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Úvod 

Tématem diplomové práce je strategická analýza leasingové společnosti. Leasingové 

společnosti se v posledních letech těší velké oblibě, zvláště u velkých společností, které přes 

leasingové společnosti financují své flotily aut. Vzhledem k této skutečnosti je v současné 

době na trhu velké množství firem, působících v této činnosti. Práce je zaměřena na 

strategickou analýzu přední české leasingové společnosti.  

Cílem práce je pomocí různých metod provést strategickou analýzu společnosti ABC, 

která je přední leasingovou společností na českém trhu, působící již přes 25 let. Strategii 

vyplývající ze strategické analýzy porovnat s aktuální strategií společnosti a navrhnout 

případné změny či zlepšení aktuální strategie. Cílem práce je zanalyzovat, jak si společnost 

stojí na trhu, do jaké míry ji ohrožují konkurenti pocházející ze silných finančních skupin. 

Tato práce je rozdělena na dvě hlavní části – část teoretickou a část praktickou. 

V teoretické části je definován teoretický základ strategické analýzy, rozdělení prostředí firem 

a definice vybraných metod analýz. V praktické neboli aplikační části jsou pak tyto metody 

aplikovány na jednu z předních leasingových společností na českém trhu. 

V praktické části diplomové práce jsou aplikovány různé metody strategické analýzy. 

Pro vnější prostředí, které je dále rozděleno na vnější makroprostředí a mikroprostředí je 

použita metoda PEST neboli analýza politicko-právních faktorů, ekonomických faktorů, 

sociálně-kulturních faktorů a technologických faktorů, dále je použit Porterův model pěti 

konkurenčních sil a analýza odvětví. U vnitřního odvětví se aplikuje analýza zdrojů podniku 

a finanční analýza. Souhrnně pak vše shrnuje SWOT analýza, ze které plynou závěry této 

práce, které jsou definovány v poslední kapitole této práce. 
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Teoretická část 

1 Strategické řízení 

Kvalitní strategie podniku je dle Dedouchová (2001, str. 1) součást strategického řízení 

a je nezbytnou podmínkou úspěšného rozvoje podniku. Tento fakt platí pro jakýkoliv podnik  

– bez ohledu na jeho velikost či právní formu. Strategii lze z tradičního hlediska definovat jako 

dokument, ve kterém jsou určeny dlouhodobé cíle. Moderní pojetí definuje strategii jako 

připravenost podniku na budoucnost. Obecně jsou ve strategii definovány dlouhodobé cíle 

podniku, průběh jednotlivých strategických operací a rozmístění podnikových zdrojů. 

Součástí strategie je strategická analýza, která zahrnuje analýzu vnějšího a vnitřního 

okolí, jak uvádí Dedouchová (2001, str. 5-6) Na základě této strategické analýzy podnik 

definuje poslaní a stanoví cíle podniku. Na základě toho podnik formuluje strategii, kterou poté 

implementuje. V předem definovaných časových intervalech se zpětně kontroluje, zda byly 

stanovené cíle dosaženy. Formulaci a implementaci strategie zobrazuje obrázek č. 1. 

 

Obrázek č.1: Formulace a implementace strategie v podniku 

 

Zdroj: Dedouchová (2001) 
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Podle Keřkovský a Vykypěl (2006, str. 4–5) se v podniku můžeme setkat s třemi 

úrovněmi, na kterých se realizuje plánování a řízení. Jednotlivé úrovně na sebe hierarchicky 

navazují a liší se především z hlediska míry kompetencí při stanovování cílů a jejich realizace 

(jak je znázorněno na obrázku č. 2). Rozlišujeme tři úrovně: strategickou, taktickou  

a operativní. Strategické řízení je uskutečňováno top managementem či vlastníky firmy. Zde 

se určují především dlouhodobé cíle a strategie. Uvažuje se zde vždy o letech. Na taktické  

a operativní úrovni se zabýváme cíli, které jsou odvozeny od vytvořených cílů vyšších úrovní 

a uvažujeme zde zpravidla o dnech.  

 

Obrázek č. 2: Jednotlivé úrovně řízení 

 

Zdroj: Keřkovský a Vykypěl (2006) 

 

Keřkovský a Vykypěl (2006, str. 1–2) uvádějí, že k tomu, aby byla společnost schopna 

obstát v tržním prostředí, je třeba předpovídat tržní příležitosti a definovat možné hrozby, 

ohrožující tento podnik. Cílem strategického prostředí je vyhodnocovat různé vlivy, které na 

podnik působí a mohou ho nějakým způsobem ovlivnit. Tyto vlivy pochází jak z vnitřního, tak 

z vnějšího prostředí. Rozhodování uskutečňovaná ve strategickém řízení výrazně ovlivňují 

úspěšnost podnikání. Autoři dále definovali pro a proti strategického řízení. Jako výhodu 

zmiňují zejména schopnost předvídat měnící se podmínky či definování jasných cílů  

a definování budoucích směrů podniku. Nevýhody strategického řízení jsou například rychle 

měnící se podmínky, které mnohdy znemožňují dlouhodobé plánování, nebo to, že strategické 

cíle musí být často formulovány dosti obecně. 

Autoři Sedláčková a Buchta (2006, str. 3) uvádějí, že cíle podniku jsou často 

reprezentovány ekonomickými ukazateli, jako jsou tržby, zisk či návratnost. Cíle však mohou 

být také zaměřeny na sociální oblast (budování image, sponzorství apod.), dále na růst podniku 

či na prvky konkurenčního boje. Dle autorů by měly cíle splňovat určitá kritéria. Tyto kritéria 

jsou definovány metodou SMART. Cíle by dle této metody měly být: 
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• Stimulating – stimulující; 

• Measurable – měřitelné; 

• Acceptable – akceptovatelné; 

• Realistic – reálné; 

• Timed – časově omezené. 

 

Rozhodování o cílech je ovlivněno také dalšími faktory, jak uvádějí Keřkovský  

a Vykypěl (2006, str. 12). Jsou to například vlivy prostředí, v němž podnik působí, dále 

očekávání stakeholderů, objem dostupných výrobních faktorů, interní vztahy (například mezi 

stratégy a akcionáři či vrcholové vedení a pracovníky), vlastnosti a schopnosti stratégů a minulý 

vývoj. Cíle je dle autorů dále vhodné definovat ve třech dostupných krocích: formulace 

obecných cílů → formulace specifických cílů → stanovení priorit vzájemné významnosti cílů. 

Srpová a Řehoř (2010, str. 130) definují pojmy mise a vize společnosti. Mise neboli 

poslání společnosti, vyjadřuje přání firmy, jakým způsobem by měla být chápána veřejností. 

Dobře zformulovaná mise zdůvodňuje zejména existenci firmy a prezentuje aktivity 

provozované firmou, tedy co dělá a co dělat bude. Misi je možné vyjádřit pomocí modelu 3C 

 – Customer (zákazník), Company (společnost), Competition (konkurence). Tyto vzájemné 

vazby představují činnosti firmy – představují zákazníka a jeho specifické potřeby, 

charakterizuje samotnou firmu na základě výrobků a ukazuje postavení firmy v konkurenčním 

prostředí. Oproti tomu vize podniku znamená proroctví – je to myšlenka v budoucnost a musí 

mít motivující charakter. Zjednodušeně řečeno, vize ukazuje nejobecnější představu  

o budoucnosti společnosti – jak se má vyvíjet, kam směřovat, jaké má mít postavení. 

Kaplan (2008, str. 49) dodává, že vize oproti misi není tolik stabilní, zůstává však neměnná 

po dobu tří až pěti let či po jedno období strategického plánu. 
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2 Strategická analýza 

Základní východiska pro formulaci strategie vyplývají z výsledků tzv. strategické 

analýzy. Sedláčková a Buchta (2006, str. 8–10) uvádějí, že: „Cílem strategické analýzy je 

identifikovat, ohodnotit a analyzovat všechny relevantní faktory, o nichž lze předpokládat, že 

budou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategie podniku.“ Autoři dále uvádějí, že základními 

fázemi strategické analýzy jsou analýza vnějšího prostředí podniku a analýza vnitřního 

prostředí podniku. Vnější prostředí pak rozlišujeme na makroprostředí a mikroprostředí, jak je 

znázorněno na obrázku č. 3. Blíže jsou analýzy vnějšího i vnitřního prostředí popsány 

v následujících kapitolách. 

 

Obrázek č. 3: Faktory podnikového okolí 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Sedláčkové a Buchty (2008) 

 

Vochozka a Mulač (2012, str. 353) popisují tři základní předpoklady, které by měla 

splňovat vhodná strategie: 

• vhodnost – přínos strategie z hlediska udržení/zlepšení konkurenční pozice podniku; 

• přijatelnost – nová strategie by měla alespoň částečně splňovat požadavky všech 

zájmových skupin; 

• proveditelnost – je nutno posuzovat, zda je podnik schopen strategii realizovat. 

 

Autoři Keřkovský a Vykypěl (2006, str. 40) uvádějí, že každá strategie by měla být 

zformulována na základě reálných faktů zjištěných v průběhu analýz zaměřených na podstatné 

jevy ovlivňující strategická rozhodování. Dle těchto autorů by analýza měla být zaměřena na 

vnější prostředí firmy, analýzu očekávání důležitých stakeholderů a analýzu interního prostředí 
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firmy. Tyto tři analýzy by měly být provedeny před formulací jakékoliv strategie. Strategická 

analýza je blíže definována v obrázku č. 4. 

 

Obrázek č. 4: Strategická analýza 

 

Zdroj: Sedláčková a Buchta (2006) 

 

Analýza vnějšího prostředí napomáhá odhalit příležitosti a hrozby, oproti tomu analýza 

vnitřního prostředí napomáhá odhalit silné a slabé stránky podniku. 

Vochozka a Mulač (2012, str. 352-354) uvádějí, že při formulování a implementování 

strategie je třeba zvážit celou řadu faktorů. Faktory, které je třeba brát v úvahu jsou tržní 

příležitosti, přitažlivost odvětví, nejlépe využitelné potenciální zdroje podniku, ohrožení 

podniku, personální hodnoty, vize vrcholového managementu, aspekty vnějšího prostředí  

a podniková kultura. Při formulování strategie jde o nalezení takového modelu chování, které 

využívá podmínek vnějšího prostředí při optimálním využití zdrojů. Autoři dále uvádějí, že 

k doporučení určitého typu strategie si podnik napomáhá celou řadou pomocných nástroj. Co 

se týče implementace nové strategie, měli by manažeři přerozdělit zdroje tak, aby vyhovovaly 

potřebám strategie, naplánovat prioritní strategické aktivity, upravit organizační strukturu, je-li 

to nutné, vypracovat nové standardy pracovních postupů, implementovat prvky firemní kultury 

podporující strategii, vytvořit motivační systém podporující úsilí lidí, zajistit podpůrný 

informační systém, zavést mechanismy benchmarkingu a v neposlední řadě převést strategii do 

operativních cílů. 

 Rozhodující při výběru efektivní strategie je dle Gander (2017, str. 27) výběr správné 

otázky, na kterou je hledána odpovědět. Mezi takové otázky patří například „Jaký problém by 

měl být vyřešen?“, „Jaké příležitosti se chopit?“, „Které zdroje by měly být využity k vytvoření 
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větší hodnoty jak pro zákazníka, tak pro podnik?“ a „Která rizika je třeba řešit?“ Pokud je 

zvolen špatný problém, který je základem strategické reakce, pak bez ohledu na to, jak dobře 

byla strategie realizována, nepomůže společnosti. 

 

2.1 Analýza vnějšího prostředí 

Jakubíková (2008, str.118) vnější prostředí člení na prostředí lokální (které představuje 

bezprostřední okolí firmy a ze kterého může firma čerpat své zdroje), dále na prostředí národní 

neboli státní, prostředí integračního seskupení (které přesahuje území státu) a prostředí světové.  

Dedouchová (2001, str. 16) uvádí, že analýza vnějšího okolí se orientuje na vlivy 

jednotlivých faktorů v makroprostředí a mikroprostředí. Cílem této analýzy je najít v okolí 

podniku příležitosti a hrozby. Strategie podniku by měla maximálně využít nabízené příležitosti 

a nalézt způsob, jak se vyhnout očekávaným hrozbám. Při analýze vnějšího prostředí podniku 

je okolí rozděleno na dvě části – mikroprostředí (odvětví) a makroprostředí (společné všem 

odvětvím), toto rozdělení můžeme vidět na obrázku č. 5. 

 

Obrázek č. 5: Vnější okolí podniku 

 

Zdroj: Dedouchová (2001) 

Autoři Keřkovský a Vykypěl (2006, str. 41) dále dodávají, že analýza vnějšího prostředí 

by měla být zaměřena především na odhalení vývojových trendů působících ve vnějším 

prostředí. Tyto trendy můžou podnik v budoucnu významněji ovlivňovat. 
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2.1.1 Analýza makroprostředí 

Dedouchová (2001, str. 17) uvádí, že makroprostředí je společné pro všechna 

mikroprostředí, vytváří obecné podmínky, za kterých podniky v dané zemi podnikají. 

Makroprostředí určuje demografické, politické, legislativní, ekonomické, technologické  

a sociální podmínky a je součást celosvětového okolí. 

Sedláčková a Buchta (2006, str. 10) dále dodávají, že analýza makroprostředí se zabývá 

faktory, které na podnik působí na makroúrovni – tedy z vnějšku. K této analýza používáme 

metody PEST a 4C. Hlavním cílem použití těchto metod je, aby se vrcholoví manažeři zabývali 

širšími faktory a jejich vzájemnými souvislostmi, a tím více vnímali hrozby a příležitosti 

vznikající v okolí podniku. 

