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ABSTRAKT DIPLOMOVÉ PRÁCE

Řízení nákladů společnosti RON Software, s.r.o.

Tato práce je zaměřena na řízení nákladů společnosti RON Software, spol. s r.o. 

Teoretická část je věnována především nákladům, finanční analýze se zaměřením na 

poměrové ukazatele (ukazatele likvidity, zadluženosti, aktivity, rentability nákladové 

struktury) a rozpočtovému plánu. V praktické části je provedena analýza nákladů 

společnosti a sestaven návrh rozpočtového plánu nákladů.
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ABSTRACT

Costs Control in Company RON Software , s.r.o 

This diloma thesis is focused on cost management in RON Software ,spol. s r.o. The 

theoretical part attends to costs above all, financial analysis aims at financial ratios (liquidity 

ratio, debt ratio, activity ratio, profitability ratio)and budget plan. In the theoretical part of the 

thesis is proposed the budget plan of costs and the cost analysis of the company. Key words
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Úvod 

Motto: 

„Náklad je abstraktní pojem a nemůžeme se ho dotknout, protože je něčím, co jsme si pořídili 

pro budoucí prospěch.“1

Každá firma je složena z hmotných a nehmotných objektů, které na sebe navzájem 

působí. Na toto vzájemné působení se může dívat různými pohledy a jedním z nich je i pohled 

ekonomický. Záleží pouze na nás, na jaké otázky týkající se společnosti chceme znát 

odpověď, jakým způsobem a pomocí jakých technik k těmto odpovědím dospějeme. Proto je 

vhodné si firmu, společnost či jinou podnikající složku nejprve pořádně popsat, definovat 

vnitřní vazby a přesně vymezit tu část podniku a její činnosti, která nás budou nejvíce zajímat.

Středem zájmu teorie a praxe managementu jsou ekonomické systémy. Pokud 

společnost přijme nějaké rozhodnutí, musí brát v úvahu náklady a rizika, která jsou s takovým 

rozhodnutím spojená.[5]

Ve své diplomové práci jsem se rozhodla zaměřit na problematiku nákladů, protože

společnost RON se pohybuje na silně konkurenčním trhu. Tento trh má řadu zavedených a 

stabilních společností a významně již neroste. Proto je snižování nákladů dobrou cestou ke 

zvýšení ziskovosti na rozdíl od zvyšování objemu tržeb, které by nebylo možné bez 

vynaložení dalších nákladů. Správnost tohoto názoru jsem si ověřila v publikaci Moderní 

metody řízení od Ing. Popeska, který v ní uvádí následující:

„V odvětví které neroste, kde je velmi obtížné zvýšit tržní podíl a zvýšit prodej, 

představuje snižování nákladů v podstatě jedinou možnou cestu ke zvýšení absolutní 

i relativní hodnoty zisku.“2

Každá společnost si přeje vyrábět s co nejnižšími náklady a zachováním kvality 

daného produktu. Existuje mnoho faktorů, které mohou výši nákladů ve společnosti ovlivnit, 

                                               
1 STANĚK, V. Zvyšování výkonnosti procesním řízením nákladů. Praha: Grada Publishing, a. s., 2003, str. 219, 

ISBN 80-247-0456-0, str. 30
2

POPESKO, B; Moderní metody řízení nákladů. Praha: Grada Publishing, a. s., 2009, ISBN 978-80-247-2974-9
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ať už směrem nahoru nebo dolů. Je mnoho způsobů jak můžeme náklady třídit, v jakém pojetí 

na ně budeme pohlížet. Jde především o to, abychom měli přehled, kde vznikají a znát příčinu 

a způsob proč vznikají.[4] Firemní náklady je třeba sledovat hlavně z dlouhodobého hlediska.

Metodologická část, která tvoří podklad pro část praktickou, se zabývá úlohou řízení 

nákladů a způsoby, kterými tyto náklady můžeme řídit, členěním nákladů, finanční analýzou

a podrobně se věnuje konkrétním ukazatelům finanční analýzy. Cílem této části je vytvořit 

srozumitelný podklad a strukturu pro následnou praktickou část.

Praktická část představuje převedení uvedené teorie do praxe. Budu se v ní podrobně 

zabývat vertikální analýzou výkazu zisku a ztrát a připojím analýzu soustavy poměrových 

ukazatelů. Analýzy poskytnou obraz o vývoji jednotlivých položek výkazu zisku a ztrát v čase 

a dají přehled o jejich změnách za sledované období. Pomocí těchto výsledků se budu snažit 

navrhnout sestavení rozpočtového plánu pro max. výši nákladů, které přesahují ročně 100 tis.

Kč.
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Cíl práce

Společnost RON Software, spol. s r.o. (dále jen RON) je firmou, která působí na trhu 

již 15 let. Její hlavní činností je vývoj a prodej vlastních softwarových produktů. Hlavním 

cílem této práce je analyzovat vybrané klíčové ukazatele pomocí poměrových ukazatelů 

s důrazem na ukazatele nákladovosti a navrhnout rozpočtový plán, který bude opatřením 

vedoucím k efektivnějšímu řízení nákladů.

Dosažení tohoto cíle spočívá ve vertikální analýze vybraných klíčových ukazatelů 

společnosti RON, kde při rozboru výkazu zisků a ztrát beru za základ (100%) velikost 

celkových tržeb společnosti a ostatní nákladové položky výsledovky ve vztahu k této 

základně. Touto analýzou získáme informace o procentním podílu jednotlivých složek 

za zkoumané období a jejich vývoj. Dále bude provedena analýza pomocí poměrových 

ukazatelů likvidity, zadluženosti, aktivity, rentability a nákladové struktury zejména pak 

výpočet ukazatelů nákladovosti. Pro výpočet ukazatelů nákladovosti jsem vybrala ty položky, 

jejich roční výše přesáhla 100. tis. Zpracování výsledků hospodaření společnosti 

a jednotlivých ukazatelů poskytne informace o vývoji jednotlivých položek za sledované 

období. Výsledky obou analýz budou podkladem pro návrh rozpočtového plánu pro max. výši

ročních nákladů na období let 2010 - 2013 pro efektivnější řízení nákladů. Na konci mé práce 

pro přehlednost provedu celkové zhodnocení a návrh opatření k efektivnějšímu řízení nákladů 

společnosti.

Analýza bude prováděna z dat, které jsem získala zejména prostřednictvím 

poskytnutých rozvah, výkazů zisku a ztrát a hlavních účetních knih z let 2007 – 2009, ale 

také z povědomí o reálném fungování společnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi 

citlivá data, všechny uvedené finanční údaje o hospodaření jsou v této práci přepočteny 

koeficientem, který nebude v této práci zveřejněn. 
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Teoretická část

1 Obecný úvod do problematiky řízení nákladů 

Jakýkoliv podnik, organizace, společnost a podobně je složitý a zároveň organizovaný 

systém s daným cílem. Aby těchto cílů bylo nějakým způsobem dosaženo, je nutné, aby 

podnik či společnost měla vypracované plány či strategie, jak těchto cílů dosáhnout. Z logiky 

existence podnikání jasně vyplývá, že hlavním cílem této činnosti je zisk. Cesty a pravidla 

k dosažení úspěchu v podnikání jsou všeobecně známé, přesto ne 100 % jisté. Při stanovování 

svých cílů a při hledání těch nejlepších způsobů, jak dosáhnout úspěchu, musíme vzít v úvahu 

mnoho proměnlivých faktorů, jak vnitřních tak vnějších. Jeden z těch vnitřních je dobře 

porozumět firemním nákladům. Rozeznat příčiny, místa a způsob jejich vzniku. Náklady 

vznikají bez rozdílu ve všech subjektech, které podnikají. Aby výsledek nebyl jednorázový, 

ale měl dlouhotrvající tendenci, je třeba všechny plánované činnosti provádět v dostatečně 

dlouhém období.[7]

Ekonomická teorie definuje náklad podniku jako peněžně oceněnou spotřebu 

výrobních faktorů, která je vyvolána tvorbou podnikových výnosů. Náklady jsou jedním 

z nejsouhrnnějších ukazatelů hospodaření výrobní jednotky.[11] Odráží se v nich veškerá 

činnost společnosti, ať už jde o výrobní, zásobovací, marketingovou či personální činnost a 

úroveň zabezpečení těchto činností včetně úrovně jejich plánování či strategického řízení. 

„Náklady by tedy měly být měřítkem spotřebované živé i zhmotnělé práce, souhrnnou mírou 

hospodárnosti výroby.[4]

Termín řízení nákladů lze chápat dvěma způsoby:

1. Jsou to nástroje pro cílené ovlivňování nákladů neboli management nákladů.

2. Jedná se o soubor nástrojů a metod umožňující práci s náklady, zahrnující 

rozpočet, kalkulaci a technicko-hospodářské normy. 

Pro stanovení orientační roční výše jednotlivých nákladů bude v této diplomové práci použito 

rozpočtování. 
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1.1 Vymezení pojmu náklady

Ve finančním účetnictví se náklady vymezují jako úbytek ekonomického prospěchu, 

který se projevuje poklesem aktiv nebo přírůstkem dluhů a který v hodnoceném období vede 

ke snížení vlastního kapitálu. Toto vymezení zjednodušeně vyjadřuje náklad jako ekonomický 

zdroj obětovaný na dosažení výnosu.[3] Dále takto vymezené náklady jsou charakteristické 

tím, že s protikladně vyjádřenými výnosy měří zisk finančního účetnictví a mají volný vztah 

mezi zobrazenými náklady k předmětu činnosti. 

V manažerském účetnictví se naopak vychází z charakteristiky nákladů jako 

hodnotově vyjádřeného, účelného vynaložení ekonomických zdrojů podniku, účelově 

souvisejícího s ekonomickou činností.[9] Pro toto vymezení je charakteristické, že zobrazuje 

nejenom reálnou výši, ale i nutnost hospodárného vynakládání, které sleduje účelnost 

a účelový charakter. Důležitou vlastností takto chápaného nákladu je jeho těsný vztah 

k výkonům. 

1.2 Řízení nákladů – Rozpočtový plán

Každý podnik by měl mít svojí vlastní firemní filosofii, která by měla mít vliv na 

vytváření strategických plánů. Plánování je tedy jedna z nedůležitějších funkcí řízení firmy. 

Základem pro stanovení určitého plánu podniku je vymezení cíle, kterého chceme dosáhnout 

výběrem odpovídajících projektů k dosažení tohoto cíle. Při vytváření plánu, by měl podnik 

dobře znát své mikro a makrookolí. Měl by být dopodrobna obeznámen s finančním 

hospodařením společnosti a jejím vývojem v určité časové řadě. Plány mohou mít různou 

podobu, podle toho, jakého cíle chceme dosáhnout. Jedná se např. o plán prodeje a tržeb, plán 

výroby, výzkumu a vývoje, ale také rozsahově menší plány, např. rozpočtové plány pro 

stanovení výše nákladových položek vybraných podle stanoveného kritéria.[10]

Úloha plánování vyplývá z nutnosti podniku starat se o svoji budoucnost, což zahrnuje 

mnoho různých činností, např. snahu o snížení nákladů. Plán poskytuje racionální přístup 

k dosažení stanoveného cíle. Pokud má být rozpočtový plán v budoucnu dostatečně přesný

a má plnit svoji funkci, musí být sestaven v souladu s co nejpřesnějšími odhady a předpoklady 

vývoje faktorů, které na náklady působí. Rozpočtový plán není a nemůže být neměnný 
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vzhledem k neznalosti budoucího vývoje mikro a makrookolí podniku. Rozpočetnictví by se 

mělo změnám, ke kterým dojde, plynule přizpůsobit a mělo by být flexibilní.[12]

Výchozím bodem pro rozpočtový plán je odhad celkových výnosů, nákladů a zisku. 

Při tvorbě rozpočtového plánu nákladů bývá základem znalost objemu těchto nákladů 

a struktura v minulém období a do budoucna mohou být korigovány na základě 

předpokládaných změn, nebo jen pomocí indexování, neboli určení % nárůstu nebo poklesu. 

Rozpočtovací proces v sobě zahrnuje čtyři fáze:

1. Příprava rozpočtového plánu – sběr dat a informací potřebných pro tvorbu rozpočtového 

plánu

2. Sestavení rozpočtového plánu – konkrétní sestavení rozpočtového plánu

3. Kontrola plnění a sledování odchylek – srovnání skutečných ekonomických výsledků 

s naplánovanými a stanovení odchylek 

4. Odstranění odchylek – identifikace odchylek, zdůvodnění proč vznikly a jejich eliminace 

do budoucnosti.[7]

1.3 Členění nákladů podniku

Jednou z celé řady odpovědí na otázky o účelnosti vynaložené živé i zhmotnělé práce 

je analýza nákladů a odhalení možných příčin jejich růstu.[8] Předpokladem účinného řízení 

nákladů je nutné náklady podrobněji třídit podle určitých kritérií. Určení hlediska, podle

kterého budeme na náklady nahlížet, je různé a je dán účelem, za jakým ho budeme sledovat.

