn�ji a �ást 

pot�eb financovat z cizích zdroj�, protože ur�itá míra zadluženosti by neznamenala pro 

podnik ohrožení. 

 

Finan�ní controlling spole�nosti MEDIUM SOFT, a. s. je na velmi dobré úrovni a 

návrhy a doporu�ení, které jsem v bakalá�ské práci uvedl, jsou pouze nápady, které by mohly 

vést k v�tší efektivnosti p�i dalším rozvoji spole�nosti. 

 