 

2.1.1.1 Analýza PEST 

Analýza PEST, někdy SLEPT či PESTLE, je analýza makroprostředí, která slouží 

k poznání externího okolí, ve kterým podnik působí. Jak uvádějí Bîrsan, Shuleski a Cristea 

(online), PEST analýza by měla plnit tu funkci, že na základě jejího zpracování a vyhodnocení, 

by měly být společnosti schopné růst a dosahovat svých cílů. Autoři Srpová a Řehoř (2010, str. 

131) dodávají, že analýza PEST dělí vlivy makroprostředí do čtyř základních skupin. Každá 

z těchto skupin v sobě zahrnuje faktory, které různou měrou ovlivňují podnik. Autoři 

Keřkovský a Vykypěl (2006, str. 26–28), Sedláčková a Buchta (2006, str. 10–18) popsali tyto 

faktory následovně: 

 

• Politicko – právní faktory: Faktory v této skupině tvoří společenský systém, v němž 

podnik působí. Tento systém je dán zájmem politických stran a vývojem politické 

situace v zemi. Řada legislativních omezení může ovlivnit podniky a limitovat jejich 

potencionální strategické možnosti. Politicko – právní faktory představují pro podniky 

významné příležitosti, ale současně i hrozby. Tyto faktory se dotýkají každého podniku 

v dané zemi, a to prostřednictvím daňových zákonů, regulace exportu, cenové politiky, 

ochrany životního prostředí apod. 

 

• Ekonomické faktory: Tuto skupinu tvoří faktory vycházející z ekonomické situace 

země a hospodářské politiky státu. Patří sem makroekonomické faktory jako tempo 

růstu ekonomiky, nezaměstnanost, hospodářský cyklus, inflace, výše úrokových sazen, 

vývoj HDP či daňové podmínky. Ekonomický růst má přímý dopad na úroveň 

příležitostí a hrozeb. Změny v ekonomice lze zpravidla předvídat, manažeři si proto 
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musí včas uvědomit, jaké má ekonomika vyhlídky. Dopady těchto faktorů se zabývá 

finanční analýza, která je součástí strategické analýzy. 

 

• Sociální a kulturní faktory: Tyto faktory jsou dány společností, její strukturou, sociální 

skladbou obyvatelstva, kulturními a sociálními zvyky. Sociální faktory taktéž vytvářejí 

příležitosti a hrozby. Jednu ze základních změn ovlivňující sociální faktory je trend 

upevňování zdraví a zdravého životního stylu. Dalším důležitým faktorem je přeměna 

složení populace (baby-boom, stárnutí populace apod.). Do těchto faktorů však spadá  

i otázka ochrany životního prostředí, na které se v posledních letech bere velká zřetel, 

z toho důvodu je podnik musí brát v potaz a sledovat postoje společnosti k životnímu 

prostředí. 

 

• Technické a technologické faktory: K tomu, aby se podnik vyhnul zaostalosti a byl 

schopen inovovat své produkty, musí sledovat technologické změny ve společnosti, 

neboť změny v této oblasti mohou dramaticky ovlivnit okolí podniku. Autoři dále 

doplňují, že schopnost předvídat technologický rozvoj, může stát za úspěchem podniku. 

Faktory v této skupině představují inovační potenciál země, tempo technologických 

změn. Technologická změna může za velmi krátkou dobu způsobit zastaralost 

současných výrobků a současně může vytvořit množství nových výrobních možností. 

Stejně jako ostatní faktory z analýzy PEST vytvářejí příležitosti a hrozby. Akcelerace 

technologických změn zkracuje průměrná životní cyklus výrobků. 
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Příklady faktorů z analýzy PEST jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

 

Tabulka č. 1: Přehled vlivů makroprostředí 

Politicko-právní faktory 
Ekonomické 

faktory 

Sociální a kulturní 

faktory 

Technické a 

technologické 

faktory 

Antimonopolní zákony Hospodářské cykly 
Demografický vývoj 

populace 

Vládní podpora 

výzkumu a vývoje 

Ochrana životního prostředí Trendy HDP Změny životního stylu 
Celkový stav 

technologie 

Ochrana spotřebitele Devizové trhy Mobilita Nové objevy 

Regulace v oblasti 

zahraničního obchodu, 

protekcionizmus 

Kupní síla Úroveň vzdělávání Změny technologie 

Pracovní právo Úrokové míry 
Přístup k práci a 

volnému času 
Rychlost zastarávání 

Politická stabilita Inflace 

  

 

Nezaměstnanost 

Průměrná mzda 

Vývoj cen energie 

 

Zdroj: Sedláčková a Buchta (2006) 

 

Autoři Sedláčková a Buchta (2006, str. 19-20) k PEST analýze doplňují, že cílem 

analýzy PEST není vypracovat vyčerpávající seznam faktorů, neboť každý faktor má jiný vliv 

pro každý podnik. Důležité je rozpoznat významné faktory pro určitý podnik. Význam analýzy 

makroprostředí stoupá v souvislosti s velikostí podniku. Jednotlivé vlivy se mění v čase a mění 

se i jejich váha dopadu na podnik. Nutností tedy je průběžně tyto vlivy sledovat  

a vyhodnocovat. Dle autorů je základem PEST analýzy identifikovat oblasti, jejichž změna by 

mohla mít významný dopad na podnik a schopnost odhadnout, k jakým změnám by  

u jednotlivých faktorů mohlo dojít. 
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2.1.1.2 Model 4C 

Sedláčková a Buchta (2006, str. 25) popisují model 4C jako metodu analýzy vnějšího 

prostředí podniku. Model 4C slouží k analýze globalizačních trendů. Název 4C je dle 

anglických označení základních faktorů modelu – Customers (zákazníci), Country (národní 

specifika), Costs (náklady) a Competitors (konkurence). Model 4C je znázorněn na obrázku  

č.5 - na lokální vs. globální strategii působí čtyři faktory zmíněné výše. 

 

Obrázek č. 5: Model 4C 

 

Zdroj: Sedláčková a Buchta (2006) 

 

2.1.2 Analýza mikroprostředí 

Dle Dedouchová (2001, str. 17) mikroprostředí bezprostředně obklopuje podnik, skládá 

se z podniků, které si vzájemně konkurují a jejichž výrobky mohou být substituty. 

Mikroprostředí se dále skládá z dodavatelů či zákazníků. 

Sedláčková a Buchta (2006, str. 11) uvádějí, že analýza mikroprostředí zahrnuje mimo 

jiné analýzu odvětví s důrazem na konkurenční prostředí a Porterův model pěti sil. Cílem této 

analýzy je identifikovat síly, které činí odvětví více či méně atraktivním. Analýza vychází ze 

základních charakteristik odvětví. Významnou součástí této analýzy je analýza konkurenčních 

sil, která navazuje na analýzu odvětví. 
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2.1.2.1 Porterův model 

Autoři Srpová a Řehoř (2010, str. 131) definují Porterův model (nebo také Porterův 

model pěti sil) jako důležitou součást analýzy mikroprostředí. Porterův model může být 

nazýván také jako analýza konkurenčních sil, která zkoumá konkurenci v odvětví. Cílem tohoto 

modelu je pochopit síly, které v tomto prostředí působí a dále identifikovat, která z těchto sil 

bude mít pro podnik z hlediska jejího budoucího vývoje největší význam. Pro úspěšný podnik 

je nezbytné tyto síly rozpoznat a reagovat na ně. Srpová a Řehoř (2010, str. 131) popisují pět 

sil působící na podnik dle Porterova modelu, jak ukazuje obrázek č. 6: 

• rivalita mezi konkurenčními firmami; 

• hrozba substitutů; 

• hrozba vstupu nových konkurentů; 

• vyjednávací pozice dodavatelů; 

• vyjednávací pozice odběratelů. 

 

Obrázek č. 6: Porterův model 

 

Zdroj: Hanzelková (2013) 
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Grundy (online) definoval několik výhod a nevýhod Porterova modelu. Mezi výhody 

patří například skutečnost, že Porterův model je abstraktní, praktický a vysoce analytický. 

Nevýhody modelu vidí autor zejména v neschopnosti modelu určit, jak se vypořádat 

s jednotlivými silami. 

Blažková (2007, str. 58) dodává, že Porterův model představuje základní faktory 

ovlivňující ziskovost odvětví a působící na firmy. Jako každá analýza vnějšího prostředí 

identifikuje Porterův model příležitosti a hrozby, avšak v mikroprostředí. 

 

Rivalita mezi konkurenčními firmami 

Blažková (2007, str. 59) uvádí, že rivalita mezi současnými konkurenty na trhu může 

být ovlivněna velikostí a počtem konkurentů na trhu, stupněm odlišnosti mezi výrobky  

a službami a úrovní bariér vstupu na trh. Pokud se na trhu vyskytuje mnoho menších či stejně 

velkých konkurentů, výrobek či služba jsou prakticky neodlišitelné od ostatních a pokud jsou 

vysoké náklady na odchod z trhu, je rivalita o to intenzivnější. 

Vochozka a Mulač (2012, str. 346) dále dodávají, že důkladné poznání konkurentů je 

velmi cenné. Konkurenční analýza obsahuje dvě základní aktivity, a to získání informací  

o významných konkurentech a využití informací k odhadu jejich budoucího chování. Cílem 

analýzy konkurence je zjistit, kdo jsou naši konkurenti, jaká je jejich strategie a plány, jak bude 

konkurence reagovat na naše kroky a jak ovlivnit jejich chování tak, aby společnost získala 

konkurenční výhodu. Obecně známé informace jsou pro konkurenční analýzu zpravidla 

nedostačující, proto je konkurenci potřeba systematicky sledovat.  Informace z konkurenční 

analýzy napomáhají společnosti formulovat určité varianty vývoje chování konkurence na trhu. 

Autoři dále popisují obecná rámec konkurenční analýzy, který je založen na čtyřech principech: 

• Analýza konkurenční strategie: Informace o strategii konkurence můžeme získat ze 

dvou zdrojů. Jeden z nich je to, co konkurence sama prezentuje (výroční zpráva či 

tiskové prohlášení), a druhý to, co společnost dělá (kapitálové investice, reklamní 

kampaň, nábor nových zaměstnanců). 

• Analýza cílů konkurence: Znalost cílů konkurence napomáhá lépe předpovědět reakce 

na různé konkurenční kroky.  

• Očekávání konkurence: Očekávání konkurence ve smyslu toho, jaké má top 

management konkurence očekávání ve vztahu ke své vlastní společnosti a trhu. 

Například pokud konkurence neuspěje na trhu s novým produktem, je pravděpodobné, 

že se již o uplatnění tohoto produktu nebude pokoušet.  
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• Možnosti a zdroje: Informace o zdrojích a možnostech konkurence nám napoví více  

o schopnosti obrany konkurence. Schopnost obrany lze odhadnout například 

z finančních výkazů. 

 

Hrozba substitutů 

Blažková (2007, str. 58) definuje substituty jako možnosti alternativních výrobků  

a služeb nahrazující současnou nabídku na trhu. Hrozba substitutů představuje riziko, že si 

zákazník vybere jiný výrobek či službu, který dle jeho mínění lépe uspokojí jeho potřeby. Této 

hrozbě lze čelit například snížením ceny výrobku či služby, zvýšením užitné hodnoty výrobku 

či služby, nabídkou doplňkových služeb či včasným předvídáním přání a požadavků zákazníků. 

Dedouchová (2001, str. 18–23) dodává, že existence substitutů vytváří konkurenční 

hrozbu limitující ceny, za kterou podnik své výrobky prodává – tím limituje ziskovost podniku. 

Pokud má podnik málo substitutů, má příležitost zvýšit ceny a tím i zvýšit zisk. 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Dedouchová (2001, str. 18–23) uvádí, že potencionální konkurenti podniku jsou 

podniky, které aktuálně nejsou konkurenti, ale mají schopnost se konkurenty stát, pokud se pro 

to rozhodnou. Hrozba konkurenční síly závisí na výši bariér vstupu na trh. Překonání těchto 

bariér obvykle zvyšuje náklady. Čím jsou tyto bariéry vyšší, tím vyšší náklady musí 

potencionální konkurenti vynaložit. 

Blažková (2007, str. 58) definuje otázky, na které je třeba si v rámci tohoto faktoru 

odpovědět: „Existují bariéry vstupu na trh?“, „Jaké jsou náklady spojené se vstupem na tento 

trh?“, „Jaký je přístup k distribučním článkům?“ Autorka dále dodává, čím je možno se od nové 

konkurence odlišit. Mezi tyto obranné mechanismy patří například zvýšení kvality výrobků či 

služeb, neustálé inovace, přidaná hodnota, detailnější segmentace trhu pro lepší porozumění 

zákazníků apod. 

 

Vyjednávací pozice dodavatelů 

Dedouchová (2001, str. 18–23) uvádí, že dodavatelé mohou působit jako hrozba, pokud 

dokáží zvyšovat ceny a podnik musí zaplatit vyšší částky či přistoupit na nižší kvalitu. Oba tyto 

faktory vedou k snížení zisku. Naopak slabí dodavatelé dávají podniku možnost snížit cenu  

a požadovat vyšší kvalitu. Porterův model popisuje silné dodavatele jako ty, jejichž výrobky 

mají málo substitutů, pokud mikroprostředí není pro dané dodavatele důležité či pokud jsou 

dodavatelé natolik diferencovaní, že je pro podnik obtížné přejít od tohoto dodavatele k jinému. 
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Blažková (2007, str. 59) dodává, že dodavatelé jsou více „mocní“, pokud jich je 

omezený počet a jejich výrobky či poskytované služby jsou velmi důležité pro odběratele. 