Za hlavní hlediska členění nákladů v podniku lze označit jejich třídění podle:

 nákladových druhů (druhové členění nákladů)

 položek kalkulačních vzorců a kalkulačních jednic (kalkulační členění)

 účelu (účelové třídění)

 závislosti na objemu výrovy

 místa jejich vzniku a okruhů odpovědnosti

Je třeba si ale uvědomit, že členění jakýchkoli jevů musí být vyvoláno účelovou 

potřebou – vztahem k řešení určitých otázek a rozhodnutí. 14]

V této diplomové práci se budu zabývat pouze druhovým členěním nákladů.
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1.3.1 Druhové členění nákladů

Druhové členění nákladů je nejběžnějším přístupem ke klasifikaci nákladů v běžném 

finančním účetnictví. Jedná se tedy o rozdělení nákladů, které odpovídá finančnímu pojetí 

nákladů. Toto členění nákladů vychází z výrobních faktorů – práce, hmotný investiční 

majetek, materiál. [15]

Základní nákladové druhy jsou:

 spotřeba materiálu a energie 

 spotřeba a použití externích prací a služeb

 mzdové a ostatní osobní náklady

 odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku

 finanční náklady (nákladové úroky aj.)3

Vlastnosti pro druhové náklady:

 jsou z hlediska jejich zobrazení prvotní, zobrazí se hned při vstupu do podniku

 jsou náklady externí, vznikají spotřebou výrobků, prací či služeb jiných subjektů

 jsou jednoduché, v rámci daného druhu je v podniku dále nelze rozlišit4

1.4 Analýza podniku

Analýza společnosti se soustřeďuje na stav společnosti a její předpokládaný vývoj, 

přičemž se provádí jak analýza kvalitativní, která však nevychází z finančních informací 

společnosti (image společnosti, kvalita managementu, úroveň řízení), tak analýza 

kvantitativní, která vychází z účetních výkazů společnosti. Existují analýzy, které se zabývají 

zkoumáním pouze určité části nebo jevu z celku. K analyzování můžeme použít např. tyto 

metody:

                                               

3
SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2002, ISBN 

80-7179-736-7, str. 34

4
LANG, H. Manažerské účetnictví – teorie a praxe, 1. Vydání českého překladu. Praha: C. H. Beck., 2005, 

ISBN 80-7179-419-8, str. 28
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 Síťová analýza

 SWOT

 Finanční analýza

 Průzkum potřeb

 Hodnotová analýza

Existuje mnoho dalších metod ke zjišťování potenciálu podniku. Vždy záleží jen na 

kreativitě těch lidí, kteří mají tuto problematiku za úkol. Mohou třeba využít jen některé části 

vybrané metody a mohou ji zkombinovat s nějakými svými vlastními zkušenostmi 

a poznatky. V této diplomové práci bude k analýze podniku využita finanční analýza.[9]

1.5 Finanční analýza

Finanční analýza je součástí vnitřní analýzy podniku, která vychází z čistě 

kvantitativních ekonomických údajů. Zpracovává je prostřednictvím matematických 

a matematicko-statistických postupů s následným kvalitativním ekonomickým posouzením. 

Jako taková v sobě zahrnuje hodnocení firemní minulosti, současnosti a předpovídá budoucí 

finanční situaci firmy. Identifikuje slabiny ve finančním zdraví firmy a také dokáže poznat 

i silné stránky. 

Finanční analýza vychází z různých informačních zdrojů. Obecně je možné rozdělit 

tyto zdroje na interní a externí. 

Při finanční analýze se používají dvě základní rozborové techniky a to procentní 

rozbor a poměrová analýza. Obě vycházejí z absolutních ukazatelů.5

1.5.1 Absolutní ukazatele

1.5.1.1 Vertikální analýza

Absolutní ukazatele používáme k analýze jednotlivých složek vertikální analýzy. 

Vertikální analýza vzájemně porovnává strukturu a váhu jednotlivých položek účetních 

výkazů v rámci jednoho časového období. 

                                               
5 SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2002, ISBN 

80-7179-736-7, str. 339
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Představuje základní východisko analýzy účetních výkazů a slouží k prvotní orientaci 

v hospodaření podniku. Vertikální analýza sleduje strukturu finančního výkazu vztaženou 

k nějaké veličině.

Při analýze výkazu zisku a ztráty se jako základ pro procentní vyjádření určité položky 

bere obvykle velikost celkových výnosů nebo tržeb. Tato analýza umožní sledovat výši podílu

jednotlivých (např. nákladových) položek na celkových tržbách. Pracuje s účetními výkazy 

v jednotlivých letech shora dolů. Máme-li vedle sebe údaje za určité časové období, můžeme 

vidět změny v poměrovém zastoupení jednotlivých nákladů na celkových tržbách v %.

Vertikální analýza je velmi vhodným nástrojem pro meziroční srovnávání.

Nevýhodou vertikální analýzy je hlavně to, že změny pouze konstatuje, ale neukazuje 

jejich možné příčiny. Může však upozornit na problémové oblasti, které bude zapotřebí

podrobit hlubší analýze. 

Je nezávislá na meziroční inflaci a mohou být srovnávány výsledky analýz z různých 

let. [11]

1.5.2 Poměrové ukazatele

Poměrové ukazatele jsou základním jádrem finanční analýzy. Jsou formou číselného 

vztahu, do kterého jsou uváděny finančně-účetní informace. Poměrové finanční ukazatele 

se vypočítávají vydělením jedné položky jinou položkou uvedenou ve výkazech. Konstrukce 

a výběr ukazatelů je podřízen hlavně tomu, co chceme změřit. Výběr zkoumaných položek

musí mít rozhodující význam (vztah) pro zkoumaný problém či prováděné rozhodnutí.

Hlavní důraz je kladen na vypovídací schopnost poměrových ukazatelů, vzájemné 

vazby a závislosti a jaký význam je jim přisuzován pro posouzení ekonomické situace 

podniku. Je tedy třeba rozumně vybírat poměrové ukazatele analyzující nejzávažnější 

souvislosti. 

Nelze vyvozovat závěry pouze na základě jednoho ukazatele a vše jeho hodnoty a je 

častým omylem představa, že lze stanovit nějaké pevné „doporučené“ či dokonce „optimální“ 

hodnoty poměrových ukazatelů. Ekonomická realita je mnohem složitější a poměrové 

ukazatele nepředstavují přesná měřítka, ale mají víceméně orientační charakter.[17]
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1.5.2.1 Ukazatele likvidity

Ukazatele likvidity charakterizují schopnost podniku hradit své závazky. Protože do 

rovnice, ze které se likvidita stanovuje, lze dosadit do čitatele majetek s rozdílnou dobou 

likvidnosti, můžeme získat několik stupňů ukazatele likvidity. Pro stanovení ukazatelů byly 

zvoleny následující rovnice:

likvidita 1. stupně (okamžitá) = finanční majetek / krátkodobé závazky

likvidita 2. stupně (pohotová) = (krátkodobé pohled.+fin. majetek) / krátkodobé závazky

likvidita 3. stupně (běžná) = oběžná aktiva / krátkodobé závazky [1]

U každého ukazatele jsou uváděny tzv. uznávané hodnoty, které se považují za 

doporučené nebo žádoucí. 

Pro likviditu 1 stupně (okamžitou) se v odborné literatuře uvádí koeficient 0,5. V praxi 

to znamená, že společnost je schopna okamžitě dostát svým závazkům z 50%, což je 

považováno za optimální hodnotu. V opačném případě, pokud je tento ukazatel příliš vysoký,

signalizuje to vysoké hodnoty finančního majetku, který přináší malý efekt (rentabilitu) 

a pokud jsou tyto prostředky převážně v pokladně, pak je jejich výnosnost nulová.

Požadovaná hodnota likvidity 2. stupně (pohotové) je 1 až 1,5. Hodnota pohotové 

likvidity nižší než jedna znamená, že krátkodobé závazky jsou vyšší než suma krátkodobých 

pohledávek a finančního majetku a takový stav je nežádoucí a pro společnost nebezpečný.

Optimální výše likvidity 3. stupně (běžné), která je počítána pomocí celkových 

oběžných aktiv by se měla pohybovat v rozmezí 1,5 až 2,5. Znamená to, že oběžná aktiva by 

měla dvakrát až třikrát převyšovat krátkodobé závazky. Toto doporučené pásmo je značně 

problematické a různé zdroje literatury jej uvádějí v rozdílných hodnotách. Podstatné je, aby 

rovnováha mezi likvidními prostředky a krátkodobými závazky byla udržována běžně po celý 

rok.[2]
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1.5.2.2 Ukazatelé zadluženosti

Vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování firmy měří zadluženost firmy. Její 

růst může přispět k celkové rentabilitě a tím k vyšší tržní hodnotě firmy, avšak současně 

zvyšuje riziko finanční nestability. 

Celková zadluženost - Ukazatel se často nazývá „Ukazatel věřitelského rizika“, neboť 

v případě likvidace firmy roste riziko věřitelů úměrně růstu její zadluženosti. Věřitelé proto 

preferují nízký ukazatel zadluženosti. V zahraničí se výše tohoto ukazatele do 0,30 považuje 

za nízkou zadluženost, od 0,30 do 0,50 za průměrnou, od 0,50 až 0,70 za vysokou zadluženost 

a nad 0,70 za rizikovou zadluženost. [15]

Celková zadluženost = Cizí zdroje/Aktiva 6

Míra samofinancování - Dává přehled o finanční struktuře podniku - do jaké míry jsou 

aktiva financovaná vlastním kapitálem. Vyjadřuje finanční nezávislost firmy. 

Z ekonomického hlediska nelze určit žádnou optimální hranici, 

Míra samofinancování = Vlastní kapitál/Aktiva 6

Krátkodobá zadluženost je dána poměrem krátkodobých závazků k aktivům.

Krátkodobá zadluženost = Krátkodobé závazky/Aktiva 6

Dlouhodobá zadluženost - Vyjadřuje, jaká část aktiv firmy je financována dlouhodobými 

dluhy. Napomáhá nalézt optimální poměr dlouhodobých a krátkodobých cizích zdrojů. Do 

dlouhodobých cizích zdrojů se zahrnují dlouhodobé obchodní závazky, úvěry a rezervy.

Dlouhodobá zadluženost = Dlouhodobé závazky / Aktiva 6

Úrokové krytí - Ukazatel informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Část zisku 

vyprodukovaná cizím kapitálem by měla stačit na pokrytí nákladů na vypůjčený kapitál. 

Pokud je ukazatel roven 1, znamená to, že na zaplacení úroků je třeba celého zisku a na 

                                               
6 SIKOROVÁ, A., Ekonomika podnik. Studijní opora. Ostrava: VŠB-TU, 2008. Bez ISBN, str. 47
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akcionáře nezbude nic. Bankovní standart ≈ 3. Dobře fungující podniky mají tento ukazatel 

vyšší (6-8).

Úrokové krytí = EBIT/Nákladové úroky7

EBIT – Zisk před zdaněním + úroky

1.5.2.3 Ukazatele aktivity (doby obratu)

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně společnost či firma hospodaří se svými aktivy. 

Všeobecně platí, že čím je hodnota vyšší, tím lépe. Je možné vyjádření i v čase – ukazatele 

doby obratu. V tomto případě je tendence opačná. Čím méně dní obratu, tím lepší hodnota 

ukazatele. [13]

Obrat aktiv - Tento ukazatel ukazuje, jak efektivně jsou využívány celkové fondy, jaká je 

hodnota prodejů na jednotku celkových fondů = celkových aktiv, hodnota je odvislá od typu 

produkce.

Obrat celkových aktiv = Tržby/Aktiva8

Doba obratu aktiv = 365/(Tržby/Aktiva)8

Obrat zásob – Udává počet obrátek zásob za určité období. Vyjadřuje, kolikrát se přemění 

zásoby v ostatní formy oběžného majetku až po prodej hotových výrobků a opětovný nákup 

zásob. Čím vyšší je obratovost zásob a také čím kratší dobu trvá jedna obrátka, tím je také 

třeba méně skladovacích prostorů při srovnatelných tržbách. Tím také mohou klesat náklady 

na skladování.

Obrat zásob = Tržby/Zásoby8

Doba obratu celkových zásob = 365/(T/Zásoby)8

Obrat pohledávek – Udává, jak rychle jsou pohledávky přeměňovány v peněžní 

prostředky. Stejně jako v případě zásob i zde je souvislost mezi dobou obratu pohledávek 

a rychlostí obratu pohledávek. Čím pomaleji se pohledávky obracejí, tím déle bude trvat jedna 

                                               
7 SIKOROVÁ, A., Ekonomika podnik. Studijní opora. Ostrava: VŠB-TU, 2008. Bez ISBN, str. 48 
8 VOZŇÁKOVÁ, I., Ekonomická diagnostika. Studijní opora. Ostrava: VŠB-TU, 2008. Bez ISBN, str. 49
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obrátka. Rostoucí trend obratovosti pohledávek a zároveň klesající trend v době jedné obrátky 

pohledávek je pozitivním jevem.

Obrat pohledávek = Tržby celkem/Pohledávky9

Doba obratu pohledávek = 365/(T/Pohledávky)9

1.5.2.4 Ukazatele rentability (výnosnosti)

Rentabilita neboli výnosnost vloženého kapitálu, je měřítkem schopnosti podniku vytvářet 

nové zdroje, dosahovat zisku pomocí investovaného kapitálu. Ukazatelé rentability by měli

mít v čase rostoucí tendenci.

Rentabilita celkových aktiv ROA (Return on Assets), bývá považována za klíčové měřítko 

rentability, protože poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání (kolik 

korun - haléřů zisku vyprodukuje 1 Kč aktiv) bez ohledu, zda jde o zdroje vlastní nebo cizí.[6] 

Tato hodnota by měla být co nejvyšší a měla by vykazovat rostoucí trend.

Rentabilita celkových aktiv = EBIT/Aktiva9

EBIT – zisk před zdaněním + úroky

Rentabilita vlastního kapitálu ROE (Return on Equity) hodnotí výnosnost kapitálu, který 

do podniku vložil jeho vlastník. Z pohledu vlastníků by měl tento ukazatel být co nejvyšší. 

Rentabilita vlastního kapitálu = Zisk/Vlastní kapitál9

Rentabilita tržeb ROS (Return on Sales) – hodnota tohoto ukazatele udává, kolik zisku 

po zdanění bylo vyprodukováno z jedné koruny tržeb.