Dodavatelé si v těchto chvílích uvědomují, že by odběratele stálo mnoho úsilí a peněz jejich 

výrobky či služby nahradit prostřednictvím jiného dodavatele. Proti této hrozbě se lze bránit 

například prostřednictvím podrobným přehledem o dodavatelích a jejich cenách a dalších 

podmínkách, či vytvořením kalkulace pro výpočet nákladů spojených se změnou dodavatele. 

 

Vyjednávací pozice odběratelů 

Dedouchová (2001, str. 18–23) uvádí, že odběratelé nebo také kupující mohou vypadat 

jako hrozba, pokud tlačí ceny dolů nebo pokud požadují vysokou kvalitu či lepší servis, což 

zvyšuje výrobní náklady. Slabí kupující vytvářejí pro podnik příležitost zvýšit ceny a získat 

vyšší zisk. 

 

2.1.2.2. Analýza odvětví podniku 

V analýze odvětví se analyzují odbytové možnosti, stav nasycenosti domácího  

i zahraničního trhu. Růčková (2008, str. 15–16) definuje odvětví jako skupinu subjektů, které 

jsou si z určitého hlediska podobné. Podobnost je zpravidla určena provozovanými činnostmi 

z hlediska užití technologických postupů či z hlediska poskytovaných služeb. Členění odvětví 

je důležité zejména z toho důvodu, že každé odvětví má jiný vývoj. Při hodnocení odvětví se 

bere v úvahu současný stav odvětví a jeho očekávaný vývoj ve srovnání se zahraničím na 

základě ekonomických ukazatelů. V rámci odvětví je důležitá investiční náročnost, citlivost na 

technologické změny, koncentrace kapitálu uvnitř odvětví či citlivost na změny 

v makroprostředí. 

Sedláčková (2006, str. 11) dodává, že cílem této analýzy je identifikovat síly a faktory, 

které činí dané odvětví více či méně atraktivní. Analýza vychází ze základních charakteristik 

odvětví. Důležité je si uvědomit, že vývoj a trendy v odvětví mohou mít na každý podnik 

odlišný dopad. Analýza odvětví navazuje na analýzu konkurence, neboť nejbližším 

konkurenčním prostředí bývá právě odvětví. Vlivy okolí sehrávají ve strategické analýze 

dominantní úlohu.  
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2.2 Analýza vnitřního prostředí 

Sedláčková a Buchta (2006, str. 11) popisují analýzu vnitřního prostředí neboli analýza 

zdrojů a schopností podniku směřuje k identifikaci zdrojů a schopností podniku – tedy ke 

strategické způsobilosti, kterou musí podnik mít, aby byl schopen reagovat na příležitosti  

a hrozby z okolí. Tato analýza je proto velmi zásadní a je orientovaná na zdroje zdrojů a na 

schopnosti, jak tyto zdroje využívat. Analýza vnitřních zdrojů definuje přednosti podniku jako 

základnu konkurenční výhody. 

 

2.2.1 Analýza zdrojů podniku  

Dle Růčková a Roubíčková (2012, str. 167) vychází analýza zdrojů podniku z podmínky, 

že podnik má k dispozici určité množství různých zdrojů, které při své činnosti využívá. Tyto 

zdroje může podnik vnímat jako zdroje, na jejichž základě lze budovat klíčové kompetence  

a které jsou základem strategie podniku. Tyto zdroje mohou být základem odlišnosti podniku 

od jiných konkurenčních podniků. Zdroje jsou rozděleny do čtyř kategorií: 

• hmotné zdroje; 

• nehmotné zdroje; 

• finanční zdroje; 

• lidské zdroje. 

 

Vochozka a Mulač (2012, str. 132) uvádějí, že typickými hmotnými zdroji jsou stroje, 

zařízení, budovy, pozemky, dopravní prostředky či haly. Analýza hmotných zdrojů není pouze 

o přehledu počtu strojů nebo výrobních kapacit, ale je třeba zahrnout vlastnosti, které ovlivní 

jejich potenciál pro tvorbu konkurenční výhody. Z toho tedy vyplývá, že předmětem hodnocení 

hmotných zdrojů je zjišťování jejich technologického principu, spolehlivosti, stáří, 

hospodárnosti, výkonnosti apod. 

Poláček a Attl (2006, str. 136) uvádějí, že mezi nehmotné zdroje patří licence, patenty, 

vynálezy, know-how, výrobně-technické poznatky apod. Oblast nehmotných zdrojů je velmi 

důležitá pro další rozvoj podniku a pro schopnost reagovat na rychle se měnící prostředí. 

Nehmotné zdroje může podnik získat buď vlastním výzkumem nebo vědecko-výzkumnou prací 

nebo je může získat od jiných subjektů. Pro oblast vlastního výzkumu jsou zpravidla 

vyčleňovány vysoké prostředky ze státních i firemních zdrojů. Jedná se o důležitý aspekt 

udržení konkurenceschopnosti. Jako nehmotný zdroj můžeme považovat ochranné známky 

 a firemní jméno. Tento typ zdroje může mít v některých případech významný podíl na hodnotě 
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společnosti. Takováto pozice je však pro podnik dlouhodobým a nákladným procesem. Při 

udržení pozice jde však o velkou konkurenční výhodu. 

Autoři Vochozka a Mulač (2012, str. 132) uvádějí, že analýza finančních zdrojů 

zahrnuje zdroje stávající, potencionální a také zdroje budoucí. Tyto zdroje jsou odrazem 

výkonnosti podniku v budoucnosti. Kompletním rozborem finanční situace se zabývá kapitola 

finanční analýzy. Růčková a Roubíčková (2012, str. 48) uvádějí, že finanční zdroje lze členit 

dle různých kritérií. Z obrázku č. 7 lze vyčíst, že autorky člení zdroje na cizí (pocházející od 

externích subjektů) a vlastní (z vlastní činnosti podniku). Tyto zdroje se pak dále dělí na 

krátkodobé a dlouhodobé – dle jejich doby splatnosti. 

 

Obrázek č. 7: Členění finančních zdrojů 

 

Zdroj: Růčková a Roubíčková (2012) 

 

Poláček a Attl (2006, str. 134) charakterizují lidské zdroje jako počet pracovníků, jejich 

znalosti, dovednosti a kvalifikaci. V dnešní době, kdy se rychle a nepředvídatelně mění 

ekonomické prostředí, jsou lidské zdroje jediným pevným bodem. V tomto rychle se měnícím 

prostředí je výhodou vysoká úroveň znalostí pracovníků podniku. U některých podniků je 

vysoká úroveň znalostí a vzdělání nutnou podmínkou. Podniky dnes již ví, že pouze dobrá 

úroveň znalostí nepostačuje. Pracovníky, kteří jsou tvůrčí, svědomití a aktivní je třeba 

motivovat, a to tak, aby byly jejich schopnosti, aktivita a inteligence uplatněny v souladu s cíli 

a potřebami organizace. Schopnost podniku maximálně využít potenciál zaměstnanců je 

rozhodující výhodou pro dosažení dlouhodobého úspěchu. S tím souvisí další vzdělávání 

pracovníků, schopnost podniku plnit očekávání zaměstnanců a rozvíjet firemní kulturu. 

Zaměstnanci musí chápat krátkodobé a dlouhodobé cíle podniku a musí se s nimi ztotožnit.  
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O tento úkol se starají v podniku manažeři, kteří dále koordinují činnosti mezi zaměstnanci a 

zabezpečují dostatek relevantních informací pro zaměstnance. Důležitou činností manažera je 

komunikace a motivace. 

 

2.2.2 Finanční analýza  

Knápková a Pavelková (2010, str. 15) uvádějí, že finanční analýza slouží ke 

komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. Napomáhá odhalit, zda je podnik 

dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou strukturu, zda je podnik schopen včas splácet 

své závazky a zda efektivně využívá svých aktiv. 

Růčková (2008, str. 9) doplňuje, že finanční analýza představuje systematický rozbor 

získaných dat, které jsou obsaženy především v účetních výkazech. Finanční analýza v sobě 

zahrnuje hodnocení firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních 

podmínek. Hlavním smyslem finanční analýzy je připravit podklady pro rozhodování o 

fungování společnosti. Mezi účetnictvím a rozhodováním společnosti existuje velmi úzká 

spojitost. Finanční analýza má svůj smysl z časového pohledu ve dvou rovinách. V první rovině 

se ohlížíme do minulosti a máme šanci zhodnotit, jak se firma vyvíjela až do současnosti. Druhá 

rovina předpokládá, že finanční analýza slouží jako základ pro finanční plánování ve všech 

časových rovinách. Umožňuje tedy krátkodobé i dlouhodobé plánování. Výsledky finanční 

analýzy jsou vstupními údaji pro finanční plánování. Podstatou finanční analýza je tedy splnění 

dvou základních funkcí – prověřit a zhodnotit finanční zdraví podniku a vytvořit základ pro 

finanční plán. 

Diana (online) uvádí některé rozdíly mezi finančním účetnictvím a finanční analýzou. 

Finanční účetnictví odráží finanční zdraví společnosti a zranitelnost podniku, napomáhá 

rozklíčovat případné zhoršení finančního zdraví. Oproti tomu finanční analýza představuje 

nástroj, který identifikuje způsoby zvyšování ekonomické efektivnosti, napomáhá 

manažerským rozhodnutím a umožňuje porovnat vývoj činnosti s ostatními společnosti. 

Autorky Knápková a Pavelková (2010, str. 16) uvádějí, že základní zdroje informací 

představují účetní výkazy podniku, tedy rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow a příloha 

k účetní závěrce. Informace lze dále čerpat přímo od vrcholového vedení podniku, ze zpráv 

auditorů či vedoucích zaměstnanců, z oficiálních ekonomických statistik, nezávislých 

hodnocení či prognóz. 
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Výpočty finanční analýzy lze provést různými metodami. Mezi základní metody patří dle 

Febmatu (online): 

• analýza absolutních ukazatelů; 

• analýza poměrových ukazatelů; 

• analýza rozdílových ukazatelů; 

• analýza soustav ukazatelů. 

 

Analýza poměrovými ukazateli  

Růčková (2008, str. 47) uvádí, že poměrové ukazatele jsou nejčastěji používanou 

metodou finanční analýzy. Jako hlavní důvod uvádí, že analýza poměrovými ukazateli vychází 

výhradně z údajů ze základních účetních výkazů. Vychází tedy z veřejně dostupných informací. 

Poměrový ukazatel se vypočítá jako poměr jedné či několika účetních položek k jiné položce, 

případně skupině položek. 

Za standardní poměrové ukazatele (viz obrázek č. 8) jsou považovány ukazatele 

rentability (neboli výnosnosti), ukazatele aktivity, ukazatele zadluženosti, ukazatele likvidity  

a ukazatele kapitálového trhu. 

 

Obrázek č. 8: Poměrové ukazatele 

 

Zdroj: Vlastní  

 

Kislingerová a Hnilica (2008, str. 29) uvádějí, že ukazatele rentability patří v praxi 

k nejsledovanějším ukazatelům, informují o efektu, jakého bylo dosaženo vloženým kapitálem. 

Růčková (2008, str. 51) definuje rentabilitu též jako výnosnost vloženého kapitálu. Je meřítkem 

schopnosti podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. 

Ukazatel rentability slouží k hodnocení celkové efektivnosti v dané činnosti. Tento ukazatel 
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nejvíce zajímá akcionáře a investory. Mezi základní ukazatele rentability dle Febmat 

 a Managamentmania (online) patří: 

 

• Rentabilita aktiv (ROA) 

Tento ukazatel je považován za základní měřítko rentability, měří, jaký efekt připadá na 

jednotku majetku zapojeného do podnikání neboli jak efektivně podnik hospodaří se 

svými aktivy. 

 

ROA = 
𝑧𝑖𝑠𝑘 (𝐸𝐵𝐼𝑇)

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  (1) 

 

Ukazatel ROA se uvádí v procentech. V čitateli vzorce je použit nejčastěji zisk před 

zdaněním neboli EBIT. Hodnoty z ukazatele ROA bývají nižší u podniků, které mají 

vysoká aktiva (elektrárny, železnice apod.). Naopak podniky s nízkými aktivy, jako jsou 

podniky poskytující služby, mají ROA vyšší. 

 

• Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Ukazatel ROE měří výnosnost vlastního kapitálu, tedy jak efektivně podnik hospodaří 

s prostředky, které do podniku vložili akcionáři/společníci. 

 

ROE = 
𝑧𝑖𝑠𝑘 (𝐸𝐴𝑇)

 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
  (2) 

 

Ukazatel ROE se uvádí v procentech. V čitateli je použit čistý zisk po zdanění neboli 

EAT. V případě, kdy je podnik financován pouze z vlastního kapitálů, může být 

ukazatel ROE shodný s ukazatelem ROCE. V ideálním případě by měly hodnoty 

přesahovat 12 %. 

 

• Rentabilita tržeb (ROS)  

Ukazatel rentability tržeb vyjadřuje, kolik korun čistého zisku připadá na jednu korunu 

tržeb. 

 

ROS = 
𝑧𝑖𝑠𝑘 (𝐸𝐵𝐼𝑇)

𝑡𝑟ž𝑏𝑦 
  (3) 
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Ukazatel ROS se uvádí v procentech. V čitateli nejčastěji používáme zisk před 

zdaněním neboli EBIT. Nejčastěji se pohybuje od 2 % do 50 %, vhodné ale je, aby byl 

nad 10 %. 

 

• Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE) 

Ukazatel ROCE je ukazatel ziskovosti a vyjadřuje, jak efektivně dokáže podnik 

hospodařit s dlouhodobými zdroji. Tento ukazatel dokáže poskytnou lepší informace 

než ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE), neboť ten má ve jmenovateli pouze 

vlastní kapitál, a tedy nezohledňuje výši úvěrů. 

 

ROCE = 
𝑧𝑖𝑠𝑘 (𝐸𝐵𝐼𝑇)

(𝑐𝑒𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦)
  (4) 

 

Ukazatel ROCE se uvádí v procentech. V čitateli používáme zisk před zdaněním  

a úroky neboli EBIT. Vypočítané hodnoty z ukazatele ROCE je vhodné srovnávat se 

současnými výpůjčními náklady, kde by mělo být ROCE alespoň 2x vyšší. 

 

Ukazatele aktivity informují, jak podnik využívá jednotlivé majetkové části. Lze zde 

pracovat s ukazateli počtu obratů nebo dobou obratu. Jde o hodnocení vázanosti kapitálu 

v aktivech (Kislingerová, 2001, str. 71). Pokud podnik drží příliš mnoho majetku, dochází 

k nehospodárnému využití. Pokud naopak podnik drží příliš málo majetku, nemusí být schopen 

dodávat včas odběratelům zboží (Febmat, online). Nejčastěji používané ukazatele aktivity jsou 

dle Febmat a Managamentmania (online) patří: 

 

• Obrat aktiv 

Ukazatel obratu aktiv je jeden z klíčových ukazatelů efektivnosti, měří celkové využití 

majetku, tedy jaké tržby přinese podniku jednotka dlouhodobého majetku. 

 

Obrat aktiv = 
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  (5) 

 

U ukazatele obratu zásob platí, že čím vyšší hodnota, tím lépe pro podnik. Nízké 

hodnoty mohou poukazovat na nedostatečné využití výrobních kapacit nebo skutečnost, 

že má podnik příliš dlouhodobého majetku. Hodnota obratu aktiv by měla být však 

minimálně jedna. 
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• Doba obratu pohledávek 

Ukazatel doby obratu pohledávek vyjadřuje, kolikrát za rok se pohledávka promění 

v peněžní prostředky. Tento ukazatel je často nazýván jako průměrná doba inkasa. 

 

Doba obratu pohledávek = 
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛íℎ𝑜 𝑠𝑡𝑦𝑘𝑢 

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
. 365  (6) 

 

Ukazatel doby obratu pohledávek se měří ve dnech. Pro podnik jsou pozitivní nízké 

hodnoty, neboť ty znamenají, že podnik dobře vymáhá své pohledávky a má zákazníky 

v dobré finanční situaci a dobrou platební morálkou. Vyšší hodnoty nemusejí nutně 

znamenat opak výše uvedeného, ale i skutečnost, že podnik poskytuje delší splatnosti 

svým zákazníkům. 

 

• Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků vyjadřuje, kolik průměrně dní trvá podniku, než uhradí své 

závazky dodavatelům. 

 

Doba obratu závazků = 
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛íℎ𝑜 𝑠𝑡𝑦𝑘𝑢

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
. 365  (7) 

 

Ukazatel doby obratu závazků se měří ve dnech. Ukazatel doby obratu závazků je 

vhodné srovnávat s dobou obratu pohledávek, kdy by měla doba obratu závazků ideálně 

převyšovat. Je vhodné, aby měl ukazatel vyšší hodnoty, neboť ty značí schopnost 

podniku vyjednat si vhodné dodací lhůty. Na druhou stranu mohou být vysoké hodnoty 

rizikem zhoršení vztahu s dodavateli. 

 

Kislingerová (2001, str. 73-74) definuje ukazatele zadluženosti jako ukazatele 

věřitelského rizika a ukazatele finančního rizika.  Ukazatele zadluženosti informují i úspěšnosti 

práce managementu při získávání dodatečných zdrojů pro financování podniku. Mezi základní 

ukazatele zadluženosti dle Febmat a Managamentmania (online) patří: 

 

• Míra zadluženosti 

Ukazatel míry zadluženosti představuje podíl cizích zdrojů na celkových aktivech.  
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Míra zadluženosti = 
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
  (8) 

 

Míra zadluženosti se uvádí v procentech. Doporučená hodnota se pohybuje těsně pod 

hodnotou 1 (tedy 100 %). Pokud je vypočítaná hodnota < 1, znamená to nízkou 

zadluženost (cizí kapitál je nižší než vlastní kapitál), pokud je vypočítaná hodnota  

> 1, znamená to vyšší zadluženost (cizí kapitál je vyšší než vlastní kapitál). Pokud je 

hodnota > 1,5; znamená to vysokou zadluženost podniku. Za bezpečnou míru zadlužení 

se bere 40 % cizího kapitálu ku vlastnímu. 

 

• Celková zadluženost 

Celková zadluženost neboli ukazatel věřitelského rizika vyjadřuje podíl cizích zdrojů 

na bilanční sumě. Z výsledku vyplývá, jaká majetková základna kryje cizí zdroje. 

 

Celková zadluženost = 
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  (9) 

 

Ukazatel celkové zadluženosti se uvádí v procentech. Čím vyšší je hodnota tohoto 

ukazatele, tím je zadluženost podniku vyšší. Je doporučeno, aby hodnota byla < 50 %. 

Výsledek značně závisí na odvětví. 

 

• Úrokové krytí  

Úrokové krytí je klíčový ukazatel, ze kterého plyne, kolikrát může klesnout zisk, aby 

byl podnik schopen obsluhovat cizí zdroje jako doposud. 

 

Úrokové krytí = 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
  (10) 

 

Ukazatel úrokového krytí se uvádí v procentech. Čím vyšší je tento ukazatel, tím lépe. 

Jako ideální hodnota vypočítaných hodnot se uvádí > 3, ideálně > 7. Naopak hodnota 

<1 znamená, že podnik již současně není schopen hradit úroky ze zisku. 

 

Kislingerová (2001, str. 75) uvádí, že ukazatele likvidity popisují, na jaké úrovni je 

podnik schopen splácet své závazky. Úroveň likvidity je dána rozsahem krátkodobých závazků 

a dalšími aspekty, jako je například makroekonomické prostředí. Podstatnou roli dále hraje 



28 

 

úroveň technologií v podniku, délka výrobního cyklu, šíře sortimentu apod. Ukazatele likvidity 

dle Febmat a Managamentmania (online) jsou: 

 

• Okamžitá likvidita (likvidita 1.stupně)  

Okamžitá likvidita vyjadřuje, kolikrát by podnik byl schopen uhradit své krátkodobé 

závazky, pokud by přeměnila svůj finanční majetek na peníze (Febmat, online). 

 

Okamžitá likvidita = 
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
  (11) 

 

Ideální hodnota okamžité likvidity se pohybuje okolo hodnoty 0,2 – 0,5. Pokud jsou 

vypočítané hodnoty nižší, společnost disponuje sníženou schopností hradit krátkodobé 

závazky. Pokut jsou hodnoty příliš vysoké, společnost hospodaří neefektivně. 

 

• Pohotová likvidita (likvidita 2.stupně) 

Ukazatel pohotové likvidity vyjadřuje, kolikrát je podnik schopen uhradit své 

krátkodobé závazky, pokud přemění krátkodobí pohledávky a finanční majetek na 

peníze. Tento ukazatel je vhodný u společností, které jsou nuceny držet vysoké stavy 

zásob. 

 

Pohotová likvidita = 
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘+𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
  (12) 

 

Doporučená hodnota pohotové likvidity se pohybuje okolo 1 (nejlépe 0,7 – 1,2), 

nicméně opět záleží na odvětví. Nižší hodnoty poukazují na malou schopnost podniku 

splácet krátkodobé závazky. Příliš vysoké hodnoty naopak značí neefektivitu 

hospodaření. 

 

• Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) 

Běžná likvidita vyjadřuje, kolikrát by byl podnik schopen uhradit krátkodobé závazky, 

pokud by přeměnil všechna svá oběžná aktiva na peníze. 

 

Běžná likvidita = 
𝑜𝑏𝑒ž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
  (13) 
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Ideální rozmezí vypočítaných hodnot činí 1,5 – 2; záleží však na odvětví. Vyšší hodnoty 

bývají u společností, které musí držet vysoký stav zásob – pro ty je vhodnější využít 

ukazatel pohotové likvidity. Nižší hodnoty značí neefektivitu hospodaření podniku  

– v tomto případě je vhodné posoudit spolu s ukazateli doby obratu. 

 

Jako další lze uvést ukazatel kapitálového trhu. Tento ukazatel se počítá v případě, 

pokud se jedná o akciovou společnost. 

 

Kislingerová (2001, str. 85–86) definuje základní přístupy k vyhodnocování výpočtů 

prostřednictvím poměrových ukazatelů: 

• Srovnání v čase – vyhodnocování vývojových trendů jak jednotlivých ukazatelů, tak 

určitých skupin; 

• Srovnání v prostoru – jedná se o mezipodnikové srovnání; 

• Srovnání se standardními hodnotami. 

 

2.3 SWOT Analýza 

Autoři Srpová a Řehoř (2010, str. 132-133) popisují SWOT analýzu jako jednoduchý 

nástroj zaměřený na charakteristiku klíčových faktorů ovlivňujících strategické postavení 

firmy. Jedné se o analýzu: 

• Strengths – silných stránek firmy; 

• Weaknesses – slabých stránek firmy; 

• Opportunities – příležitosti v okolí firmy; 

• Threats – hrozby v okolí firmy. 

 

Výsledkem analýzy vnitřního prostředí jsou silné a slabé stránky, oproti tomu 

výsledkem analýzy vnějšího prostředí jsou příležitosti a hrozby. Autorka Jakubíková (2008, 

str.103) uvádí, že cílem SWOT analýzy je identifikovat, do jaké míry je současná strategie 

podniku a její silná a slabá místa relevantní a do jaké míry je podnik schopen se vyrovnat se 

změnami, které nastávají v prostředí.  

Autoři Vochozka a Mulač (2012, str. 353) dodávají, že má-li SWOT analýza plnit 

v procesu tvorby strategie určitou roli, je nutno, aby její aplikace směřovaly definici, nalezení 

a posouzení vlivů, k predikci vývojových trendů vnějšího okolí a vnitřní situace podniku. Na 

základě analýzy SWOT může vedení podniku identifikovat na trhu strategický výklenek, které 
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by společnost mohla využít. Vedení na základě analýzy může přehodnotit současné poslání 

společnosti a její cíle. 

Každá společnost má celou řadu kvalit. Ve vztahu ke konkurenci můžeme ohodnotit 

úroveň každé z kvalit. Pokud je kvalita dobrá, lze ji označit za silnou stránku. Tuto kvalitu lze 

využít ke konkurenčnímu boji. Je-li kvalita naopak špatná, představuje slabou stránku, jak 

uvádí Kotler P. a Kotler M (2013, str. 31). Jakubíková (2008, str.103) dodává, že jako silné 

stránky můžeme brát ty skutečnosti, které přinášejí výhody jak zákazníkům, tak firmě. Naopak 

mezi slabé stránky řadíme ty skutečnosti, které firma nedělá dobře nebo ty, ve kterých jsou 

ostatní firmy lepší. 

Silné a slabé stránky se určují pomocí vnitropodnikových analýz. Při hodnocení silných 

a slabých stránek může být použita klasifikace hodnotících kritérií, kterým je vybrána váha  

(1-5) a dále jsou kritéria hodnoceny dle škálování. Nejčastěji je používána škála v rozmezí  

<-10;10>, přičemž 0 znamená, že kritérium není ani slabá ani silná stránka (Jakubíková, 2008, 

str.103). 

Vochozka a Mulač (2012, str. 350) uvádějí, že kvalita výstupu SWOT analýzy je silně 

závislá na kvalitě vstupních dat. Je tedy vhodné, aby nebyl zdrojem dat například pouze 

generální ředitel, ale aby byla k dispozici data od širokého okruhu zúčastněných subjektů, jako 

jsou zaměstnanci, dodavatel, zákazníci apod. 

Dimitrova a Desev (2018, str. 69) definovali čtyři základní kroky SWOT analýzy: 

1. identifikace příležitostí a hrozeb pro podnik ; 

2. stanovení silných a slabých stránek podniku; 

3. sestavení SWOT matice; 

4. komplexní posouzení příležitostí a hrozeb přijetím silných a slabých stránek. 

 

Sestavení diagramu SWOT analýzy usnadňuje porovnání vnějších hrozeb a příležitostí 

s vnitřními slabými a silnými stránkami podniku. Diagram SWOT analýzy může směřovat 

k volbě určité strategie, jak uvádí Sedláčková a Buchta (2006, str. 92). Předpokládáme čtyři 

rozdílné situace viz obrázek č. 9 níže. Tedy při strategii WO je vhodná například vertikální 

integrace, u strategie SO je vhodný rozvoj trhu, koncentrace a inovace, u strategie WT je naopak 

vhodná redukce či likvidace společnosti a u strategie ST je vhodná horizontální strategie. 

Jednotlivé strategie jsou blíže definovány níže. 
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Obrázek č. 9: Strategie SWOT analýzy 

 

Zdroj: Jakubíková (2008) 

Sedláčková a Buchta (2006, str. 93) jednotlivé strategie:   

 

• Strategie SO je kombinací silných stránek a příležitostí. Je označována jako max – max. 

Ze strategií se jeví jako ta nejpříznivější, neboť podnik se setkává s několika 

příležitostmi v okolí a zároveň je schopen nabídnout i své silné stránky, které podporují 

využití příležitostí. 

• Strategie ST je střetem silných stránek a hrozeb podniku. Je označován jako min – max. 