Rentabilita tržeb ROS = Zisk/Tržby9

1.5.2.5 Ukazatelé nákladové struktury

Ukazatelé nákladové struktury jsou určeny poměrem jednotlivých vybraných

významných nákladových položek s celkovými výnosy. Výsledné hodnoty těchto ukazatelů 

dají odpověď, kolik korun ze 100 Kč celkových výnosů připadne na jednotlivé náklady.[16]

                                               
9 VOZŇÁKOVÁ, I., Ekonomická diagnostika. Studijní opora. Ostrava: VŠB-TU, 2008. Bez ISBN, str. 49-50
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V praktické části této diplomové práce byly použity následující ukazatele nákladové 

struktury:

Náročnost na prodej zboží = náklady na prodané zboží/celkové výnosy

Materiálová náročnost = spotřeba materiálu/ celkové výnosy

Energetická náročnost = energie/ celkové výnosy

Náročnost na nakupované služby = služby/ celkové výnosy

Náročnost na osobní náklady = osobní náklady/ celkové výnosy

Odpisová náročnost = odpisy/ celkové výnosy

Uvedené vzorce byly odvozeny ze základního vzorce nákladovosti10, který je roven podílu 

nákladů a tržeb. Pro výpočty v diplomové práci budou použity výše uvedené vzorce pro dané 

typy druhových nákladů.

                                               
10 VOZŇÁKOVÁ, I., Ekonomická diagnostika. Studijní opora. Ostrava: VŠB-TU, 2008. Bez ISBN, str. 51
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Praktická část

2 Základní charakteristika RON Software spol. s r. o.

Společnost RON Software spol. s r.o. (dále jen RON), se sídlem Rudé armády 534, 

733 01 Karviná - Hranice, byla založena v roce 1992 s cílem vyvíjet aplikační ekonomický 

software. RON Software spol. s r. o. má dvacet stálých zaměstnanců a další externí 

spolupracovníky, kteří pomáhají pružně reagovat na potřeby zákazníků. 

V současné době tvoří portfolio firmy následující produkty:

a) Mzdy, personalistika: 

Programy MZDYPROFI a RONMZDY98 komplexně softwarově zajišťují

zpracování mzdové a personální agendy, vytvořené pro výpočet všech typů mezd.

Personalistika obsahuje několik modulů (Výběrová řízení, Ochranné 

prostředky, Pracovní cesty,…) a zákazník si může zvolit, které moduly chce používat.

b) Docházka:

automatizovaný docházkový a přístupový systém slouží k evidenci docházky, 

sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro 

zpracování mzdové agendy. Přístupové moduly mohou zamezit vstup osob 

do jednotlivých objektů podniku, na parkoviště a mohou povolit vstup oprávněných 

zaměstnanců k výrobní lince. 

c) Jídelna:

nabízí řešení objednávky stravy s použitím stejných ID čipů nebo karet, které 

se používají pro evidenci docházky a přístupu. Systém pracuje jako kreditní nebo 

srážkový, čímž odpadá práce s klasickými stravenkami.

d) Majetek:

operativní evidence majetku, daňové a účetní odpisy, inventarizace pomocí 

čárového kódu.

e) Sklad:

systém je určen pro vedení skladu zboží, fakturaci zboží a služeb, sledování 

zakázek a objednávek zákazníků.
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f) Výroba: 

Online sběr výrobních dat umožňující jejich vyšší integraci do stávajících 

informačních systémů zákazníků.

Od roku 1998 spolupracuje firma RON Software spol. s r.o. v oblasti docházkových 

systémů s výrobci docházkových a přístupových terminálů a zabezpečovacích ústředen. 

Vzájemnou komunikací a předáváním zkušeností firmy rozvíjí hardwarové komponenty 

docházkového a přístupového systému a tím se rozšiřují možnosti softwaru Docházka. 

Samozřejmostí je hardwarový a softwarový záruční a pozáruční servis. 

Produkty Docházka a Jídelna jsou nabízeny v jazykových mutacích - ve slovenském 

a anglickém jazyce. 

Společnost RON poskytuje služby a podporu všem svým zákazníkům. Navrhuje 

konfigurace docházkových systémů na základě analýzy výchozího stavu a podle představ 

zákazníka. V případě modernizace docházkového systému je instalace a import veškerých 

potřebných dat provedena tak, aby nebylo narušeno zpracování docházky a přechod byl 

plynulý. Zaměstnanci společnosti také nastavují zpracování nestandardních výpočtů a toto 

nastavení je vždy ověřeno na reálných datech a po validaci uvedeno do ostrého provozu. 

Společnost RON školí jednotlivé uživatele systémů a administrátory. Školení probíhají 

v sídle zákazníka. Současně také pořádá pravidelná školení v Praze a v Brně

Součástí technické podpory jsou nové verze softwarů, které jsou zveřejňovány včetně 

legislativních změn na webových stránkách, aktualizované příručky a také řešení 

uživatelských dotazů telefonicky nebo prostřednictvím helpdesku. 

RON Software spol. s r. o. má své zastoupení od roku 1999 v Brně a od roku 2002 

také v Praze. Lokální pobočky zajišťují prodej a servis produktů na území jižní Moravy 

a Čech. V roce 2006 byla založená dceřiná společnost DMR System s.r.o., která je 

distribučním partnerem pro Slovenskou republiku a velmi úzce spolupracuje se společností

SOFTIP a.s., která se zabývá vývojem a implementací ekonomických systémů, systémů pro 

řízení lidských zdrojů a řízení výroby.

Vzhledem ke spolupráci s předními výrobci výpočetní techniky a také kompletací

vlastních počítačových sestav dodává společnost servery, počítačové stanice a další 

příslušenství prostřednictvím své vlastní prodejny.
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Od roku 2007 je společnost RON držitelem certifikátů ISO 9001 a 14001.

2.1 Organizační struktura společnosti RON Software spol. s r.o.

Organizační a funkční schéma RON Software, spol. s r.o.

2.1.1 Počet zaměstnanců v letech 2006 – 2008

Celkový počet zaměstnanců v roce 2007 byl 22.

Technici - 5, obchodníci - 5, konzultanti - 4, ekonomické oddělení - 2, programátoři - 3. 

Obchodní ředitel – 1, výkonný ředitel – 1, ředitel pro vývoj – 1.

Celkový počet zaměstnanců v roce 2008 byl 21.

Technici - 5, obchodníci - 4, konzultanti - 4, ekonomické oddělení - 2, programátoři - 3. 

Obchodní ředitel – 1, výkonný ředitel – 1, ředitel pro vývoj – 1.

Celkový počet zaměstnanců v roce 2009 byl 23.

Technici - 5, obchodníci - 5, konzultanti - 4, ekonomické oddělení - 2, programátoři - 3. 

Obchodní ředitel – 1, výkonný ředitel – 1, ředitel pro vývoj – 1.

Výkonný ředitel

(oddělení podpory 

zákazníků a 

ekonomické)

Obchodní ředitel

(oddělení obchodní 

a realizace zakázek)

Ředitel pro vývoj,

MKE

(oddělení vývoje)

ObchodníciTechnici Ekonomické
oddělení

Konzultanti Programátoři
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3 Analýza současného stavu řešení problému v daném podniku

Plánování – řízení nákladů ve společnosti RON Software je prováděno víceméně

intuitivně než na základě stanoveného rozpočtového plánu. Tento vzorový rozpočtový plán

může být součástí vnitřní směrnice společnosti. Přesto, že je to malá společnost 

zaměstnávající 23 zaměstnanců, její nabízené produkty, kvalitní služby, vyškolení 

zaměstnanci, kvalitní servis pro stávající zákazníky jsou pro společnost dobrým potenciálem 

pro další činnost a pro její rozvoj. 

V další části diplomové práce budu analyzovat vybrané klíčové ukazatele pomocí 

poměrových ukazatelů s důrazem na ukazatele nákladovosti. Výsledky těchto analýz budou 

zhodnoceny a bude navržen vzorový rozpočtový plán, který bude opatřením vedoucím 

k efektivnějšímu řízení nákladů v dalších letech. 

3.1 Klíčové ukazatele a jejich vývoj

Pro zpracování finanční analýzy byly použity údaje a informace získané z interních 

zdrojů firmy – rozvaha za roky 2007 – 2009, výkaz zisku a ztrát za roky 2007 – 2009 a hlavní 

účetní kniha za roky 2007 - 2009

Rozvaha - vybrané údaje o hospodářské činnosti společnosti:

2007 2008 2009

1. Vlastní kapitál 3 161 6 111 10 125

1.1 Základní kapitál 135 135 135

2. Cizí zdroje 6 833 6 260 3 551

2.1 Dlouhodobé bankovní úvěry 2 108 2 187 1 813

2.2 Krátkodobé závazky z obchodní 
činnosti

3 808 3 157 1 738

Tab. č. 1 Hospodářská činnost – výběr z rozvahy a výkazu zisku a ztrát v tis. Kč[příloha č. 1 a 2]
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Výkaz zisků a ztrát - vybrané údaje o hospodářské činnosti společnosti:

2007 2008 2009

3. Výnosy za prodej zboží 28 031 26 814 19 828

4. Výnosy za prodej vl. výrobků a služeb 10 213 13 165 13 964

5. Tržby z prodeje dlouhodobého materiálu 180 54 6

6. Náklady na prodané zboží 24 716 24 329 16 380

7. Spotřeba materiálu 1 296 1 671 1 995

8. Energie 72 79 98

9. Služby 2 276 3 035 3 022

10. Přidaná hodnota 9 884 10 865 12 297

11. Osobní náklady 4 804 5 961 7 737

12. Odpisy 324 553 571

13. Zůstatková cena materiálu 0 165 0

14. HV z provozní činnosti před zdaněním 2 238 4 196 4 655

15. HV z finanční činnosti -202 -274 -76

16. HV před zdaněním 2 036 3 922 4 579

Tab. č. 2 Hospodářská činnost – výběr z výkazu zisku a ztrát v tis. Kč[příloha č. 3]

3.1.1 Struktura vybraných klíčových ukazatelů

1. Vlastní kapitál - VK společnosti RON je tvořen základním kapitálem, 

kapitálovými fondy, rezervními fondy, nedělitelnými fondy a ostatními fondy ze zisku, dále 

pak výsledkem hospodaření minulých let a výsledkem hospodaření běžného účetního období. 

Kapitálové fondy byly v roce 2007 a 2008 záporné, protože vznikly oceňovací rozdíly 

v důsledku přecenění majetku. 

Výše položky rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku je stanovená ve 

stanovách společnosti RON. Jeho výše se odvíjí od výše čistého zisku a z hodnoty základního 

kapitálu. Takto vytvořený rezervní fond se může použít pouze k úhradě ztráty.

1.1 Základní kapitál - Základní kapitál společnosti se nemění. Jedná se o zapsaný 

základní kapitál obchodní společnosti - vklady společníků.
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2. Cizí zdroje - Cizí zdroje společnosti RON obsahují všechny závazky. Patří mezi ně 

dlouhodobé i krátkodobé závazky. Závazky vznikají na základě došlých faktur za dodaný 

materiál, za zboží, za vykonanou práci nebo služby. Dále vznikají společnosti závazky vůči 

zaměstnancům (nevyplacené mzdy), vůči státu (nezaplacené daně) a vůči zdravotním 

pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení (zdravotní a sociální odvody za zaměstnance).  

Společnost RON také vytváří rezervy k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů. 

2.1 Dlouhodobé bankovní úvěry – Společnost RON koupila v roce 2007 nemovitost. 

Na její pořízení si vzala u České spořitelny a.s. dlouhodobý úvěr. Firma úvěr řádně splácí, což 

je patrné i z klesajících hodnot v Tab. č. 1.

2.2 Krátkodobé závazky z obchodní činnosti – Společnost RON neměla nikdy 

žádný krátkodobý úvěr. Tyto krátkodobé závazky vyplývají pouze z obchodních vztahů. 

Rozdíl čísel v absolutní hodnotě mezi lety 2008 a 2009 je způsoben poklesem objemu 

nakupovaného zboží, které firma potřebuje pro svoji činnost. 

3. Výnosy za prodej zboží – Tato položka obsahuje tržby za prodané zboží. Jedná se 

o zboží, které bylo nakoupeno a prodáno. Společnosti RON v roce 2009 podstatně klesly tyto 

výnosy vzhledem k menšímu počtu zákazníků nakupujících tyto produkty.

4. Výnosy za prodej vlastních výrobků a služeb – Tato položka obsahuje tržby 

za prodané vlastní výrobky a služby. Je zajímavé, že i když byl velký pokles tržeb za prodané 

zboží, tak tržby za vlastní výrobky a služby mají neustále rostoucí tendenci. Při bližším 

rozboru z hlavní účetní knihy zjistíme, že v roce 2008 bylo z těchto tržeb 55,8 % za vlastní 

výrobky a 44,2 % za služby poskytnuté společností. V roce 2009 tomu bylo už obráceně a to 

56 % za poskytnuté služby a 44 % za prodané vlastní výrobky. Tento podrobnější pohled 

ukázal, že v prodeji vlastních výrobků a služeb došlo k růstu, kterým byl nahrazen pokles 

výnosů v prodeji zboží. Struktura nabízených vlastních výrobků společnosti zajišťuje 

pravidelný příjem za poskytnuté služby v rámci údržby a upgradů. Jejich výše se odvíjí od 

velikosti a náročnosti poskytnuté služby.