Podnik maximálně využívá silní stránky a zároveň je nucen eliminovat hrozby 

z vnějšího okolí. Je nutné hrozby včas identifikovat a prostřednictvím silných stránek je 

proměnit v příležitost. 

• U strategie OW má podnik spoustu příležitostí a zároveň se musí vypořádat se svými 

slabými stránkami. Je označována jako min – max. Podnik je v tomto případě nucen 

odstranit své slabé stránky prostřednictvím příležitostí na trhu. 

• Strategie WK je pro podnik nejméně příznivá, neboť se jedná o kombinaci slabých 

stránek a hrozeb z vnějšího prostředí. Je označována jako min – min. Pokud se podnik 

ocitne v této situaci, vede to často k odprodání části firmy, redukci či likvidaci. 
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Praktická část 

3 Charakteristika podniku 

Společnost ABC je přední finanční společností na českém trhu zaměřující se na financování 

a podporu prodeje aut, služby pro fleet a související služby. Portfolio finančních služeb zahrnuje: 

• úvěr na auto; 

• leasing automobilů; 

• operativní leasing; 

• pojištění vozidla a doplňková pojištění. 

 

Dle intranetu společnosti (online) je společnost ABC stoprocentní dceřinou společností 

německé společnosti. Byla založena v roce 1992 a zaměřovala se jako první na českém trhu na 

leasing automobilů – financování prodeje aut koncernu Volkswagen. Sídlo společnosti je v Praze  

a je také jedinou pobočkou v ČR.  Od svého založení společnost ABC kontinuálně roste a úspěšně 

rozšiřuje portfolio služeb a produktů na českém automobilovém a finančním trhu. V současné době 

společnost ABC zaujímá prvenství ve financování osobních a užitkových vozů. Společnost ABC 

můžeme zařadit se svými 200 zaměstnanci mezi středně velké podniky. 

Společnost ABC na svém intranetu (online) dále dodává, že je odpovědným poskytovatelem 

financování. Je zakládajícím členem NRKI a jako člen České leasingové a finanční asociace 

(ČLFA) se hlásí k etickému kodexu této asociace. Zodpovědně posuzuje finanční situaci žadatele 

o leasing či úvěr. 

Cílem společnosti ABC je nejen spokojený, ale také bezstarostný zákazník, který ocení 

mobilitu a nabídku služeb šitou na míru svým finančním možnostem. Produkty se proto zaměřují 

na balíčky služeb sdružující financování, pojistné služby a servis. 

Hlavní zásady společnosti ABC dle intranetu (online): 

• dlouhodobý vztah – serióznost v obchodních vztazích; 

• odpovědnost – garance jistot; 

• respekt – plníme přání a požadavky klientů; 

• vstřícnost – otevřenost vůči klientům; 

• maximální výkonnost – profesionální personál a přístup; 

• inovativnost – kvalita a flexibilita nabízených služeb a produktů; 

• tvorba hodnot – mobilita pro každého. 

 

 

https://www.vwfs.cz/public/4d/88/b5/5519_21241_Certifikat_SkoFIN_CLFA_rgb.jpg
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Firemní hodnoty dle intranetu společnosti (online): 

• Orientace na zákazníka, což znamená: 

o „Proaktivně se zlepšujeme podle zpětné vazby od zákazníků.“ 

o „Nechceme o našich zákaznících jen mluvit, chceme raději mluvit s nimi.“ 

o „Zákazníci jsou na prvním místě.“ 

• Nadšení, tedy: 

o „Naši zákazníci vnímají náš pozitivní přístup k poskytování služeb.“ 

o „Kompletně a s úsměvem se orientujeme na úspěch.“ 

o „Chceme a realizujeme.“ 

• Odpovědnost, což znamená: 

o „Jaká je společnost ABC, je odpovědností každého z nás.“ 

o „Umíme nést následky svých rozhodnutí.“ 

o „Vše, co si dohodneme, splníme včas a kvalitně.“ 

• Odvaha, což znamená: 

o „Aktivně hledáme cesty, ne překážky nebo viníka.“ 

o „Umíme přiznat chybu, napravit ji a poučit se z ní, abychom jí příště předešli.“ 

o „Prosazujeme své názory, jsme-li přesvědčeni, že je to pro firmu správné.“ 

• Důvěra, tedy: 

o „Důvěra se rodí z otevřenosti, která vyžaduje včas a jasně si říkat zpětnou vazbu.“ 

o „Normální je pomáhat si.“ 

o „Nad kontroverzními tématy diskutujeme vždy věcně a férově.“ 

 

3. 1 Produkty společnosti 

Produkty společnosti dle intranetu společnosti (online) jsou: 

• Úvěr: Úvěr, tedy koupě se splácením dle splátkového kalendáře. Díky úvěru klient nemusí 

utratit celou hotovost, kterou má k dispozici. Tím, že část pořizovací ceny vozu hradí v 

postupných splátkách, hotové peníze, které mu zůstanou, si může ponechat na nenadálé 

výdaje nebo například vhodně investovat (intranet společnosti, online). 

• Investiční úvěr: Úvěr mohou využít také prodejci vozidel koncernu k financování svých 

provozních a investičních potřeb. Investiční úvěry jsou využívány pro financování 

autosalónů a servisů. Provozní úvěry pokrývají aktuální potřebu finančních prostředků 

prodejců vozidel a zajišťují financování technologií souvisejících s jejich prodejní a servisní 

činností (intranet společnosti, online).  
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• Finanční leasing: Finanční leasing, tedy finanční pronájem s následnou koupí najatého 

vozu. Výhodou leasingu je, že klient nemusí při pořízení vozu vydat celou hotovost, ale 

splátky si může rozložit na delší období (intranet společnosti, online). 

• Operativní leasing: Operativní leasing zahrnuje pronájem vozu včetně celé škály 

doprovodných služeb s možností volby délky pronájmu. Klient se tak nemusí starat o svůj 

vozový park a své náklady rozloží formou splátek do jednotlivých měsíců. Operativní 

leasing ve společnosti rozdělujeme na retail (malí klienti, zpravidla fyzické osoby) a fleet 

(velké společnosti) (intranet společnosti, online). 

• Factoring: Factoring je moderním a flexibilním způsobem provozního financování, které 

je založeno na postoupení pohledávek. Prodejce vozů na základě postoupení pohledávek 

získává nárok na jejich profinancování až do výše 100 % (intranet společnosti, online).  

• Doplňkové produkty: 

o následné havarijní pojištění a povinné ručení; 

o pojištění platebních povinností; 

o pojištění administrativně-právní ochrany. 

 

Společnosti ABC na svém intranetu (online) uvádí, že není pouze financování a podpora 

prodeje aut – úvěr na auto, leasing automobilů, operativní leasing a služby pro fleet či pojištění 

vozidla. Intenzivně si uvědomuje problémy současného světa a snaží se angažováním v konkrétních 

projektech pomáhat handicapovaným spoluobčanům. Finanční prostředky i služby mají i jim co 

nejvíce usnadnit cestu k mobilitě a šťastnému životu. 

 

3.2 Organizační struktura 

Společnost ABC je rozdělena na dvě oblasti – oblast front office a oblast back office, jak je 

patrné z obrázku č. 10. Pod oblasti front office spadá správní oddělení, fleetové oddělení, brandové 

oddělení a produktové oddělení. Tato oblast se nazývá front office z jednoho prostého důvodu  

– všichni zaměstnanci, kteří pracují v této oblasti, přímo či nepřímo komunikují s klienty 

 a obchodníky. Do oblasti back office pak spadá administrativní podpora společnosti, to znamená, 

že je zde právní oddělení, účetní oddělení, projektové oddělení, credit & risk management, IT a 

personální oddělení. 
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Obrázek č. 10: Organizační struktura společnosti 

 

 

 

Zdroj: Intranet společnosti 

Front office 

• Správní oddělení 

Správní oddělení se dále dělí na oddělení pohledávek, oddělení pojištění, správu  

a schvalování smluv, klientské centrum a reklamace. Správní oddělení má na starosti 

fungování smluv od schválení až po ukončení a plní požadavky klientů. Klienti společnosti 

v první řadě komunikují s klientským centrem, které předává požadavky na dané oddělení 

dle kompetence. Pracovníci z daného oddělení pak komunikují s klientem a plní jeho 

požadavek. 

• Fleetové oddělení 

Na fleetovém oddělení se uskutečňuje veškerý obchod se zákazníky. Fleetové oddělení 

můžeme rozdělit na IKAM a EKAM oblast, tedy na interní key account manažery (slouží 
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jako administrativní podpora pro externí KAM) a externí key account manažery  

(80 % pracovního týdne stráví v terénu u klientely, kterými jsou zpravidla velké 

společnosti). 

• Dealers & brands 

Vzhledem k tomu, že obchody společnosti probíhají v nemalých procentech přes 

zprostředkovatele – obchodníky, kteří jsou po celé ČR, je potřeba mít ve společnosti 

oddělení, kteří budou vyjednávat podmínky obchodů v tzv. dealerské síti. V tomto oddělení 

jsou oblastní zástupci, kteří slouží jako pojítko dealerů a společnosti ABC.  

• Produkt a proces 

V produktovém oddělení vznikají všechny produkty společnosti. Od prvotního nápadu na 

produkt až po jeho realizaci a uvedení na trh. Produktové oddělení velmi úzce spolupracuje 

se všemi odděleními ve společnosti a komunikuje se stakeholdery. 

 

Back office 

• Právní oddělení 

Právní oddělení ověřuje legitimitu smluv mezi společností a klienty/partnery, obchodních 

podmínek a v neposlední řadě řeší soudní spory. 

• Účetní oddělení 

V účetním oddělení probíhá veškeré účetnictví a daňová evidence. Má pro podnik 

informační funkci, poskytuje informace o tom, jak si podnik vede po finanční stránce, dále 

informace důležité pro řízení podniku a rozhodování.  

• Projektové oddělení 

V projektovém oddělení probíhá vedení všech projektů ve společnosti. Velmi úzce 

spolupracují se všemi odděleními ve společnosti a tvoří ho vysoké procento externích 

pracovníků z různých projektových firem. 

• Credit & risk management 

Oddělení Credit & risk management definuje pravděpodobnost a velikost ztráty, pokud 

dlužník neprovede své platby. Řízení úvěrového rizika snižuje ztráty z neuhrazení dluhu. 

• IT  

IT oddělení v podniku má funkci kontrolora všech dat. Hlavní úlohou oddělení je 

zodpovědnost za funkčnost všech programů a aplikací a elektroniky ve společnosti. IT ve 

společnosti ABC úzce spolupracuje s mateřskou společností v Německu. 
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• Personální oddělení  

Personální oddělení je nedílnou součástí každé střední a velké společnosti. Probíhá zde 

nábor nových zaměstnanců, péče o ty stávající prostřednictvím mzdy, benefitů, vzdělávání 

a podobně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

4 Strategie společnosti 

Společnost ABC, stejně jako ostatní ze skupiny Volkswagen, prostřednictvím 

nejrůznějších iniciativ podporuje strategii ROUTE 2025 (obrázek č. 11). Tuto strategii přijímají 

všechny dceřiné společnosti po dobu 10 let. Tuto strategii společnost ABC přijala v roce 2015 

a bude ji podporovat až do roku 2025. Společnost se snaží podporovat firemní hodnoty 

(vyjmenované v kapitole 3), včetně zapojení všech zaměstnanců do společenské odpovědnosti. 

Strategie se vyznačuje jasnou vizí celé skupiny: „ABC je klíčem k mobilitě“, jak je uvedeno ve 

výroční zprávě společnosti za rok 2017 (online). 

 

Obrázek č. 11: ROUTE 2025 

 

Zdroj: výroční zpráva společnosti 2017, online 

 

Jak je patrné z obrázku č. 11, tato strategie má 5 základních pilířů, jak uvádí výroční zpráva 

společnosti z roku 2017 (online): 

• Zákazníci: Společnost ABC prostřednictvím digitálních distribučních kanálů dokáže 

uspokojit stále se měnící potřeby a přání zákazníků, a to rychle, flexibilně  

a v nadstandardní péči. 

• Objem: Společnost ABC usiluje o růst nejen v celé skupině, ale hlavně na domácím 

trhu. Ke zvyšování počtu smluv jim napomáhá opatření, která přijímají. 

• Ziskovost: Společnost se snaží o zlepšování výnosů a zaměřuje se na komplexnost 

poskytovaných služeb. 

• Provozní excelence: Základem budoucího úspěchu jsou v digitálním světe informační 

technologie. Společnost ABC se snaží, aby její procesy byly v souladu s potřebami 

jejich zákazníků. 
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• Zaměstnanci: Společnost si jako zaměstnavatel váží svých zaměstnanců a uvědomuje 

si důležitost školení a dalšího vzdělávání. Ve společnosti ABC se hodnotí každý výkon 

– jak individuální, tak týmový. 

 

Společnost ABC v následujícím roce dle výroční zprávy za rok 2017 (online) očekává 

pokračování obchodního růstu. Chce se zaměřit hlavně na oblast digitalizace celého portfolia, 

aby dokázala zajistit potřeby a přání klientů. Společnost cítí konkurenční výhodu v rozvoji 

svých služeb, zejména ve značkovém pojištění a servisu. V souladu se strategií ROUTE 2025 

hledá společnost stále nová řešení ke zkvalitnění služeb. 

Společnost ABC, jakožto dceřiná společnost německé společnosti musí přijímat 

nejenom strategii celého koncernu, ale také mnohá nařízení, směrnice apod. Tomuto systému 

podléhají všechny dceřiné společnosti německé společnosti. Otázkou zůstává, je-li vhodné 

přijímat strategii celého koncernu, když se trh každého státu liší. Vliv koncernu ve společnosti 

je více a více znát. Ve společnosti mnoho let figurovali němečtí jednatelé.  
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5 Analýza vnějšího prostředí vybrané společnosti 

Analýza vnějšího prostředí je rozdělena (stejně jako v teoretické části) na analýzu 

makroprostředí a mikroprostředí. K analýze makroprostředí byla použita metoda PEST, 

k analýze mikroprostředí byla použita metoda Porterova modelu pěti sil a analýza odvětví. 

Výsledkem těchto analýz jsou příležitosti a hrozby, které působí na podnik z vnějšího prostředí. 

 

5.1 Analýza makroprostředí vybrané společnosti 

K analýze makroprostředí společnosti ABC byla použita metoda PEST, která je blíže 

popsána v teoretické části. Analýza politicko-právních, ekonomických, sociálních  

a technologických faktorů nám pomůže pochopit prostředí, ve kterém se společnost nachází. 

A dále identifikovat jednotlivé příležitosti a hrozby. 

 

5.1.1 Analýza PEST vybrané společnosti 

Politicko – právní faktory 

Stát nemalou měrou reguluje působení podniků vydanými zákony, předpisy, 

směrnicemi či vyhláškami. Vzhledem k tomu, že společnost ABC je nebankovním subjektem, 

musela v nedávné době na základě zákona o úvěru požádat o licenci ČNB, aby mohla 

poskytovat finanční služby.  

Společnost ABC za poslední dobu nejvíce ovlivnil zákon o spotřebitelském úvěru, který 

má za cíl poskytnout větší ochranu spotřebitele. Společnost byla nucena přijmout opatření, které 

vyplývají z tohoto zákona a musela nechat proškolit všechny pracovníky, kteří poskytují či 

spravují úvěrové smlouvy. Společnosti, poskytující úvěr jsou nuceny na základě tohoto zákona 

přísněji prověřovat úvěruschopnost klienta, detailně prověřovat jeho příjmy a výdaje  

a v neposlední řadě jsou změny u předčasného splácení úvěrů, kdy má věřitel nárok pouze na 

účelně vynaložené náklady, které vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.  

Jak uvádí Businessinfo (online), od ledna 2019 vstoupila v účinnost nová pravidla 

účetního vykazování leasingů dle nového standardu IFRS 16. Majetek, který je veden jako 

operativní leasing, se bude nově uvádět v účetní rozvaze podobně jako finanční leasing. Pro 

společnosti, které využívají operativní leasing to znamená úpravu jejich softwarových nástrojů, 

což je časově i finančně nákladné. Tato úprava platí nejenom na nově uzavřené nájemní 

smlouvy, ale i pro všechny existující. Tato změna pro společnosti využívající operativní leasing 

znamená, že ztratí jednu z výhod operativního leasingu – vozy nebudou mít v rozvaze. Tyto 
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změny mohou mít za následek, že firmy i podnikatelé budou přecházet na jinou formu 

financování vozidel. 

Co se týče konkrétních plánů Vlády (online) v odvětví průmyslu a obchodu, podpoří 

zejména rozvoj malého a středního podnikání, které představuje nevyužitou rezervu růstu  

a zaměstnanosti, dále podpoří vzdělávání začínajících podnikatelů. Vláda chce efektivně 

využívat fondy Evropské unie, kdy bude preferovat projekty, díky nimž vzniknou nová 

pracovní místa, a to zejména v regionech, kde je nejvyšší nezaměstnanost. 

 

Ekonomické faktory 

Dle lednové makroekonomické predikce vydané Ministerstvem financí (online), je 

cyklické oživení ve vyspělých ekonomikách za svým vrcholem a jejich hospodářský výkon 

nyní zpomaluje. Růst české ekonomiky za rok 2018 dosáhl 2,8 %. Vzhledem ke zhoršeným 

vyhlídkám ve vnějším prostředí se dynamika růstu HDP snižuje. V roce 2019 se předpokládá 

růst HDP na 2,5 %, v roce 2020 pak na 2,4 %. V roce 2019 by měly být dominantní výdaje 

domácností na spotřebu (to znamená zvýšení poptávky), což koresponduje se silnou mzdovou 

dynamikou, razantním zvýšení důchodů a investicemi do fixního kapitálu. Co se týče trhu práce, 

růst zaměstnanosti zpomaluje. V roce 2019 se predikuje míra nezaměstnanosti na úrovni 2,2 %. 

Dle Businessinfo (online) snížení tempa růstu evropských ekonomik je pro Českou 

republiku klíčový, neboť vyváží do EU přes 84 % svého exportu. Podniky nyní daleko silněji 

pociťují růst energií, materiálů a surovin. Téměř o 6 % zdražila nafta a benzín. Podnikům se 

dále v důsledku růstu úrokových sazeb zvyšují náklady na úvěry a externí financování. 

Zaměstnavatelé v celé Evropě se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Jeden 

z důvodů je rychlá digitalizace průmyslu. Vývoj české ekonomiky v roce 2019 je popsán 

v tabulce č. 2. 

 

Tabulka č. 2: Vývoj české ekonomiky v roce 2019 

Ukazatel Odhad pro 2019 

Růst reálného HDP 3 % 

Míra inflace 2,5 % 

Míra nezaměstnanosti 2,4 % 

Růst nominálních mezd 7 % 

Průměrný kurz CZK/EUR 25 CZK/EUR 

Úrokové sazby (3M PRIBOR) 2,5 % 

 

Zdroj: Businessinfo, online 
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Sociální a kulturní faktory 

Jak bylo uvedeno v ekonomických faktorech, Česká republika se aktuálně potýká 

s nejmenší nezaměstnaností za poslední roky. Pro obyvatelstvo je tato situace samozřejmě 

velmi pozitivní, pro podniky však nikoliv. Najít kvalifikované pracovníky je těžší než obvykle. 

Na trhu práce probíhá konkurenční boj o pracovníky, kteří si nyní mohou vybírat mezi podniky, 

které se je mnohdy snaží nalákat na náborové příspěvky, vysokou mzdu či různé benefity. 

Vzhledem k růstu ekonomiky v České republice se očekává, že poroste spotřeba  

i důchod. Lidé již nyní více nakupují statky a služby a očekává se, že v tom budou pokračovat, 

což vede ke zvýšení nabídky statků a služeb podniků. 

Dle Českých novin (online) se ČR aktuálně potýká se sociální nerovností mezi regiony 

v zemi. Evropská komise upozorňuje především na to, že bohatší regiony trpí nedostatkem 

dostupného bydlení a v chudších oblastech je naopak velmi slabé dopravní spojení. Dále se ČR 

nedostatečně soustředí na inovace a vyšší kvalifikaci lidí do datové a dopravní infrastruktury. 

Evropská komise dále upozorňuje na potřebu zvýšit zaměstnanost znevýhodněných skupin 

obyvatel. 

 

Technické a technologické faktory 

Nynější společnost se vyznačuje neustálými inovacemi, modernizacemi a novými 

technologiemi. Vzhledem k tomu, že společnost ABC je leasingová společnost poskytující 

služby, týkají se jí především nové technologie a inovace v oblasti informačních technologií. 

Dnešní doba klade důraz na robotizaci a digitalizaci, což má vliv i na podniky. Společnost ABC 

si je vědoma těchto probíhajících změn a aktuálně za pomoci externích dodavatelů buduje nový 

informační systém, který nahradí stávající systém, který je původní od počátku společnosti. 

Společnost ABC dále v posledních letech velmi podporuje robotizaci některých svých činností, 

kdy technologie nahrazují lidskou práci. 

 

Závěry z PEST analýzy 

Na společnost ABC působí celá řada vnějších vlivů. Některé z vlivů znamenají pro 

společnosti příležitosti, jiné vlivy znamenají hrozby. Mezi vyplývající příležitosti lze zařadit 

především stále rostoucí ekonomiku v České republice a s tím souvisejícím zvyšování důchodu 

a poptávky po statcích a službách. S tím souvisí i plány státu, který se bude soustředit na 

zaměstnanost v chudších oblastech České republiky, což může pro společnosti ABC znamenat 

příležitost ke zvýšení poptávky po produktech. Mezi další příležitosti, které trh poskytuje, jsou 
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nové technologie. Vzhledem k neustálým inovacím na trhu, je společnost nucena neustále 

modernizovat svoje procesy, což má pozitivní vliv na její konkurenční výhodu. 

Co se týče hrozeb vyplývajících z trhu, je nutno zmínit především novelizaci zákona  

o spotřebitelském úvěru, která pro společnost ABC představuje proškolení všech zaměstnanců 

a změny procesů týkajících se úvěrů. Další hrozbou je pro společnost zejména účinnost nových 

pravidel pro společnosti, které využívají operativního leasingu. Od 1.1.2019 musí podniky 

uvádět operativní leasing v účetní rozvaze, což ztrácí jednu z hlavních výhod operativního 

leasingu a hrozí, že firmy budou přecházet na jinou formu financování vozidel. Další hrozbou 

pro společnost ABC je nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců v důsledku nízké míry 

nezaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že se společnost ABC potýká s vysokou fluktuací 

zaměstnanců, je pro ni čím dál obtížnější nalézt kvalifikované zaměstnance. Další hrozbou je 

pro podnik především neustálé zdražování benzínu a nafty, což může ovlivnit poptávku po 

leasingu. Co se týče technologického pokroku, představují neustálé inovace pro společnost 

ABC hrozbu, neboť společnost má nevyhovující informační systém, což znamená, že nestíhá 

na tyto inovace adekvátním způsobem reagovat. 

 

5.2 Analýza mikroprostředí vybrané společnosti 

K analýze mikroprostředí byl použit Porterův model a analýza odvětví podniku. 

Analýza odvětví je vytvořena na základě informací Česká leasingové a finanční asociace, která 

sdružuje leasingové společnosti na českém trhu. Porterův model (nebo také Porterův model pěti 

sil) zkoumá síly, které na podnik působí z bezprostředního mikroprostředí. Obě tyto analýzy 

jsou popsány v teoretické části práce. 

 

5.2.1 Porterův model vybrané společnosti 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Pro leasingové společnosti je hrozba vstupu nových konkurentů minimální. Toto 

odvětví je specifické velkými bariérami vstupu. Všechny společnosti poskytující úvěr, leasing 

a další nebankovní produkty, sdružuje Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA). ČLFA 

má aktuálně 42 členů, kteří v objemu všech tuzemských leasingových obchodů realizují 97 %.  

 

Rivalita mezi konkurenčními firmami 

Jak bylo zmíněno výše, ČLFA čítá na 42 členů. Všichni tito členové jsou určitou měrou 

konkurencí společnosti ABC. Každá společnosti z ČLFA má své portfolio služeb, které do 
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určité míry konkurují poskytovaným službám společnosti ABC. Z tabulky č. 3 je patrné, že 

v oblasti financování osobních a užitkových vozidel (která je hlavní podnikatelskou činností 

společnosti ABC) si společnost ABC v roce 2018 udržela své prvenství s financovanou částkou 

14 986,02 mil. Kč. Z této tabulky jsou dále zřejmé hlavní konkurenti společnosti. Společnost 

ABC se může pyšnit velkým náskokem ve financované částce oproti svému největšímu 

konkurentovi UniCredit Leasing CZ, a.s.  

 

Tabulka č. 3: Pořadí členských společností ČLFA dle financované částky v souhrnu všech 

produktů sloužících k financování osobních a užitkových vozidel a motocyklů v roce 2018 

Pořadí Společnost 
Financovaná 

částka (v mil. Kč)  

01. ABC 14 986,02 

02. UniCredit Leasing CZ, a.s. 9 556,96 

03. s Autoleasing, a.s.  5 380,96 

04. ČSOB Leasing, a.s. 5 276,88 

05. ESSOX, s.r.o. 5 236,58 

06. MONETA Auto, s.r.o. 4 352,68 

07. LeasePlan Česká republika, s.r.o. 4 116,05 

08. ALD Automotive s.r.o. 4 107,17 

09. Mercedes Benz Financial Services Česká republika s.r.o. 3 884,85 

10. Raiffeisen-Leasing, s.r.o. 2 738,27 

11. ARVAL CZ s.r.o. 2 522,71 

12. BUSINESS LEASE s.r.o. 1 398,87 

13. Home Credit, a.s. 1 243,01 

14. UNILEASING, a.s. 952,92 

15. MONETA Leasing, s.r.o. 869,49 

16. FCE Credit, s.r.o. 638,46 

17. Oberbank Leasing spol. s r.o. 352,54 

18. TT-Complex spol. s r.o. 256,40 

19. SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. 225,62 

20. IMPULS-Leasing-AUSTRIA, s.r.o. 146,67 

 

Zdroj: ČLFA 

 

Na základě tabulky č. 3 jsou nyní představeni tři největší konkurenti společnosti ABC: 

 

• UniCredit Leasing CZ, a.s. 

Unicredit Leasing CZ, a.s. (online), působí stejně jako společnost ABC na trhu více než 

25 let a patří k lídrům trhu. Má zázemí silné mezinárodní finanční skupiny UniCredit. 

Stejně jako společnost ABC poskytuje úvěr, finanční leasing a operativní leasing na 

vozidla. Společnost UniCredit Leasing CZ ovšem poskytuje financování na všechny 
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značky vozidel a na motocykly. Kromě zmíněného poskytuje financování na transportní 

techniku, stroje a zařízení, zemědělskou techniku a zdravotní techniku. 