5. Tržba z prodeje dlouhodobého materiálu – tato položka zahrnuje veškeré tržby 

za prodaný vlastní dlouhodobý materiál. Firma tento materiál již nepotřebuje a rozhodla se 
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tento majetek prodat za zůstatkovou cenu příslušného materiálu. Tento zisk je pro firmu méně 

podstatný, jeho prodej je na základě zůstatkové ceny materiálu (snížené o odpisy).  Firma by 

se měla zaměřit spíše na prodej softwaru a rozvoj poskytovaných služeb. 

6. Náklady na prodané zboží – Tato položka obsahuje pořizovací cenu, popř. 

reprodukční pořizovací cenu, prodaného zboží. 

7. Spotřeba materiálu – Firmě RON každým rokem narůstá spotřeba materiálu. 

Přestože nedošlo k významnému nárůstu v počtu zaměstnanců a došlo k poklesu nákladů 

na prodané zboží, je nejvýznamnější nárůst spotřeby materiálu v roce 2009. Z hlavní účetní 

knihy zjistíme, které nákladové položky se na tomto nárůstu podílely.

Vybrané položky, které se nejvýznamněji podílely na spotřebě materiálu:

2007 2008 2009

Spotřeba materiálu 1 296 1 671 1 995

DDHM (0 - 40 000 tis Kč) 466 641 813

reklamní a propagační materiál 142 186 170

PHM 298 438 641

kancelářský a režijní materiál 388 404 369

Tab. č. 3 Hospodářská činnost – výběr z hlavní účetní knihy v tis. Kč[příloha č. 5]

Zaměstnanci společnosti jezdí za zákazníky a tím stoupá spotřeba PHM. Jelikož

každoročně stoupá i cena za tyto PHM, stoupá i tato nákladová položka, která se projeví také

na výši spotřebovaného materiálu. Společnost RON poskytuje svým klientům odborná 

školení, k tomu potřebuje školící a podpůrné materiály, které si připravuje ve vlastní režii. 

Zajímavou položkou je drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM), který se ročně zvedá 

o dvě procenta což je způsobeno nákupem výkonnějších technologií, které firma potřebuje ke 

své činnosti.

8. Energie – Náklady na energie během sledovaného období vzrostly o 1/3, což je 

významný nárůst, který je způsoben zvýšeným počtem používaných technologií, které 

společnost nakoupila pro svou podnikatelskou činnost.
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9. Služby – Tato položka u společnosti RON obsahuje zejména náklady na cestovné, 

nájemné místností, telefonní poplatky, náklady na reklamu a propagaci, služby internetu 

a ostatní služby. 

10. Přidaná hodnota - Přidaná hodnota je chápána jako hodnota přidaná zpracováním 

v daném podniku, popř. odvětví. Lze ji zjistit jako rozdíl mezi hodnotou vyrobených statků 

(tržbami) a náklady na nakoupený materiál a služby použité při jejich výrobě.

11. Osobní náklady – Struktura položky osobní náklady společnosti RON je tvořena 

mzdovými náklady, náklady na sociální a zdravotní pojištění, náklady na stravování 

zaměstnanců a příjmů společníků ze závislé činnosti. Nejvyšší procentuální podíl na této 

položce tvoří mzdové náklady, za nimi následují náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění, příjmy společníků a jako poslední jsou náklady na stravování zaměstnanců. Mzdové 

náklady v roce 2007 činily z této položky 65,7 %, v následujícím roce 70,4 % a v roce 2009 

to bylo 70,3 %. 

12. Odpisy – Je to položka obsahující účetní odpisy dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku. V roce 2007 dosáhly účetní odpisy 324 tis. Kč, v roce 2008 jsou odpisy 

ve výši 553 tis. Kč a pro rok 2009 jsou stanoveny odpisy ve výši 571 tis. Kč. Firma využívá 

lineární formu odepisování DHM a DNM. Odpisy firma využívá pro stanovování zůstatkové 

ceny materiálu nebo majetku.

13. Zůstatková cena prodaného materiálu - Při vyřazování dlouhodobého majetku 

je nutné zachytit snížení stavu příslušné majetkové složky v ocenění vstupní cenou a současně 

ji porovnat s oprávkami, které byly dosud k tomuto majetku vytvořeny. Tato položka je pro 

společnost RON zanedbatelná, jelikož firma prodává svůj majetek, který již nepotřebuje. Její 

hlavní činnosti je spíše zaměřena na prodej softwaru. V roce 2008 činila zůstatková cena 

prodaného materiálu 165 tis. Kč. V letech 2007 a 2009 byla hodnota zůstatkové ceny nulová. 

14. Hospodářský výsledek z provozní činnosti před zdaněním – Provozní výsledek 

hospodaření představuje výsledek hospodaření z provozní činnosti společnosti RON a je 

vypočten jako rozdíl položek provozních výnosů a položek provozních nákladů, které účetní 

jednotka vede ve svém účetnictví. Vyjadřuje úspěšnost provozu podniku. V roce 2007 dosáhl 
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HV výše 2 036 tis. Kč, v roce 2008 to bylo 3 922 tis. Kč a v roce 2009 byl HV z provozní 

činnosti 4 579 tis. Kč. Z uvedených výsledků je patrné, že výsledek hospodaření každý rok 

narůstá. V roce 2008 byl nárůst výsledku hospodaření o 1886 Kč oproti roku 2007. V roce 

2009 s porovnáním roku 2008 byl nárůst hospodářského výsledku o 657 tis. Kč. Dá se

předpokládat, že pro budoucí vývoj společnosti RON bude mít hospodářský výsledek

vzrůstající tendenci. 

15. Hospodářský výsledek z finanční činnosti – Finanční výsledek hospodaření je 

výsledek hospodaření z finančních operací společnosti RON. Jeho výsledek získáme jako 

rozdíl všech položek finančních výnosů a finančních nákladů účetní jednotky RON. Struktura 

finančních nákladů je u společnosti RON tvořena cca z 55 % úroky z leasingu na automobily, 

25 % kurzovými ztrátami (obchodování se Slovenskou republikou) a na zbylých 20-ti % se 

podílí poplatky bankám a ostatní finanční náklady.

16. Hospodářský výsledek před zdaněním - součet HV z provozní činnosti a 

finanční činnosti se nazývá HV z běžné činnosti (před zdaněním). Pro účely daňového 

přiznání je nutné tento hospodářský výsledek upravit na daňový základ. K HV připočteme 

náklady, které nejsou daňově uznatelné, například: 

 náklady na reprezentaci, 

 náklady na sociální a jiné pojištění, které společnost RON platí svým zaměstnancům 

nad rámec povinností stanovené zákonem, 

 cestovné nad limit, který je stanoven zákonem o cestovních náhradách, 

 rozdíly plynoucí z účetních a daňových odpisů, tvorby opravných položek, které 

nejsou daňově uznatelné a další. 

Naopak odečteme ty výnosy, které nejsou zahrnovány do základu daně: 

 výnosy osvobozené od daně 

 částky čerpání ostatních rezerv a opravných položek

a další
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4 Analýza a zhodnocení vybraných klíčových ukazatelů

Cílem analýzy vybraných klíčových ukazatelů je získat přehled o finanční situaci 

společnosti RON, jak se společnost vyvíjela v posledních třech letech a především odhadnout 

hodnoty vybraných klíčových ukazatelů společnosti na příští čtyři roky.

Posouzení vztahu mezi náklady a výnosy lze provést různými způsoby. Pro další 

kroky byla zvolena tato posouzení: 

 horizontální analýza (tržby celkem = 100 %)

 analýza pomocí poměrových ukazatelů zejména výpočtem ukazatelů nákladovosti.

4.1 Vertikální analýza

Pro vertikální analýzu, která vyjadřuje procentní podíl dané položky účetního výkazu 

ze stanoveného základu, byla jako základ určena položka Tržby celkem (100 %) a dále bylo 

vypočteno, kolika procenty se podílí jednotlivé výnosové a nákladové položky na celkových 

tržbách. Zapsáním výsledků do jednotlivých sloupců tabulky, získáme přehled o každoroční 

procentuální změně a hlavně, zda došlo k nárůstu zejména u nákladových položek.

2007 2008 2009

1. Tržby celkem 100,00% 100,00% 100,00%

2. Tržby za prodej zboží 73,30% 67,07% 58,68%

3. Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 26,70% 32,93% 41,32%

4. Náklady na prodané zboží 64,63% 60,86% 48,00%

5. Spotřeba materiálu 3,39% 4,18% 5,90%

6. Energie 0,19% 0,20% 0,29%

7. Služby 5,95% 7,59% 8,94%

8. Osobní náklady 12,56% 14,91% 22,90%

9. Odpisy 0,85% 1,38% 1,69%

10. HV z provozní činnosti před zdaněním 5,85% 10,50% 13,77%

11. HV před zdaněním 5,32% 9,81% 13,55%

Tab. č. 4 Vertikální analýza vybraných klíčových ukazatelů v %. [příloha č. 3 a 4]
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1. Tržby celkem – Pro vertikální analýzu jsem si zvolila jako 100% položku Tržby 

celkem, která se rovná součtu tržeb za prodej zboží a tržeb za prodej vlastních výrobků 

a služeb. 

2. Výnosy za prodej zboží – Vertikální analýza ukázala, jakým podílem se výnosy 

za prodej zboží podílely na celkových tržbách. V roce 2007 to bylo 73,3 %, v následujícím 

roce 67,07 % a v roce 2009 to už bylo jen 58,68 %. Tento pokles může být zapříčiněn 

nejenom ekonomickou recesí, ale také změnou místa prodejny, kde společnost prodává 

hardware.

3. Výnosy za prodej vlastních výrobků a služeb – Tato položka obsahuje tržby 

za prodané vlastní výrobky a služby. Je zajímavé, že tržby za vlastní výrobky a služby mají 

neustále rostoucí tendenci v poměru k celkovým tržbám. V roce 2007 to bylo pouhých 

26,7 %, ale v roce 2009 to už představovalo 41,32 %.  Tento růst ukazuje na to, že nabízené 

softwarové produkty jsou kvalitní a jiné firmy se neobejdou bez jejich používání a potřebují 

také k těmto produktům spolehlivý servis a pravidelný upgrade.

4. Náklady na prodané zboží - Tato položka v sobě zahrnuje z převážné části 

pořizovací cenu zboží, které společnost RON koupila, převedla na sklad a pak opět prodala. 

Náklady na prodej vlastních softwarových produktů je v poměru k celkové výši těchto 

nákladů nevýznamný. 

5. Spotřeba materiálu – Firma RON má každý rok nárůst spotřeby materiálu. 

Přestože nedošlo k významnému nárůstu v počtu zaměstnanců a došlo k poklesu nákladů 

na prodané zboží, je nejvýznamnější nárůst v roce 2009. Z podrobnějšího pohledu do kapitoly 

2.3.1 odst. 7 lze usoudit, že na růstu se nejvíce podílí náklady na spotřebu PHM a náklady 

na DDHM. 

6. Energie – Jelikož je firma RON společností, jejíž hlavní pracovní činností je hlavně 

práce na počítačích, které musí mít velmi dobré technické a energetické zabezpečení.

Každoroční nárůst absolutní hodnoty této položky se projeví i zvýšením procentního podílu

tohoto nákladu na celkových tržbách. Nejvyšší nárůst spotřeby elektrické energie je v roce 

2009. Tento nárůst je zapříčiněn celkovým růstem cen energií. Tato nákladová položka by se 
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mohla mírně ovlivnit revizí smlouvy se společností ČEZ, a.s. a možností přehodnocení tarifů 

vzhledem k objemu odebrané energie.

7. Služby – Služba je jakákoli samostatná činnost poskytovaná za úplatu. V případě 

společnosti RON se jedná o úhradu za tyto služby: telefonní poplatky, služby internetu, 

poštovné, reklama a propagace a ostatní služby. Všechny výše jmenované služby překračují 

každoročně stotisícovou hranici. Nejvýznamnější z nich je položka Ostatní služby, která 

v roce 2009 tvořila 29,63 %, v roce 2008 25 % a v roce 2007 to bylo pouze 28,9 % z celkové 

nákladové položky Služby. Pod ostatními službami se rozumí služby daňového poradce, 

provoz e-shopu, gravirování čipů, půjčení nářadí, které společnost nevlastní, laminace, vazby 

brožur, tisk brožur, úklid nemovitosti, servisní smlouvy atd. Z vertikální analýzy vyplývá, že 

největší podíl těchto služeb byl v roce 2009 (8,94%). 

8. Osobní náklady – společnost RON rozděluje osobní náklady na tři základní typy. 

Jedná se o položky Mzdové náklady, Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 

a Sociální náklady. Ze mzdového účetnictví vyplynulo nadstandardní platové ohodnocení 

zaměstnanců firmy v porovnání s jinými firmami ze stejného odvětví v kraji11. V roce 2007 

činila výše osobních nákladů 4 804 tis. Kč, v roce 2008 to bylo 5 961 tis. Kč a v roce 7 737 

tis. Kč. Z uvedených výsledků je patrný nárůst těchto nákladů, v roce 2008 byl nárůst 

osobních nákladů 24,1% oproti roku 2007. V roce 2009 byl nárůst osobních nákladů o 29,8% 

oproti roku 2008. Přestože společnost RON rozšiřuje poskytování svých softwarových služeb, 

nedochází k nárůstu v počtu zaměstnanců zajišťujících technickou podporu zákazníkům.

9. Odpisy – Je to položka obsahující účetní odpisy DHM a DNM. Ve Výkazu zisku 

a ztrát byly odpisy společnosti RON pro rok 2007 ve výši 324 tis. Kč, pro rok 2008 ve výši 

553 tis. Kč a pro rok 2009 byly odpisy ve výši 571 tis. Kč. Dále byla provedena Vertikální 

analýza, kde byl zjištěn poměr procentuálního zastoupení odpisů v procentech. Tento poměr 

stanovoval účetní odpisy k celkovým ročním tržbám. Pro rok 2007 byly odpisy ve výši 0,85% 

z celkových ročních tržeb, v roce 2008 byly odpisy ve výši 1,38% a pro rok 2009 1,69%.

                                               
11 Toto porovnání bylo provedeno s informacemi o výzkumu platu na internetových stránkách 

http://www.merces.cz/pruzkum-platu.
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10. Hospodářský výsledek z provozní činnosti před zdaněním – z Výkazu zisku 

a ztrát je patrné, že ve sledovaném období je nárůst výsledku hospodaření z provozní činnosti. 

Pro rok 2007 byl výsledek hospodaření z provozní činnosti před zdaněním ve výši 2 238 tis. 

Kč (5,85 % z celkových ročních tržeb za rok 2007), pro rok 2008 byl HV společnosti ve výši 

4 196 tis. Kč (10,50 % z celkových ročních tržeb za rok 2008), pro rok 2009 byl HV 

z provozní činnosti 4 655 tis. Kč (13,77 % z celkových ročních tržeb za rok 2009). 

11. Hospodářský výsledek před zdaněním – vyjadřuje rozdíl mezi výnosy a náklady 

z provozní činnosti, avšak nezmenšený o výši daně. Za rok 2007 byl HV 2 036 tis. Kč (5,32% 

z celkových ročních tržeb), pro rok 2008 byl HV ve výši 3 922 tis. Kč (9,8% z celkových 

ročních tržeb) a pro rok 2009 byl stanoven HV ve výši 4 579 tis. Kč (13,55% z celkových 

ročních tržeb). Z výsledků je patrné, že výnosy firmy průběžně narůstají, což znamená, že 

aktiva narůstají, pasiva se snižují. 

4.2 Poměrové ukazatele

4.2.1 Ukazatele likvidity

2007 2008 2009

Okamžitá likvidita (FM/KZ) 0,29 0,57 1,94

Pohotová likvidita ((KP+FM)/KZ) 1,94 2,77 5,98

Běžná likvidita (OAKT/KZ) 2,03 2,83 6,09

Tab. č. 4 Ukazatele likvidity (platební schopnosti) společnosti RON [příloha č. 6]

Ukazatelé likvidity vyjadřují schopnost splácet své závazky – dluhy. 

Pro likviditu 1 stupně (okamžitou) se v odborné literatuře uvádí koeficient 0,5. 

V praxi to znamená, že společnost schopna okamžitě dostát svým závazkům z 50%, což je 

považováno za optimální hodnotu. V roce 2007 měl tento ukazatel ve společnosti RON 

hodnotu 0,29, v následujícím 0,57 což byla hodnota ukazatele optimální a v roce 2009 dosáhl 

koeficient hodnoty 1,94. Pokud jsou tyto uznávané hodnoty vyšší, je finanční situace 

z hlediska platební schopnosti společnosti RON lepší. Na druhou stranu když je tento ukazatel 
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příliš vysoký jako v roce 2009 signalizuje to vysoké hodnoty finančního majetku, které 

přináší malé efekty (rentabilitu) a pokud jsou tyto prostředky převážně v pokladně, pak je 

jejich výnosnost nulová. Možná se v tomto roce projevila obava z ekonomické krize, a proto 

společnost držela více finančního majetku z obav, aby dostála svým krátkodobým závazkům.

Požadovaná hodnota likvidity 2. stupně (pohotové) je 1 až 1,5. Hodnota pohotové 

likvidity nižší než jedna znamená, že krátkodobé závazky jsou vyšší než suma krátkodobých 

pohledávek a finančního majetku a takový stav je nežádoucí a pro společnost nebezpečný. 

Společnost RON ve všech třech minulých letech měla hodnotu tohoto ukazatele vysokou. 

Optimální výše likvidity 3. stupně (běžné), která je počítána pomocí celkových 

oběžných aktiv by se měla pohybovat v rozmezí 1,5 – 2,5. V tomto směru měla společnost v 

roce 2007 a 2008 žádoucí hodnoty tohoto ukazatele. Vyšší hodnoty v roce 2009 znamenaly

zvýšené obavy z toho, aby společnost mohla bezpečně dostát všem svým závazkům, proto 

byla tato hodnota velmi vysoká.

4.2.2 Ukazatelé zadluženosti

2007 2008 2009

Zadluženost celkem (CZ/AKT) 0,72 0,55 0,33

Míra samofinancování (VK/AKT) 0,28 0,45 0,67

Krátkodobá zadluženost (KR.Z/AKT) 0,34 0,23 0,12

Dlouhodobá zadluženost (DL.Z/AKT) 0,19 0,19 0,16

Úrokové krytí (EBIT/úroky) 15,34 22,55 22,20

Tab. č. 5 Ukazatele zadluženosti společnosti RON [příloha č. 6]

Vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování firmy měří zadluženost firmy. Její 

růst může i přispět k celkové rentabilitě a tím k vyšší tržní hodnotě firmy, avšak současně 

zvyšuje riziko finanční nestability. 

Celková zadluženost společnosti RON dosáhla v roce 2007 hodnoty 0,72, pro rok 

2008 byl ve výši 0,55 a pro rok 2009 nabývá celková zadluženost hodnoty 0,33. Z uvedených 

výsledků vyplývá, že nejvyšší celková zadluženost byla v roce 2007 a postupně každý rok 
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klesala, což znamená, že firma dokáže splácet své dluhy a neustále snižuje i jejich podíl na 

celkových aktivech.

Míra samofinancování je ukazatel, který charakterizuje dlouhodobou finanční 

stabilitu společnosti RON a udává, jak velká je samostatnost dané společnosti. Čím je hodnota 

uvedeného ukazatele vyšší, tím vyššího stupně samostatnosti podnik dosahuje. V roce 2007 

byla hodnota míry samofinancování ve výši 0,28; v roce 2008 dosáhla výše 0,45 a pro rok 

2009 činila hodnota míry samofinancování 0,68. To znamená, že v roce 2007 byla společnost 

RON zadlužená, svá stálá aktiva kryla z převážné většiny cizím kapitálem. Společnost RON si 

v tomto roce zřídila u banky úvěr na pokrytí nákladů spojených s velmi obsáhlou rekonstrukcí 

sídla společnosti. V letech 2008 a 2009 je patrný nárůst tohoto koeficientu. Společnost RON 

začala splácet své úvěry a pro své podnikání začala více využívat vlastního kapitálu. Do 

budoucna lze předpokládat nárůst tohoto koeficientu a lze s jistotou tvrdit, že firma bude 

v budoucnosti upřednostňovat vlastní kapitál před cizím.

Krátkodobá zadluženost je dána poměrem krátkodobých závazků k aktivům. Pro rok 

2007 byla hodnota tohoto ukazatele 0,34, pro rok 2008 byla hodnota krátkodobé zadluženosti 

0,23 a pro rok 2009 tento ukazatel dosáhl výše 0,12. Společnost RON v roce 2007 měla velké 

množství závazků vůči svým dodavatelům za nákupy materiálu a služeb, proto je hodnota 

ukazatele krátkodobé zadluženosti v tomto roce nejvyšší. V dalších letech je patrný pokles 

tohoto ukazatele, což znamená, že společnost RON zvýšila ukázněnost ve splácení svých 

závazků. 

Dlouhodobá zadluženost je dána poměrem dlouhodobých závazků k aktivům. V roce 

2007 dosáhla hodnota tohoto ukazatele 0,19, v roce 2008 byla výše dlouhodobé zadluženosti 

0,19 a pro rok 2009 činila výše dlouhodobé zadluženosti 0,16. Z výsledků je patrné, že 

zadluženost klesá a je třeba tento trend zachovat.

Úrokové krytí pro rok 2007 činil 15,34; pro rok 2008 byla hodnota tohoto ukazatele 

22,55 a v roce 2009 dosáhla výše úrokového krytí 22,20. Z uvedených výsledků vyplývá, že 

společnost RON měla v roce 2007 nejnižší hodnotu úrokového krytí (15,34). Její roční zisk 

(EBIT) pokrýval 15,34 krát úrokové náklady společnosti v roce 2007. V letech 2008 a 2009 je 

patrný nárůst tohoto ukazatele, což vypovídá, že společnost RON měla nárůst zisků z prodeje 

softwaru. 
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4.2.3 Ukazatele aktivity (doby obratu)

2007 2008 2009

Obrat aktiv (T/AKT) 3,37 2,94 2,24

Obrat zásob (T/Zásoby) 15,73 15,34 12,99

Obrat pohledávek (T/POHL) 4,99 8,78 7,34

Obrat závazků (T/KZ) 10,04 12,66 19,44

Doba obratu aktiv 108 124 163

Doba obratu zásob (365/(T/Zásoby)) 23 24 28

Doba inkasa pohledávek (365/(T/POHL)) 62 64 76

Doba splatnosti krátk. závazků (365/(T/KZ)) 36 29 19

Tab. č. 6 Ukazatele aktivity společnosti RON [příloha č. 6]

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně společnost či firma hospodaří se svými aktivy. 

Má-li jich více, než je účelné, vznikají společnosti zbytečné náklady a tím i nízký zisk.

Obrat aktiv - tento ukazatel ukazuje, jak efektivně jsou využívány celkové fondy, 

jaká je hodnota prodejů na jednotku celkových fondů = celkových aktiv, hodnota je odvislá 

od typu produkce.

Doba obratu aktiv - Udává průměrný počet dnů, po něž jsou aktiva vázány 

v podnikání, do doby jejich spotřeby. 

Obrat zásob - Měří, kolikrát v roce jsou zásoby vyprodány a znovu nakoupeny

Doba obratu zásob – Výsledkem tohoto ukazatele je počet dnů od okamžiku pořízení 

zásob až do doby zařazení do spotřeby. Ukazatel má stoupající tendenci, což není příznivé, 

protože čím déle skladujeme, tím jsou větší náklady spojené se skladováním. Možným 

řešením by pro firmu bylo lépe plánovat nákup potřebných zásob v návaznosti na plán 

produkce. Příkladem může být nákup většího množství papíru na brožury až těsně před jejím 

tiskem, popř. zasílat manuály zákazníkům pouze v elektronické podobě, apod.

Obrat pohledávek - Pomocí tohoto ukazatele zjistíme, kolikrát v roce jsou uhrazeny 

pohledávky.

Doba obratu pohledávek – Výsledkem tohoto ukazatel je počet dnů od okamžiku 

prodeje produktu na fakturu do doby zaplacení faktury. Nejdéle čekala společnost RON 
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na zaplacení svých pohledávek v roce 2009 – 79 dnů. V letech 2007 čekala na splacení 

pohledávek 62 dnů a v roce 2008 čekala 64 dnů. Může to poukazovat i na to, že obchodní 

partneři společnosti RON neplatí své účty včas díky ekonomické krizi nebo kvůli druhotné 

platební neschopnosti. Jako zajišťovací instrument pohledávek může společnost zkusit 

ovlivnit tuto dobu zaplacení např. zavedením různých bonusů za včasné splacení, využitím

smluvních pokut, vzhledem k prodeji vlastních softwarových produktů, může společnost 

zajistit funkčnost produktu až po zaplacení pohledávky, apod. 

Obrat krátkodobých závazků - Tento ukazatel naopak vyjadřuje, kolikrát společnost 

zaplatí svým dodavatelům za rok.

Doba splatnosti krátkodobých závazků – Společnost RON v roce 2007 měla velké 

množství závazků vůči svým dodavatelům za nákupy materiálu a služeb, proto byla hodnota 

ukazatele krátkodobé zadluženosti v tomto roce nejvyšší a v dalších letech byl pokles tohoto 

ukazatele, z čehož vyplynulo, že společnost RON dokázala změnit svou ukázněnost ve 

splácení svých závazků. Tuto analýzu přímo potvrdil i ukazatel doby splatnosti krátkodobých 

závazků.

4.2.4 Ukazatele rentability (výnosnosti)

2007 2008 2009

ROA - Rentabilita celk. aktiv (EBIT/AKT) 0,19 0,30 0,32

ROE - Rentabilita vl. kapitálu (EBT/VK) 0,64 0,64 0,45

ROS - Rentabilita tržeb (ČZ/T) 0,04 0,08 0,11

Tab. č. 7 Ukazatele stability společnosti RON [příloha č. 6]

Ukazatele rentability patří mezi poměrové ukazatele určující, s jakou účinností působí 

celkový vložený kapitál do firmy nezávislý na zdroj financování.

Ukazatel ROA (return on assets): vyjadřuje celkovou efektivnost podniku, resp. 

celkovou produkční sílu. ROA vyjadřuje, kolik korun (haléřů) zisku vyprodukuje 1 Kč aktiv, 

co firma má. Společnost RON má číslo v roce 2007 sice nízké, ale stále roste. Zhodnocení 

aktiv 30%, resp. 1 Kč aktiv vyprodukovala v 2009 0,32 haléřů zisku je už velmi slušné 
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Podnik je zdravý, má dost vysokou a 2 roky stabilizovanou produkční sílu. Podnik hospodaří 

efektivně. 

Ukazatel ROE (return on equity) je ukazatel rentability vlastního kapitálu. 

Společnost RON zhodnocuje své investice zejména v letech 2007 a 2008 velmi dobře (0,64 je 

větší než úroková míra z dluhopisů cca 5 %12). To, že v r. 2009 ROE klesá, je negativní a je 

žádoucí, aby opět tento ukazatel rostl nebo se držel na úrovni let 2007 a 2008. Navzdory 

tomuto údaji je podnik zdravý a své investice zhodnocuje stále efektivně.