 

• s Autoleasing, a.s. 

s Autoleasing, a.s. (online) je leasingovou společností, která poskytuje občanům, 

podnikatelům, státním organizacím a velkým firmám služby úvěru, finančního  

a operativního leasingu. Prostřednictvím značky Leasing České spořitelny zabezpečuje 

financování korporátních potřeb klientů České spořitelny. Česká spořitelna a.s. je 

mateřská společnost s Autolesingu, a.s. Kromě financování osobních vozidel poskytuje 

s Autolesing, a.s. také financování nákladních automobilů a strojů či zařízení. Poskytují 

finanční služby na všechny značky vozidel. 

 

• ČSOB Leasing, a.s. 

ČSOB Leasing, a.s. (online) patří pod silnou skupinu ČSOB a KBC Group. 

Disponuje nejvyšší kapitálovou vybaveností z leasingových společností na českém trhu. 

Poskytuje úvěr, finanční leasing a operativní leasing pro pořízení dopravní techniky, 

strojů a zařízení. Své produkty poskytují spotřebitelům, podnikatelům i firmám. Stejně 

jako ostatní konkurenti poskytuje ČSOB Leasing, a.s. finanční služby na všechny 

značky vozidel. 

 

Z analýzy konkurence společnosti ABC bylo zjištěno několik skutečností. Všechny tři 

konkurenční společnosti nabízí stejné služby, jako společnost ABC, avšak mají oproti ní dvě 

hlavní výhody – patří pod silné finanční skupiny a poskytují finanční služby na všechny značky 

vozidel. I přes tyto skutečnosti je v oblasti financování osobních vozidel společnost ABC 

jedničkou na trhu, navíc jí prospívá fakt, že je spojena s českou automobilkou Škoda Auto, ke 

které mají lidé v České republice důvěru.  

 

Hrozba substitutů 

V kapitole charakteristiky podniku byly představeny základní produkty společnosti 

ABC. Tyto produkty mají velké množství variant, kterými se společnost snaží odlišit od 

konkurence. Tyto varianty jsou navrženy tak, aby alespoň jedna z nich vyhovovala každé 

skupině zákazníků. Pokud budeme brát v úvahu tři největší konkurenty, kteří jsou blíže popsáni 

v předcházející analýze, poskytují zákazníkům stejné skupiny produktů jako je operativní 

leasing, finanční leasing a úvěr. Společnost ABC se v posledních letech zaměřuje primárně na 
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nabídku operativních leasingů, jak pro spotřebitele, podnikatele, tak pro velké společnosti. Pro 

každou z těchto skupin má několik typů operativního leasingu, které jsou odlišeny dobou 

nájmu, balíčkem služeb a cenou vozidel. Ani jeden ze zmíněných konkurentů nedisponuje 

takovouto variabilitou nabídky operativního leasingu, což koresponduje s daty v tabulce č. 4, 

kdy společnost ABC drží prvenství ve výši financované částky u operativních leasingů za rok 

2018. Oproti tomu konkurenti skončili o poznání hůře. 

 

Tabulka č. 4: Pořadí členských společností ČLFA podle výše financované částky v 

operativním leasingu za rok 2018 

Pořadí Společnost 
Financovaná 

částka (v mil. Kč) 

01. ABC 7 659,56 

02. LeasePlan Česká republika, s.r.o. 4 126,39 

03. ALD Automotive s.r.o. 3 633,50 

04. Mercedes Benz Financial Services Česká republika s.r.o. 2 794,48 

05. UniCredit Leasing CZ, a.s. 2 695,46 

06. ČSOB Leasing, a.s. 2 656,74 

07. ARVAL CZ s.r.o.  2 522,71 

08. SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. 1 469,53 

09. BUSINESS LEASE s.r.o. 1 396,18 

10. Raiffeisen-Leasing, s.r.o.  1 305,67 

11. Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o. 674,01 

12. SCANIA FINANCE Czech Republic, spol. s r.o. 612,22 

13. IMPULS-Leasing -AUSTRIA s.r.o. 546,88 

14. PEAC (Czech Republic) s.r.o. 412,63 

15. s Autoleasing, a.s.  289,81 

16. UNILEASING, a.s. 273,49 

17. TT-Complex spol. s r.o. 256,40 

18. MONETA Leasing, s.r.o. 210,29 

19. ECONOCOM Czech Republic, s.r.o. 124,83 

20. Erste Leasing, a.s. 110,22 

 

Zdroj: ČLFA 

Vyjednávací pozice dodavatelů 

Funkci dodavatele plní u společnosti ABC především Škoda Auto, která vyrábí nová 

vozidla pro klienty dle jejich konfigurace. Aktuálně jsou dodací lhůty Škody Auto velice 

dlouhé, to znamená, že klienti na svá vozidla čekají déle, než je obvyklé a tím pádem je možné, 

že se klienti rozhodnou pro vozidlo od jiné značky, které nespadá do koncernu Volkswagen  

a leasing či úvěr si sjednají u konkurenční společnosti. Dalším dodavatelem společnosti jsou 

pojišťovny, přes které klientům zajišťuje společnost různý typ pojištění. V nedávné době byla 

společnosti ABC vypovězena smlouva jednou z pojišťoven a společnost tak musela přepojistit 
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velkou část leasingů, což vedlo ke zdražování konečné částky za leasing, což vedlo k velké 

nevoli zákazníků. 

 

Vyjednávací pozice odběratelů 

Zákazníci společnosti ABC jsou spotřebitelé, podnikatelé ale i velké firmy. Velké 

společnosti si nechávají od společnosti ABC mnohdy profinancovat rozsáhlou flotilu aut, které 

pravidelně u společnosti ABC obnovují. Z těchto firem pak společnosti plynou nejvyšší zisky. 

Tyto velké společnosti mají obvykle velkou vyjednávací schopnost. Vzhledem k velkému 

odběru vozidel dostanou mnohdy velmi nízké ceny a dále si jsou schopné vyjednat mnoho 

výjimek, na které spotřebitelé či malí podnikatelé nebudou nikdy schopni dosáhnout. Již 

několikrát se společnosti stalo, že přišla o velkého klienta, neboť nebyla schopna splnit jejich 

požadavky či byla nucena navýšit ceny, které ze své pozice navyšuje mnohdy jako první na 

trhu. Naopak u spotřebitelů a podnikatelů jsou ceny neměnné a stejně tak i podmínky bez 

výjimek. 

 

Vyhodnocení Porterova modelu 

Zhodnocením pěti sil popsaných výše bylo zjištěno, že hrozba vstupu nových 

konkurentů do odvětví je minimální, neboť stát se členem asociace ČLFA představuje bariéru 

vstupu do odvětví. Společnost ABC se potýká s třemi hlavními konkurenty na trhu, mezi 

kterými si společnost stále drží prvenství, a to primárně díky široké nabídce operativních 

leasingů, na základě které bylo určeno, že hrozba substitutů není výrazně ohrožující. Co se týče 

vyjednávací síly dodavatelů, je vzhledem k minulým problémům společnosti s pojišťovnou 

velká. Dále může Škoda Auto svými pozdními dodávkami vozidel ovlivnit obchody společnosti 

ABC. Co se týče vyjednávací síly odběratelů, určitou hrozbu pro podnik znamenají velké 

společnosti, které přes společnost financují i několik set aut a mohou určitou měrou ovlivnit 

podmínky finančních služeb.  

 

5.2.2 Analýza odvětví vybrané společnosti 

Leasingové společnosti v České republice sdružuje Česká leasingová a finanční 

asociace. Aktuálně je v této asociaci 42 firem, které v objemu všech tuzemských leasingových 

obchodů realizují 97 %.  

 

Česká leasingová a finanční asociace (online) je zájmové sdružení českého leasingu  

a dalšími nebankovními finančními produkty. Podílí se na přípravě právních předpisů 
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souvisejících s nebankovními finančními produkty, napomáhá svým členům s výkladem  

a aplikací platných právních předpisů, prosazuje naplňování etického kodexu. Dále podává 

informace o svých členech zájemcům o leasing či úvěr, zaměřuje se na hlubší analýzu 

aktuálních problémů domácího leasingu a úvěrů. Důležitým úkolem ČLFA je zastupování 

členských společností. 

Nebankovní financování roste v České republice od obnovení ekonomického růstu. Ve 

světe zaznamenaly leasingové společnosti rozmach dlouho před tím, než se tak stalo v České 

republice. Zejména pak operativní leasing se těší velké oblíbenosti, a to jak u malých 

podnikatelů, tak i velkých firem. Operativní leasing si v posledních letech oblíbili také fyzické 

osoby. Ještě před deseti lety tvořila nabídka leasingových společností zejména velkou nabídku 

úvěrů a finančních leasingů. Nyní ji tvoří z větší části operativní leasing. Leasingové 

společnosti zaznamenali ústup finančního leasingu, který je u mnoha společností nabízen spíše 

jen okrajově. 

Na nebankovním leasingovém, úvěrovém a factoringovém trhu probíhaly finanční 

obchody v roce 2018 v podmínkách ekonomického růstu, kdy u domácností rostla spotřeba 

spolu s investicemi (více informací o ekonomice ČR je uvedeno v PEST analýze společnosti). 

V tomto roce se dále zvýšil podíl úvěrového financování a vzrostl také objem financování 

prostřednictvím factoringu. Obchody však byly negativně ovlivněny poklesem počtu 

registrovaných nových osobních vozidel. Nebankovní financování přispívá k rozvoji 

ekonomiky. Členské společnosti ČLFA (online) poskytly v roce 2018 prostřednictvím leasingu 

a úvěrů pro spotřebitele celkem 163, 94 mld. Kč, což je o 0,66 mld. Kč více, než v roce 2017 

(to znamená, že meziroční růst činí 0,4 %). 

 

Vývoj nebankovního financování v roce 2018 pro podnikatele 

ČLFA (online) uvádí, že členské společnosti poskytly na financování podnikatelských 

subjektů 132,18 mld. Kč, což je 0,09 mld. Kč více než v roce 2017. Meziroční růst činí 0,07 %. 

• leasing movitých věcí 

Do této skupiny zahrnujeme stroje, zařízení, dopravní prostředky. 

V roce 2018 poklesl objem financované částky. V roce 2018 činila financovaná částka 

51,13 mld. Kč, což je o 4, 47 mld. Kč méně než v roce 2017. Pokles je tedy o 8 %. Co 

se týče počtu uzavřených smluv, v roce 2018 se snížil o 6 416, což činí pokles o 9,3 %. 
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• leasing nemovitostí 

Leasing nemovitostí v roce 2018 poskytovala pouze jedna členská společnost. Leasing 

nemovitostí zaznamenal růst financované částky. V roce 2018 činila financovaná částka 

112,12 mld. Kč, což je o 2,02 mld. Kč více než v roce 2017. Růst je tedy o 1,8 %. 

• úvěry a splátkové prodeje pro podnikatele 

Úvěry v roce 2018 poskytovalo 22 členských společností. Úvěry a splátkové prodeje 

zaznamenaly růst objemu těchto produktů. V roce 2018 činila financovaná částka 56,72 

mld. Kč, což je o 1,64 mld. Kč více než v roce 2017. Růst je tedy o 3 %. 

• factoring 

ČLFA informovala o výrazném zvýšení využívání factoringu. V roce 2018 u členských 

společností ČLFA evidujeme meziroční zvýšení o 17,48 mld. Kč, tedy 12,5 %. 

 

Vývoj nebankovního financování v roce 2018 pro spotřebitele 

ČLFA (online) uvádí, že členské společnosti poskytly na financování zboží a služeb pro 

domácnosti 31,76 mld. Kč, což je o 0,57 mld. Kč více než v roce 2017. Meziroční růst činí  

1,8 %. 

• spotřebitelské úvěry 

Úvěry pro domácnosti v roce 2018 poskytovalo 15 členských společností, zaznamenaly 

růst objemu a zároveň výrazný počet smluv. V roce 2018 činila financovaná částka 

27,89 mld. Kč, což je o 0,56 mld. Kč více než v roce 2017. Růst je tedy o 2,1 %. Co se 

týče počtu smluv, bylo uzavřeno 458 649 smluv o spotřebitelských úvěrech, jejich počet 

meziročně poklesl o 10,6 %. 

• spotřebitelský leasing 

V roce 2018 mírně vzrostl objem financované částky i objem smluv. V roce 2018 činila 

financovaná částka 3,87 mld. Kč, což je o 0,01 mld. Kč více než v roce 2017. Růst je 

tedy o 0,3 %. 

 

Vyhodnocení analýzy odvětví 

Z analýzy odvětví je zřejmé, že konkurence na trhu nebankovních služeb je velká. Členy 

asociace ČLFA je nyní 42 členů, kteří mohou různě velkou měrou konkurovat společnosti ABC. 

Z analýzy odvětví za rok 2018 je zřejmé, že trh nebankovního financování neustále roste. 

Překvapivým zjištěním je pokles financované částky i objem smluv operativního leasingu pro 

podnikatele, který se dlouhou dobu těšil velkému rozmachu. Z tabulky č. 5 můžeme vyčíst 
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pořadí členů ČLFA dle výše financované částky za všechny komodity za rok 2018, kdy 

společnost ABC obsadila 3. místo. Co se týče žebříčku, kdy se jedná pouze o osobní a užitková 

vozidla, obsadila společnost ABC 1. místo, s celkovou financovanou částkou 14 986,02 mil. 

Kč. 