Ukazatel ROS – hodnota tohoto ukazatele udává, kolik zisku po zdanění bylo 

vyprodukováno z jedné koruny. Ziskovost tržeb (ROS) je výsledkem kontroly nákladů firmy, 

hospodárnosti při vynakládání prostředků, spotřebě kapitálu. Když podnik špatně hospodaří 

(má vysoké náklady v poměru k tržbám, tzn. nízký zisk), je ROS nízké, může být dokonce 

i záporné (v případě ztráty). U společnosti RON je sice číslo nízké, ale důvod je ten, že

spotřební průmysl (na rozdíl od těžkého průmyslu) má ziskovost tržeb malou. 

4.2.5 Ukazatelé nákladové struktury

2007 2008 2009

1. Náročnost na prodej zboží (nákl. na prodané zb./celk.V)*100 63,60 60,14 47,84

2. Materiálová náročnost (spotřeba mat. /celk. V)*100 3,33 4,13 5,83

2.1 PHM 0,77 1,08 1,87

2.2 DDHM 1,20 1,59 2,38

2.3 reklamní a propagační mat. 0,37 0,46 0,50

2.4 kancelářský a režijní mat. 1,00 1,00 1,08

3. Energetická náročnost (energie/celk. V)*100 0,19 0,20 0,29

4. Náročnost na nakupované služby (služby/celk. V)*100 5,86 7,50 8,83

4.1 reklama, propagace 1,29 1,26 0,88

4.2 služby internetu 0,26 0,26 0,36

4.3 ostatní 1,63 1,88 2,61

4.4 nájem místností 1,18 0,82 0,53

4.5 telefon. poplatky 0,82 0,80 0,99

5. Náročnost na osobní náklady (osobní náklady/celk. V)*100 12,36 14,74 22,60

                                               
12 www.cnb.cz
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5.1 mzdy 8,12 10,38 15,89

5.2 soc. a zdr. poj. 3,03 3,67 5,43

6. Odpisová náročnost (odpisy/celk. V)*100 0,83 1,37 1,67

Tab. č. 8 Ukazatele nákladové struktury společnosti RON [příloha č. 5 a 6]

Ukazatelé nákladové struktury v Tab. č. 7 jsou určeny poměrem jednotlivých vybraných

významných nákladových položek společnosti RON s celkovými výnosy. Aby ukazatel byl 

lépe čitelný, je přepočítán na hodnotu kolik korun nákladů připadá na 100 Kč výnosů.

1. Náročnost na prodej zboží – jedná se o jednu z nejvýznamnějších nákladových 

položek. Tyto hodnoty poukazují na mírný nárůst podílu celkových nákladů na tržbách. Tento 

ukazatel by měl mít spíše klesající nebo aspoň stagnující tendenci. 

2. Materiálová náročnost je dána poměrem spotřeby materiálu vůči výnosům. V roce 

2007 na 100 Kč celkových tržeb připadlo 3,39 Kč z nákladové položky spotřeba materiálu. 

V roce 2008 činila tato hodnota 4,18 Kč a v roce 2009 to bylo už 5,90 Kč. Hodnota ukazatele 

materiálové náročnosti opět ukázala stoupající tendenci těchto nákladů. Pohled na to, které 

náklady na materiál a jakým procentem se podílí na celkové spotřebě materiálu, je uveden 

v Tab. č. 7. 

3. Energetická náročnost – samotná hodnota ukazatele vyjádřená v Kč je nevýznamná

a velmi málo ovlivnitelná vzhledem k cenám za energie, které stanovují velké společnosti.

4. Náročnost na nakupované služby – do přehledu, který popíše strukturu, byly 

zahrnuty položky přesahující svým nákladem sto tisíc Kč za rok. Položka ostatní služby 

převážně zahrnuje služby daňového poradce, provoz e-shopu, gravirování čipů, půjčování

nářadí, které společnost nevlastní, laminace, vazby brožur, tisk brožur, úklid nemovitosti, 

servisní smlouvy atd.

5. Náročnost na osobní náklady - je dána jako poměr osobních nákladů k celkovým 

výnosům. V tomto ukazateli jsou zahrnuty mzdové náklady, náklady na zdravotní a sociální 

pojištění a sociální náklady i další pohyblivé složky, jako je osobní ohodnocení a prémie. 

V roce 2007 činila výše mzdové náročnosti 12,36 Kč, pro rok 2008 byla hodnota tohoto 
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ukazatele 14,74 Kč a v roce 2009 dosahovala hodnota ukazatele mzdové náročnosti 22,60 Kč.

Z výsledků je patrný každoroční nárůst tohoto ukazatele. Protože ve společnosti RON nedošlo 

k velkému nárůstu zaměstnanců, ukazuje tento ukazatel, že došlo k značnému nárůstu mezd 

zaměstnanců. Doporučení na snížení mzdových nákladů, nebo minimálně zachování jeho 

výše na dosavadní úrovni je uvedeno v kapitole 2.4.1 odst. 8.

6. Odpisová náročnost – tato nákladová položka v sobě zahrnuje odpisy DHM. 

Způsob odepisování je stanoven a během účetního období jej nelze změnit, proto tento náklad 

nelze příliš ovlivnit.
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5 Sestavení návrhu rozpočtového plánu

Sestavení návrhu roční výše jednotlivých položek bude vycházet z výsledků finanční 

analýzy z let 2007 – 2009. Stanovené procentní změny byly zvoleny na základě výsledků 

z předchozích tří let. Návrh rozpočtového plánu by měl být dodržován, ale mohou nastat 

velké rozdíly mezi předpokládaným a skutečným stavem. 

5.1 Rozpočtový plán hospodářského výsledku

Hospodářský výsledek v roce 2007 činil 1 637 tis. Kč, v roce 2008 to bylo 3 018 tis. 

Kč a v roce 2009 to bylo 3 621. Z těchto výsledků lze předpokládat, že i nadále bude 

společnost RON zvyšovat svůj hospodářský výsledek. Předpokládá se plánovaný každoroční 

nárůst o 8 %13. Hospodářský výsledek v letech 2010 – 2013 by tak měl dosahovat hodnot

uvedených v Tab. č. 8

Plánované účetní období

2010 2011 2012 2013

HV za účetní období 3 911 4 224 4 561 4 926

Tab. č. 9 Plánované hodnoty hospodářského výsledku v tis. [příloha č. 7]

5.2 Rozpočtový plán celkových výnosů a nákladů

Dalším plánovaným cílem je každoroční nárůst celkových výnosů o 3 %11, což představuje 

hodnoty uvedené v Tab. č. 9.

Plánované účetní období

2010 2011 2012 2013

Celkové výnosy 35 267 36 325 37 415 38 537

Tab. č. 10 Plánované roční hodnoty celkových výnosů v tis. [příloha č. 7]

                                               
13 MARINIČ, P. Plánování a tvorba hodnoty firmy. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2432-4. str. 90
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Určení hodnot budoucích celkových nákladů, které jsou uvedeny v Tab. č. 10,

stanovíme na základě rozdílu hodnot v Tab. č. 8 a 9.

Plánované účetní období

2010 2011 2012 2013

Celkové náklady 31 356 32 102 32 854 33 611

Tab. č. 11 Plánované roční hodnoty celkových výnosů v tis. [příloha č. 7]

5.3 Návrh plánu roční výše vybraných nákladových položek

V předcházející kapitole byly navrženy plánované celkové výnosy, plánované celkové 

náklady a zisk pro roky 2010 – 2013. Výše posuzovaných nákladových položek bude zvolena 

podle provedené analýzy s ohledem na jejich růst nebo stagnaci.

5.3.1 Postup stanovení výše jednotlivých nákladových položek

5.3.1.1 Náklady vynaložené na prodej zboží

Náklady vynaložené na prodej zboží byly stanoveny pro rok 2010 podle poměrového 

ukazatele z roku 2009 a plánovaných celkových výnosů na rok 2010. Hodnoty nákladů pro 

další období byly stanoveny jako 1 %14 nárůst vždy z předcházejícího roku.

Plánované účetní období

2010 2011 2012 2013

Náklady vynaložené na prodej zboží 35 267 36 325 37 415 38 537

Tab. č. 12 Plánované roční hodnoty nákladů na prodej zboží v tis. [příloha č. 7]

5.3.1.2 Náklady na spotřebu materiálu

Nákladová položka náklady na spotřebu materiálu byla blíže popsána v kapitole 2.3.1 

odst. 7, kde je uvedena struktura a které položky se nejvýznamněji podílely na celkové výši 

                                               
14 MARINIČ, P. Plánování a tvorba hodnoty firmy. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2432-4. str. 90
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spotřebovaného materiálu a v kapitole 2.4.1 odst. 5, kde byl navržen způsob, jak u některých 

položek dosáhnout snížení jejich výše.

Pro nákladovou položku spotřeba materiálu byla zvolena pro rok 2010 hodnota 

odpovídající roku 2009. Bylo tak stanoveno s ohledem na omezení některých nákupů v roce 

2010 z důvodu ekonomické recese. V tomto oboru různé komponenty velice rychle stárnou a 

jejich cena velmi rychle klesá, proto by si měla firma stanovit, kdy a v jakých případech je 

nezbytně nutné vyměnit počítač nebo mobilní telefon apod. Výše hodnoty pro další roky byla 

stanovena jako 1% 15 nárůst z předchozího roku.

Společnost nemůže zůstat úplně bez reklamy a propagace, proto výše nákladů na tuto 

položku byla vyhodnocena jako postačující se zachováním její výše až do roku 2013. 

Náklady za PHM nejsou zanedbatelné, avšak ceny PHM firma neovlivní. Jediná 

úspora je možná v redukci a optimalizaci služebních cest za klienty. Nárůst spotřeby PHM byl 

stanoven ve výši 3 %16 za rok - viz Tab. č. 12.

Udržení výše nákladů za kancelářský a režijní materiál, popř. jen jeho mírný nárůst, je 

možné dosáhnout zavedením plánování nákupů. Z předchozích let z účetnictví je možné 

zjistit, co a jaké množství spotřebního materiálu bylo v průměru ročně nakoupeno a zda je 

výhodné udělat např. pouze dvě objednávky ročně a získat tak množstevní slevu, která 

v některých případech nemusí být zanedbatelná. Tyto položky pro roky 2010 – 2013 zůstaly 

bez výrazného navýšení – viz Tab. 12.

Plánované účetní období

2010 2011 2012 2013

Spotřeba materiálu 1 994 2 013 2 034 2 054

501/030  DDHM (0 - 40 000 tis Kč) 814 814 814 815 

501/050  reklamní a propagační mat. 170 170 170 169 

503/023-039 PHM 641 660 680 700 

503/010  kanc. a režijní mat. 369 369 369 369 

Tab. č. 13 Plánované roční náklady spotřeby materiálu v tis. [příloha č. 7]

                                               
15 MARINIČ, P. Plánování a tvorba hodnoty firmy. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2432-4. str. 90
16 Průměrné ceny PHM (natural 95) v letech 2007 – 2009. 

http://business.center.cz/business/finance/cestnahr/benzin.aspx
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5.3.1.3 Spotřeba energie

Jelikož je firma RON společností, jejíž hlavní pracovní náplní je práce na počítačích, 

které musí mít velmi dobré technické a energetické zabezpečení. Nejvyšší nárůst spotřeby 

elektrické energie je v roce 2009. Tento nárůst je zapříčiněn celkovým růstem cen za energie. 

Podle informací z webových stránek společnosti ČEZ, a.s. se průměrně navyšují ceny 

elektrické energie o 10%. Toto procento bylo použito v případě stanovení plánovaných 

nákladů na spotřebu energie pro roky 2010 – 2013 – viz Tab. č. 13. Tato nákladová položka 

by se mohla mírně ovlivnit revizí smlouvy se společností ČEZ, a.s. a možností přehodnocení 

tarifů vzhledem k objemu odebrané energie.

.

Plánované účetní období

2010 2011 2012 2013

Spotřeba energie 98 107 118 130

Tab. č. 14 Plánované roční náklady na spotřebu energie v tis. [příloha č. 7]

5.3.1.4 Služby

Nákladové položky Služby tvořily v roce 2009 necelých 9 Kč ze 100 Kč celkových 

výnosů. Mezi nejvýznamnější patří reklama a propagace, služby internetu, telefonní poplatky, 

nájem místností a ostatní služby. Všechny výše jmenované služby překračují každoročně 

stotisícovou hranici.

Určení výše roční spotřeby za reklamu a propagaci bylo stanoveno dle předchozích let. 

Společnost se v roce 2007- 2008 zúčastňovala výstav a proto její náklady na reklamu 

a propagaci byly mnohem vyšší než v roce 2009. Pro celé období 2010 – 2013 není proto 

nutné zvyšovat tyto náklady, jelikož stanovená roční částka je pro společnost dostačující. 

Změna by mohla nastat ve chvíli, kdyby se společnost RON rozhodla opět vystavovat své 

produkty na veletrzích. 

Výše nákladů za internet je daná smluvně. Každoročně dochází k mírnému navyšování 

cen za tyto služby, proto je i do budoucna s tímto nárůstem počítáno a na základě toho jsou 

stanoveny roční náklady za tuto službu.
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Výše nájmu místností je také dána smluvně. V roce 2007 byla tato roční částka 

nejvyšší, protože společnost ještě neměla svou vlastní nemovitost, ve které dnes sídlí. V roce 

2008 se přestěhovala, a proto se zmenšila i pronajatá plocha, což se projevilo v poklesu 

ročních nákladů na nájem, které pokračovalo i v roce 2009. Dnes má společnost stabilně 

pronajatou prodejnu, kde se předpokládá mírný nárůst nájmu, což je zohledněno i v návrhu 

roční výše nákladů pro roky 2010 – 2013. Přestěhování prodejny do míst s nižším nájmem by 

bylo nevýhodné, protože by došlo ke zvýšení nákladů na přestěhování a hrozila by možnost 

ztráty části zákazníků a tím snížení tržeb. 

Výše ročních nákladů na tel. poplatky se může zdát vysoká, ale na každou osobu 

vychází měsíční náklad cca 1.250,- Kč. Vzhledem k tomu, že společnost plánuje své rozšíření 

o další zaměstnance, je naplánován mírný nárůst ročních nákladů za tel. poplatky.

Nejvýznamnější z položek je položka Ostatní služby, která v roce 2009 tvořila 

29,63 %, z celkové nákladové položky Služby. Pod položkou Ostatní služby se rozumí služby 

daňového poradce, provoz e-shopu, gravirování čipů, půjčování nářadí, které společnost 

nevlastní, laminace, vazby brožur, tisk brožur, úklid nemovitosti, servisní smlouvy apod.. 

Z vertikální analýzy vyplývá, že největší podíl těchto služeb na celkových tržbách v roce 2009

činil 8,94%. Každoroční nárůst výše těchto nákladů byl v letech 2007 až 2009 cca 140 tis. Kč. 

Předpokladem je stagnace roční výše těchto nákladů vzhledem k tomu, že společnost 

nakoupila velké množství potřebného nářadí nutné pro servisní práce, které si doposud 

objednávala, dále omezila zadávání zakázek na laminace a vázání brožur, protože zakoupila 

vlastní stroj na laminaci a kroužkovač vazeb. Všechny tyto nákupy se projevily meziročním 

nárůstem nákladové položky DDHM cca o 200 tis. Kč mezi roky 2008 a 2009. Dalším 

krokem k omezení nákladů spadajících do položky Ostatní služby patří např. zavedení zasílání 

manuálů výhradně v elektronické podobě a jiné, proto se pro období 2010 – 2013 výše 

ročních nákladů nemění viz Tab. č. 14.

Plánované účetní období

2010 2011 2012 2013

Služby 3 022 3 082 3 144 3 206

518/050  reklama propagace 300 300 300 300

518/033  služby internetu 122 132 142 152
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518/030  ostatní služby 800 800 800 800

518/020  nájem místností 182 183 184 185

518/032  telefon. poplatky 338 343 348 353

Tab. č. 15 Plánované roční náklady na zakoupené služby v tis. [příloha č. 7]

5.3.1.5 Osobní náklady

Z položky Osobní náklady jsou vyčleněny mzdové náklady a náklady na zdravotní 

a sociální pojištění, které tvoří největší podíl na položce Osobní náklady. V roce 2007 činila 

výše osobních nákladů 4 804 tis. Kč, v roce 2008 to bylo 5 961 tis. Kč a v roce 2009 již 7 737 

tis. Kč. Z uvedených výsledků je patrný nárůst těchto nákladů. V roce 2008 o 24,1% oproti 

roku 2007 a v roce 2009 o 29,8% oproti roku 2008. Přestože společnost RON rozšiřuje 

poskytování svých softwarových služeb, nedochází k nárůstu v počtu zaměstnanců 

zajišťujících technickou podporu zákazníkům. Položka Osobní náklady má stoupající 

tendenci neúměrnou k celkovým výnosům. Mzdová náročnost je vyjádřena v roce 2009 tak, 

že necelých 16 Kč na 100 Kč celkových výnosů připadá právě na mzdové náklady. Ze 

mzdového účetnictví vyplynulo nadstandardní platové ohodnocení zaměstnanců firmy 

v porovnání s jinými firmami ze stejného odvětví v kraji17. Další navyšování platů 

zaměstnanců by se nemělo provádět minimálně po dobu jednoho roku. Případný růst platů je 

navržen každoročním nárůstem max. o 3 %18 - viz Tab. č. 15. Pokud společnost bude 

ukázněná v navyšování mzdových nákladů o doporučené 3 %, dosáhne zároveň značného 

snížení nákladů na položku Osobní náklady.

Plánované účetní období

2010 2011 2012 2013

Osobní náklady 7 737 7 969 8 208 8 454

521 mzdové náklady 5 440 5 603 5 771 5 945

524 náklady na soc. a zdr. pojištění 1 857 1 961 2 020 2 080

Tab. č. 16 Plánované roční osobní náklady v tis. [příloha č. 7]

                                               
17 http://www.merces.cz/pruzkum-platu
18 MARINIČ, P. Plánování a tvorba hodnoty firmy. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2432-4. str. 90
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5.3.1.6 Odpisy

Tato nákladová položka v sobě zahrnuje odpisy DHM a DNHM. Způsob odepisování 

je stanoven a během účetního období se nemění. Odpisy jsou pro firmu výhodné, protože je to 

náklad, který snižuje daňový základ. Odpisy jsou zdroj financování pro firmu (zvyšují zisk a 

umožňují firmě investovat). Obecně odpisy každý rok rostou, protože jak při rovnoměrném 

odepisování, tak při zrychleném odepisování jsou koeficienty či % v dalších letech 

odepisování vždy vyšší než v 1. roce. Proto je i v plánovaném období 2010 – 2013 zachován 

jejich nárůst viz Tab. č. 16.

Plánované účetní období

2010 2011 2012 2013

Odpisy DHM a DNM 593 617 642 667

Tab. č. 17 Plánované roční náklady na odpisy v tis. [příloha č. 7]
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5.4 Celkový rozpočtový plán na roky 2010 – 2013

Následující tabulka č. 18 obsahuje celkový rozpočtový plán na roky 2010 – 2013, 

který by měl být pro firmu RON vzorem v rámci efektivního řízení nákladů v dalších letech.

TEXT            
Plánované účetní období

2010 2011 2012 2013

růst o 3% růst o 3% růst o 3% růst o 3%

Celkové plánované výnosy 35 267 200 36 325 216 37 414 972 38 537 422

Celkové plánované náklady 31 356 520 32 101 682 32 853 555 33 611 091

růst o 8% růst o 8% růst o 8% růst o 8%

Plánovaný HV 3 910 680 4 223 534 4 561 417 4 926 331

růst max 1 % růst max 1 % růst max 1 % růst max 1 %

Náklady vynaložené na prodej 
zboží 16 871 400 17 040 114 17 210 515 17 382 620

výše na 
úrovni 2009

Spotřeba materiálu 1 994 000 2 013 940 2 034 079 2 054 420

DDHM (0 - 40 000 tis Kč) 814 000 814 510 814 742 815 082

reklamní a propagační mat. 170 000 170 000 170 000 169 600

PHM 641 000 660 230 680 037 700 438

kanc. a režijní mat. 369 000 369 200 369 300 369 300

výše na 
úrovni 2009 růst 10% růst 10% růst 10%

Spotřeba energie 98 000 107 800 118 580 130 438

výše na 
úrovni 2009

Služby 3 022 000 3 082 440 3 144 089 3 206 971

reklama propagace 300 000 300 000 300 000 300 000

služby internetu 122 000 132 000 142 000 152 000

ostatní služby 800 000 800 000 800 000 800 000

nájem místností 182 000 183 000 184 000 185 000

telefon. poplatky 338 000 343 000 348 000 353 000

výše na 
úrovni 2009

růst max. 
3%

růst max. 
3%

růst max. 
3%

Osobní náklady                                                                       7 737 000 7 969 110 8 208 183 8 454 429

mzdové náklady 5 440 566 5 603 783 5 771 896 5 945 053

nákl. na soc. a zdr. poj. 1 857 663 1 961 000 2 020 000 2 080 000

Odpisy DHM 593 000 617 000 642 000 667 000
Tab. č. 18 Souhrn plánovaných ročních nákladů v Kč [příloha č. 7]
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6 Závěr

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na problematiku snižování nákladů, protože 

společnost RON, jejímž hlavním předmětem činnosti je vyvíjení a poskytování softwaru,

se pohybuje na silně konkurenčním trhu, který nedává už velký prostor pro zvyšování objemu 

tržeb. Snížení nákladů je v podstatě jedinou možnou cestou ke zvýšení zisku. 

Hlavním cílem této práce bylo analyzovat vybrané klíčové ukazatele pomocí 

poměrových ukazatelů s důrazem na ukazatele nákladovosti a pro další roky navrhnout 

rozpočtový plán, který bude opatřením vedoucím k efektivnějšímu řízení nákladů. 

Analýza byla provedena z dat, které jsem získala prostřednictvím poskytnutých 

rozvah, výkazů zisku a ztrát a hlavních účetních knih z let 2007 – 2009. Z celkových analýz 

vyplynulo, že se jedná o zdravou společnost, která dokáže efektivně hospodařit se svými 

prostředky. 

Společnosti RON během let 2007 – 2009 klesaly výnosy za prodej zboží, ale zvýšily 

se výnosy za prodej vlastních výrobků. Pro společnost je to signál, který podává informaci o 

tom, že je o její produkty a zejména služby zájem. 

Finanční analýza poskytla informace o tom, že společnost RON je likvidní, tzn., že je 

schopná dostát všem svým závazkům. Z ukazatelů zadluženosti vyplynulo, že společnost je 

schopna splácet své závazky.

Při analýze ukazatelů aktivity vyplynulo, že společnost vykazuje vysoký počet dnů 

u doby obratu zásob a u doby inkasa pohledávek, což nelze považovat za příznivý jev. 

Naopak doba splácení krátkodobých závazků má klesající charakter a svědčí o tom, že je 

společnost ukázněná v placení svých závazků.

Ukazatel rentability aktiv ROA je klíčovým ukazatelem rentability a v dané 

společnosti vykazoval v minulých letech růst. V roce 2007 byla 1 koruna aktiv schopna 

vyprodukovat zisk ve výši 0,19 haléřů, zatímco v roce 2009 už to bylo 0,32 haléřů. Stoupající 

tendenci má i rentabilita tržeb ROS, kdy v roce 2007 připadlo 4 Kč čistého zisku na 100 Kč 

tržeb a v roce 2009 to bylo už 11 Kč čistého zisku na 100 Kč tržeb.

Při analýze ukazatelů nákladové struktury měly všechny vybrané nákladové položky 

stoupající tendenci. Výjimku tvoří položka Náklady na prodané zboží vztažená k celkovým 

výnosům, které během let 2007 – 2009 neustále klesaly a položka Náklady za nájem 

místností, která klesla z důvodu přestěhování společnosti do vlastní nemovitosti.
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Mezi položky, které se nejvíce podílely na nákladech vztažených k celkovým 

výnosům, patřily položky Osobní náklady, Spotřeba materiálu a Služby. Všechny tři položky 

byly detailněji analyzovány a byly určeny konkrétní položky, které mají největší podíl na 

celkovém objemu výše jmenovaných nákladů.

S ohledem na podrobnější analýzu ukazatelů nákladové struktury, údajů z hlavní 

účetní knihy a dalších účetních záznamů byl společnosti RON navržen rozpočtový plán na 

roky 2010 - 2013, který by měl být pro firmu RON vzorem v rámci efektivního řízení nákladů 

v dalších letech. Jednotlivé dílčí části návrhu rozpočtového plánu stanovují, jak by se měla 

odvíjet celková výše dané nákladové položky v příštích letech. Navržené procentní změny 

byly zvoleny na základě výsledků z předchozích tří let a na základě doporučených % nárůstů 

jednotlivých položek z odborné literatury. 

Roční výše celkových výnosů, celkových nákladů a zisku pro rok 2010 byla stanovena 

jako výše nákladů odpovídající roku 2009. Pro další rok jako % nárůst z předchozího roku. 

Udržení výše nákladů na spotřebu materiálu, bylo stanoveno pro rok 2010 ve stejné 

výši jako v roce 2009. Pro další rok jako % nárůst z předchozího roku.

Vzhledem k výsledkům analýzy nákladů na kancelářský a režijní materiál za minulé 

období byla stanovena stejná výše tohoto nákladu po celé navrhované období let 2010 – 2013.

Růst cen za elektrickou energii je podle informací z webových stránek společnosti 

ČEZ, a.s. každoročně navýšen cca o 10%. Toto procento bylo použito v případě stanovení 

plánovaných nákladů na spotřebu energie pro roky 2010 – 2013.

Určení roční výše nákladů na položku Služby a dalšího nárůstu v jednotlivých letech 

bylo v návrhu rozpočtového plánu určeno podle druhu nákladu spadající pod tuto položku. 

Reklama a propagace – stagnace, služby internetu – dané smluvně, nájem místností - dán 

smluvně, ostatní služby – stagnace.

Navyšování platů je stanoveno každoročním nárůstem max. o 3 %. Náklady na 

sociální zabezpečení a zdravotní pojištění se odvíjí od výše mzdových nákladů. 

Výsledky vybraných finančních ukazatelů ve sledovaných letech odráží trend 

vyrovnaného vývoje společnosti. Přesto tyto výsledky nelze považovat bez výjimky za spolehlivé. 

Navzdory této skutečnosti, je ale důležité tyto hodnoty znát a vyvíjet takové činnosti, které 

povedou k efektivnějšímu řízení a pozitivnímu ovlivnění těchto hodnot.
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SEZNAM ZKRATEK

AKT aktiva

Celk. N celkové náklady

Celk.V celkové výnosy

CZ cizí zdroje

ČZ čistý zisk

DDHM drobný dlouhodobý hmotný majetek

DHM dlouhodobý majetek

DL. Z dlouhodobé závazky

DNHM dlouhodobý nehmotný majetek

EBIT zisk před zdaněním + úroky

EBT zisk

FM finanční majetek

HV hospodářský výsledek

KR. P krátkodobé pohledávky

KZ krátkodobé závazky

OAKT oběžná aktiva

PHM pohonné hmoty

POHL pohledávky

ROA rentabilita aktiv

ROE rentabilita vlastního kapitálu

ROS rentabilita tržeb

T tržby

VK vlastní kapitál
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Příloha č. 1

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

Příloha č. 1

Všechny hodnoty jsou upravené koeficientem

AKTIVA

Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto

AKTIVA CELKEM                       15 274 -3 921 11 353 17 786 -4 171 13 615 19 769 -4 715 15 054

B. Dlouhodobý majetek                                5 316 -1 828 3 488 6 274 -1 716 4 558 6 620 -2 286 4 334

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek                       760 -760 0 760 -760 0 760 -760 0

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek                     4 249 -1 068 3 181 4 410 -956 3 454 4 885 -1 526 3 359

B. III. Dlouhodobý finanční majetek                     307 0 307 1 104 0 1 104 975 0 975

C. Oběžná aktiva                            9 821 -2 093 7 728 11 400 -2 455 8 945 13 011 -2 429 10 582

C.  I. Zásoby                                                       2 431 2 431 2 607 0 2 607 2 602 0 2 602

C.  II. Dlouhodobé pohledávky                               18 -2 093 -2 075 18 -2 455 -2 437 18 -2 429 -2 411 

C.  III. Krátkodobé pohledávky                                6 546 6 546 6 990 0 6 990 7 013 0 7 013

C.  IV. Krátkodobý finanční majetek                           1 117 1 117 1 785 0 1 785 3 378 0 3 378

D.  I. Časové rozlišení                                         137 137 112 0 112 138 0 138

Položka Text

Skutečnost v účetním období

2007 2008 2009



Příloha č. 2

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

Příloha č. 2

Všechny hodnoty jsou upravené koeficientem

PASIVA

2007 2008 2009

PASIVA CELKEM                  11 353 13 615 15 054

A. Vlastní kapitál                          3 161 6 111 10 125

A.  I. Základní kapitál                                            135 135 135

A.  II. Kapitálové fondy                                     -66 -133 261

A.  III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku                                                             14 14 13

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let                    1 439 3 077 6 095

A.  V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)� 1 639 3 018 3 621

B. Cizí zdroje                                       6 833 6 261 3 551

B.  I. Rezervy                                             917 917 0

B.  III. Krátkodobé závazky                                     3 808 3 157 1 738

B.  IV. Bankovní úvěry dlouhodobé                  2 108 2 187 1 813

C.  I. Časové rozlišení                                        1 359 1 243 1 378

Položka Text
Běžné účetní období



Příloha č. 3 

Výkaz zisku a ztrát v rozsahu, který používá RON Software spol. s r. o.

Všechny hodnoty jsou upravené koeficientem

2007 2008 2009

     I. Tržby za prodej zboží 28 031 26 814 19 828

A. Náklady vynaložené na prodej zboží 24 716 24 329 16 380

    + Obchodní marže                                                                   3 315 2 485 3 448

    II. Výkony                                                                                 10 213 13 165 13 964

    II.      1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 10 213 13 165 13 964

B. Výkonová spotřeba                                                                 3 644 4 785 5 115

Spotřeba materiálu 1 296 1 671 1 995

Spotřeba energie 72 79 98

B.         2. Služby 2 276 3 035 3 022

    + Přidaná hodnota                                                               9 884 10 865 12 297

C. Osobní náklady                                                                       4 804 5 961 7 737

C.         1. Mzdové náklady 3 529 4 383 5 741

C.         3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1 197 1 486 1 858

C.         4. Sociální náklady 78 92 138

D. Daně a poplatky 51 41 43

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 324 553 571

    III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                         180 54 6

    III.       1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 180 54 6

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu       0 165 0

F.           1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 165 0

G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti

a komplexních nákladů příštích období 2 846 67 -943 

    IV. Ostatní provozní výnosy 408 363 80

H. Ostatní provozní náklady 209 299 320

* Provozní výsledek hospodaření  2 238 4 196 4 655

     X. Výnosové úroky 1 23 69

N. Nákladové úroky 142 182 216

    XI. Ostatní finanční výnosy 29 35 293

O. Ostatní finanční náklady 90 150 222

     * Finanční výsledek hospodaření� -202 -274 -76 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                         399 904 958

Q. 1.  - splatná 399 904 958

     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                            1 637 3 018 3 621

     *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                       1 637 3 018 3 621

     **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                      2 036 3 922 4 579

výnosy celkem 38 862 40 454 34 240

náklady celkem 37 225 37 436 30 619

zisk 1 637 3 018 3 621

Položka TEXT            
Skutečnost v účetních obdobích

B.         1.



Příloha č. 4 

Vertikální analýza

Všechny hodnoty jsou upravené koeficientem

2007 2008 2009

1. Tržby celkem 100,00% 100,00% 100,00%

2. Výnosy za prodej zboží 73,30% 67,07% 58,68%

3. Výnosy za prodej vl. výrobků a služeb 26,70% 32,93% 41,32%

4. Náklady na prodané zboží 64,63% 60,85% 48,47%

4. Spotřeba materiálu 3,39% 4,18% 5,90%

5. Energie 0,19% 0,20% 0,29%

6. Služby 5,95% 7,59% 8,94%

7. Přidaná hodnota 25,84% 27,18% 36,39%

8. Osobní náklady 12,56% 14,91% 22,90%

9. Odpisy 0,85% 1,38% 1,69%

10. HV z provozní činnosti před zdaněním 4,28% 7,55% 10,72%

11. HV z finanční činnosti 4,28% 7,55% 10,72%

12. HV před zdaněním 5,32% 9,81% 13,55%

2007 2008 2009

100% = 38 244 39 979 33 792



Příloha č. 5 

Všechny hodnoty jsou upravené koeficientem

2007 2008 2009

501 Spotřeba materiálu 1 296 000 1 671 000 1 995 000

501/030  DDHM (0 - 40 000 tis Kč) 466 560 641 333 813 875

501/050  reklamní a propagační mat. 142 560 186 531 170 308

503/023-039 PHM 298 080 438 584 641 283

503/010  kanc. a režijní mat. 388 800 404 551 369 534

502 Spotřeba energie 72 000 79 000 98 000

51 Služby 2 276 000 3 035 000 3 022 000

518/050  reklama propagace 500 726 508 178 300 762

518/033  služby internetu 100 318 103 667 122 470

518/030  ostatní služby 635 174 759 827 895 319

518/020  nájem místností 458 942 329 967 181 598

518/032  telefon. poplatky 318 546 322 066 338 219

52 Osobní náklady                                                                       4 804 000 5 961 000 7 737 000

521  mzdové náklady 3 156 228 4 198 391 5 440 566

524  náklady na soc. zab. a zdrav. pojištění 1 176 980 1 485 841 1 857 663

551 Odpisy DHM a DNM 324 000 553 000 571 000

5 Celkové náklady 37 225 000 37 436 000 30 619 000

6 Celkové výnosy 38 862 000 40 454 000 34 240 000

Zisk 1 637 000 3 018 000 3 621 000

Nákladové položky potřebné pro výpočty (náklad větší než 100 tis. za rok)



Příloha č. 6 str. 1/2

Poměrové ukazatele

Všechny hodnoty jsou upravené koeficientem

Položky 2007 2008 2009

Ukazatele likvidity (platební schopnosti)

Okamžitá likvidita (FM/KZ) 0,29 0,57 1,94

Pohotová likvidita ((KR.P+FM)/KZ) 1,94 2,77 5,98

Běžná likvidita (OAKT/KZ) 2,03 2,83 6,09

Ukazatele zadluženosti

Zadluženost celkem (CZ/AKT) 0,72 0,55 0,33

Míra samofinancování (VK/AKT) 0,28 0,45 0,67

Krátkodobá zadluženost (KR.Z/AKT) 0,34 0,23 0,12

Dlouhodobá zadluženost (DL.Z/AKT) 0,19 0,19 0,16

Úrokové krytí (EBIT/úroky) 15,34 22,55 22,20

Finanční páka (AKT/VK) 3,59 2,23 1,49

Ukazatele aktivity (doby obratu)

Obrat aktiv (T/AKT) 3,37 2,94 2,24

Obrat zásob (T/Zásoby) 15,73 15,34 12,99

Obrat pohledávek (T/POHL) 4,99 8,78 7,34

Obrat závazků (T/KZ) 10,04 12,66 19,44

Doba obratu zásob (365/(T/Zásoby)) 23 24 28

Doba inkasa pohledávek (365/(T/POHL)) 62 64 76

Doba splatnosti krátk. závazků (365/(T/KZ)) 36 29 19

Ukazatele rentability (výnosnosti)

ROA - Rentabilita celk. aktiv (EBIT/AKT) 0,19 0,30 0,32

ROE - Rentabilita vl. kapitálu (EBT/VK) 0,64 0,64 0,45

rentabilita nákladů (ČZ/Celk.N) 0,04 0,08 0,12

ROS - Rentabilita tržeb (ČZ/T) 0,04 0,08 0,11



Příloha č. 6 str. 2/2

Plánované období

Ukazatele nákladové struktury 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Náročnost na prodej zboží (nákl. na prodané zboží/celk.V)*100 63,60 60,14 47,84 47,84 46,91 46,00 45,11

Materiálová náročnost (spotřeba mat./celk.V)*100 3,33 4,13 5,83 5,65 5,54 5,44 5,33

PHM 0,77 1,08 1,87 1,82 1,82 1,82 1,82

DDHM 1,20 1,59 2,38 2,31 2,24 2,18 2,12

reklamní a propagační mat. 0,37 0,46 0,50 0,48 0,47 0,45 0,44

kancelářský a režijní mat. 1,00 1,00 1,08 1,05 1,02 0,99 0,96

Energetická náročnost (energie/celk.V)*100 0,19 0,20 0,29 0,28 0,27 0,27 0,26

Náročnost na nakupované služby (služby/celk.V)*100 5,86 7,50 8,83 8,57 8,49 8,40 8,32

reklama, propagace 1,29 1,26 0,88 0,85 0,83 0,80 0,78

služby internetu 0,26 0,26 0,36 0,35 0,36 0,38 0,39

ostatní 1,63 1,88 2,61 2,27 2,20 2,14 2,08

nájem místností 1,18 0,82 0,53 0,52 0,50 0,49 0,48

telefon. poplatky 0,82 0,80 0,99 0,96 0,94 0,93 0,92

Náročnost na osobní náklady (osobní náklady/celk.V)*100 12,36 14,74 22,60 21,94 21,94 21,94 21,94

mzdy 8,12 10,38 15,89 15,43 15,43 15,43 15,43

soc. a zdr. poj. 3,03 3,67 5,43 5,27 5,40 5,40 5,40

Odpisová náročnost (odpisy/celk.V)*100 0,83 1,37 1,67 1,68 1,70 1,72 1,73



Příloha č. 7 str. 1/2

Plán 2010 - 2013

Všechny hodnoty jsou upravené koeficientem

TEXT            
Skutečnost v účetních obdobích Plánované účetní období

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

růst o 3% růst o 3% růst o 3% růst o 3%

Celkové plánované výnosy 38 862 000 40 454 000 34 240 000 35 267 200 36 325 216 37 414 972 38 537 422

Celkové plánované náklady 37 225 000 37 436 000 30 619 000 31 356 520 32 101 682 32 853 555 33 611 091

růst o 8% růst o 8% růst o 8% růst o 8%

Plánovaný HV 1 637 000 3 018 000 3 621 000 3 910 680 4 223 534 4 561 417 4 926 331

růst max. 1 % růst max. 1 % růst max. 1 % růst max. 1 %

Náklady vynaložené na prodej zboží 24 716 000 24 329 000 16 380 000 16 871 400 17 040 114 17 210 515 17 382 620
výše na 

úrovni 2009

501 Spotřeba materiálu 1 296 000 1 671 000 1 995 000 1 994 000 2 013 940 2 034 079 2 054 420 růst max. 1%

501/030  DDHM (0 - 40 000 tis Kč) 466 560 641 333 813 875 814 000 814 510 814 742 815 082

501/050  reklamní a propagační mat. 142 560 186 531 170 308 170 000 170 000 170 000 169 600

503/023-039 PHM 298 080 438 584 641 283 641 000 660 230 680 037 700 438 růst max. 3%

503/010  kanc. a režijní mat. 388 800 404 551 369 534 369 000 369 200 369 300 369 300



Příloha č. 7 str. 2/2

TEXT            
Skutečnost v účetních obdobích Plánované účetní období

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

výše na úrovni 
2009

růst max. 1% růst max. 1% růst max. 1%

502 Spotřeba energie 72 000 79 000 98 000 98 000 98 980 99 970 100 969

výše na úrovni 
2009

51 Služby 2 276 000 3 035 000 3 022 000 3 022 000 3 082 440 3 144 089 3 206 971

518/050  reklama propagace 500 726 508 178 300 762 300 000 300 000 300 000 300 000

518/033  služby internetu 100 318 103 667 122 470 122 000 132 000 142 000 152 000

518/030  ostatní služby 635 174 759 827 895 319 800 000 800 000 800 000 800 000

518/020  nájem místností 458 942 329 967 181 598 182 000 183 000 184 000 185 000

518/032  telefon. poplatky 318 546 322 066 338 219 338 000 343 000 348 000 353 000

výše na úrovni 
2009

růst max. 3% růst max. 3% růst max. 3%

52 Osobní náklady                                                                       4 804 000 5 961 000 7 737 000 7 737 000 7 969 110 8 208 183 8 454 429

521  mzdové náklady 3 156 228 4 198 391 5 440 566 5 440 566 5 603 783 5 771 896 5 945 053

524  nákl. na soc. a zdr. poj. 1 176 980 1 485 841 1 857 663 1 857 663 1 961 000 2 020 000 2 080 000

551 Odpisy DHM a DNM 324 000 553 000 571 000 593 000 617 000 642 000 667 000