 

Tabulka č. 5: Pořadí členských společností ČLFA podle výše financované částky při 

financování všech komodit a u všech finančních produktů v r. 2018 

  

  

Pořadí Společnost 
Financovaná 

částka (v mil. Kč) 

01. UniCredit Leasing CZ, a.s.  16 847,63 

02. ČSOB Leasing, a.s. 15 860,66 

03. ABC 15 404,26 

04. Home Credit, a.s. 10 651,32 

05. Raiffeisen-Leasing, s.r.o.  9 978,44 

06. SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. 9 862,22 

07. Mercedes Benz Financial Services Česká republika s.r.o. 8 300,61 

08. ESSOX, s.r.o. 8 166,10 

09. s Autoleasing, a.s.  5 785,37 

10. MONETA Auto, s.r.o. 4 356,66 

11. LeasePlan Česká republika, s.r.o. 4 126,39 

12. ALD Automotive s.r.o. 4 109,19 

13. MONETA Leasing, s.r.o. 3 355,46 

14. Erste Leasing, a.s. 3 260,85 

15. ARVAL CZ s.r.o.  2 522,71 

16. Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o. 2 400,14 

17. Provident Financial s.r.o. 2 391,51 

18. UNILEASING, a.s. 2 146,62 

19. IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o. 2 030,41 

20. SCANIA FINANCE Czech Republic, spol. s r.o. 2 029,87 

 

Zdroj: ČLFA 
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6   Analýza vnitřního prostředí vybrané společnosti 

Analýza vnitřního prostředí je provedena prostřednictvím dvou metod, které mají 

teoretický základ v teoretické části. Jedná se o analýzu zdrojů podniku, kde jsou definovány 

jednotlivé zdroje, které můžeme rozdělit do čtyř skupin, a to zdroje hmotné, nehmotné, finanční 

a lidské a finanční analýzu, kde na základě metody poměrových ukazatelů vypočítáme 

jednotlivé ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. Z těchto metod vyplývají 

silné a slabé stránky podniku. 

 

6.1 Analýza zdrojů podniku dané společnosti 

Každý podnik kromě dalších jiných aspektů je tvořen také zdroji. Analýza zdrojů 

podniku nám napomáhá zjistit, jakými zdroji podnik disponuje a jak je využívá ke své činnosti. 

Analýza zdrojů zahrnuje analýzu hmotných zdrojů, analýzu nehmotných zdrojů, analýzu 

finančních zdrojů a v neposlední řadě analýzu lidských zdrojů. 

 

Hmotné zdroje 

Sídlo společnosti ABC se nachází v Praze. Budovu, ve které společnosti sídlí, má 

v nájmu. Do majetku společnosti ABC spadá vybavení kanceláří, jako je kancelářský nábytek, 

počítače, tiskárny a další elektronika. Dlouhodobý hmotný majetek společnosti obsahuje dále 

vozy ukončených operativních leasingů. Společnost nemá žádný hmotný majetek zatížen 

zástavním právem či věcným břemenem. V tabulce č. 6 je uveden stručný přehled hmotného 

majetku společnosti ABC v roce 2017. 

Společnost ABC nyní sídlí v budově v odlehlejší části Prahy. Tato budova prošla již 

několika rekonstrukcemi (na náklady vlastníka budovy). Společnost se v nedávné době 

dotazovala formou ankety, zda jsou zaměstnanci spokojeni s umístěním sídla společnosti a také 

se stavem budovy. Anketa byla zahájena na popud zaměstnanců, kteří si často stěžují na 

nefungující klimatizaci, topení a na umístění budovy. Výsledky ankety prozradily, že mnoho 

zaměstnanců by uvítalo, kdyby bylo sídlo budovy více v centru, kde je lepší dopravní spojení  

a větší občanská vybavenost. Dále jim nevyhovuje stav budovy. Společnost ABC má nájemní 

smlouvu do roku 2022, kdy se bude dále rozhodovat, zdali v současné budově zůstane či 

nikoliv. 
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Tabulka č. 6: Přehled hmotného majetku společnosti za rok 2017 

(mil. Kč) 1. 1.2017 Přírůstky Vyřazení 31.12.2017 

Pořizovací cena 

Pozemky 5 0 5 0 

Stavby 28 0 28 0 

Hmotné movité věci a jejich soubory 11 305 8 832 6 850 13 287 

Nedokončený hmotný majetek 193 0 47 146 

Celkem 11 531 8 832 6 930 13 433 

Oprávky 

Stavby 27 0 27 0 

Hmotné movité věci a jejich soubory 2 019 1 294 1 237 2 076 

Opravná položka k hmotnému majetku 103 192 55 240 

Celkem 2 149 1 486 1 319 2 316 

Zůstatková hodnota 9 382 - - 11 117 

 

Zdroj: výroční zpráva společnosti 2017 

 

Nehmotné zdroje 

Společnost ABC je na trhu již přes 25 let. Za tuto dobu si vybudovala jméno na trhu. 

Společnost prošla před třemi lety změnou svého názvu, kterou iniciovala německá mateřská 

společnost, která chtěla sjednotit názvy svých dceřiných společností po celém světě. Pro 

společnost ABC, která v tu dobu téměř 25 let vystupovala pod jedním názvem to byla velká 

změna. V obchodním rejstříku společnost vystupuje stále pod svým původním jménem, 

změnila pouze obchodní značku. Na tuto změnu se společnost velmi dlouze a intenzivně 

připravovala, byla nucena změnit logo ve všech svých dokumentech, smlouvách, reklamních 

předmětech apod.  

Pověst, které si za léta existence společnost na trhu vybudovala, ji nyní napomáhá 

dosahovat výborných výsledků na trhu. Dobrou pověst si vybudovala primárně díky úzké 

spolupráci s českou automobilkou, ke které mají lidé důvěru. V momentu změny názvu se 

společnost zaměřila na propagaci. Reklama byla ve všech médiích po dobu několika měsíců, 

poté se však společnost odmlčela. Tato odmlka trvá dá se říci doposud.  

Co se týče softwaru společnosti, aktuálně se společnost připravuje na změnu svého 

informačního systému, který společnost používá již od začátku svého působení. Téměř dva roky 

je ve vývoji nový systém, který postupem času nahradí systém stávající, neboť současný systém 

absolutně nesplňuje požadavky velikosti společnosti, jakou je společnost ABC. Aktuální 

systém například nedokáže zasílat elektronické faktury, přehledy faktur, přehledy služeb, 



53 

 

nedokáže automaticky párovat přijaté pohledávky s přijatými platbami, nedokáže spravovat 

všechny změny na smlouvě, které si klienti přejí a je nutné kvůli jeho nevyhovujícím 

specifikacím dělat velké množství ruční práce. 

Společnost ABC ve výroční zprávě 2017 (online) udává, že všechny přírůstky 

nehmotných zdrojů jsou tvořeny převážně nákupem (viz tabulka č. 7). 

 

Tabulka č. 7: Přehled nehmotného majetku společnosti za rok 2017 

(mil. Kč) 1. 1.2017 Přírůstky Vyřazení 31.12.2017 

Pořizovací cena 

Software 415 16 0 431 

Nedokončený nehmotný majetek 44 111 46 109 

Celkem 459 127 46 540 

Oprávky 

Software 370 24 0 394 

Celkem 370 24 0 394 

Zůstatková hodnota 89 - - 146 

 

Zdroj: výroční zpráva společnosti 2017 

Finanční zdroje 

Finanční zdroje podniku tvoří vlastní a cizí zdroje. Pro leasingové společnosti je typický 

nepoměr mezi vlastními a cizími zdroji, kdy cizí zdroje výrazně převyšují zdroje vlastní. 

Finanční zdroje podniku představují určitou hrozbu, kdy při jejich nedostatku hrozí podniku 

zadluženost, stejně tak ale mohou pro podnik představovat. 

Cizí zdroje společnosti ABC dle výroční zprávy 2017 (online)tvoří půjčky od bank, 

půjčky od mateřské společnosti a rezervy. Rezervy využívá například na výplatu odstupného, 

na náklady vozového parku či k soudním sporům. Vlastní kapitál je pak tvořen ze zisku, 

základního kapitálu a fondu ze zisku.  Přehled vývoje vlastních a cizích zdrojů popisuje tabulka 

č. 8. 

 

Tabulka č. 8: Vývoj vlastních a cizích zdrojů ve společnosti ABC (v mil. Kč) 

  Vlastní zdroje Cizí zdroje 

2015 5 238 27 365 

2016 5 900 32 679 

2017 6 316 34 877 

Zdroj: Vlastní 
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Společnost ABC vykazuje velmi nízký finanční majetek, což může být důsledek řízení 

finančního majetku v rámci koncernu. K poslednímu dni roku 2017 měla dle výroční zprávy 

2017 (online) na účtech cca 1 mil. Kč a v hotovosti taktéž 1 mil. Kč. K roku 2017 neprokázala 

žádné investice do cenných papírů. 

Celkový čistý zisk společnosti dosáhl v roce 2017 částky 416 mil. Kč. Jak je patrné 

z tabulky č. 9, zisk společnosti ABC je nejnižší za poslední tři roky. Možné důvody klesajícího 

zisku jsou blíže popsány v kapitole Finanční analýza.  

 

Tabulka č. 9: Vývoj čistého zisku společnosti ABC (v mil. Kč) 

  Čistý zisk 

2015 485 

2016 662 

2017 416 

Zdroj: Vlastní 

Finanční situace podniku je blíže zanalyzována v kapitole č. 2.2.2. 

 

Lidské zdroje 

Společnost ABC má průměrně přes 200 zaměstnanců. Z tabulky č. 10 je zřejmé, že ve 

společnosti ABC roste počet zaměstnanců. Nárůst zaměstnanců za poslední rok o téměř  

20 zaměstnanců, je v důsledku vývoje nového informačního systému. Mnoho zaměstnanců je 

zaneprázdněno testováním tohoto systému a společnost nabírá zaměstnance na úvazky po dobu 

vývoje nového systému. Ve společnosti dále působí celá řada externistů, kteří pracují zejména 

v IT a účetním oddělení.  

Společnost ABC je pro řadu uchazečů o zaměstnání dobrým potencionálním 

zaměstnavatelem primárně z důvodu dobrého jména na trhu a zajímavého odvětví byznysu.  

I přes tyto zdánlivě dostačující výhody se společnost dlouhodobě potýká s vysokou fluktuací 

zaměstnanců, což se při rostoucí zaměstnanosti v České republice začíná jevit jako problém.  

 

Tabulka č. 10: Vývoj počtu zaměstnanců ve společnosti ABC 

Rok Počet zaměstnanců 

2015 206 

2016 213 

2017 232 

 

Zdroj: Výroční zpráva společnosti roku 2015, 2016, 2017 
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Společnost ABC má v poslední době problém nalézt dlouhodobé pracovníky do 

administrativy a klientského centra. Je to způsobené hlavně přebytkem nabídek práce na trhu 

práce, kdy si pracovníci mohou více vybírat. Společnost ABC řeší nedostatek zaměstnanců 

v tomto oddělení prostřednictvím robotizace, kdy jednoduché procesy přenechají robotovi 

(RPA). 

Každý druhý rok probíhá ve společnosti tzv. barometr nálady, kdy dochází 

prostřednictvím dotazníkového šetření ke zjišťování spokojenosti zaměstnanců ve společnosti. 

Ačkoliv dle indexu spokojenosti v roce 2018 vzrostla spokojenost zaměstnanců na 82,8 %  

(v roce 2016 byl výsledek 77,1 %), mají zaměstnanci opakovaně výhrady zejména k motivaci 

a odměňování. Manažeři ve většině oddělení ve společnosti mají plno schůzek a úkolů, které 

nemohou delegovat na své podřízené a nemají tak čas věnovat se zaměstnancům. Ti pak mají 

pocit, že jsou neinformováni a nemotivováni. Mzdy zaměstnanců jsou rozděleny na pevné 

složky a variabilní složky, které jsou čtvrtletně vyhodnocovány dle splněných úkolů. Pevné 

složky mzdy jsou však hluboce pod průměrem mezd hlavního města Prahy. Tyto zmíněné 

aspekty mohou být důvodem vysoké fluktuace zaměstnanců ve společnosti.  

Společnost každý rok provádí tzv. staff dialogue s každým zaměstnancem. Zde se 

vyhodnotí počínání zaměstnance za poslední rok, zjistí se vzdělávací potřeby zaměstnance  

a sestaví se mu vzdělávací plán, který pak po další rok plní. Tím si společnost zajišťuje 

kvalifikované zaměstnance. 

 

Vyhodnocení analýzy zdrojů společnosti 

Co se týče zdrojů, je potřeba vyzdvihnout zejména dobré jméno společnosti spadající 

do nehmotných zdrojů. Dobré jméno si společnost buduje déle než 25 let a velmi mu napomohla 

spolupráce s oblíbenou značkou Škoda. Další aspekt, který z analýzy vyplynul, je nedostatečná 

reklama společnosti. Společnost velmi málo upozorňuje na své nové produkty. Z analýzy 

nehmotných zdrojů, je třeba zmínit také nevyhovující informační systém. Společnost má sice 

ve vývoji systém nový, ale bude trvat mnoho let, než nový systém nahradí ten stávající v celém 

rozsahu. Co se týče finančních zdrojů, vykazuje se společnost ABC, stejně jako většina 

leasingových společností, velkým nepoměrem cizích a vlastních zdrojů, kdy cizí zdroje 

několikanásobně převyšují ty vlastní. Další fakt, který z analýzy vyplynul je ten, že společnost 

ABC drží jen velmi málo finančního majetku, což je způsobeno řízením finančního majetku 

v rámci koncernu. Vývoj zisku společnosti je v posledním roce klesající. Faktory, které tento 

vývoj mohly způsobit jsou vyjmenovány v kapitole Finanční analýza společnosti. Společnost 

se vyznačuje vysokým indexem spokojenosti zaměstnanců. I přes tento vysoký index však 
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zaměstnance trápí nízké mzdy a nepříliš velká motivace od vedení. Naopak je třeba zmínit, že 

společnost ABC pravidelně zjišťuje vzdělávací potřeby svých zaměstnanců a v návaznosti na 

zjištěné potřeby pak realizuje vzdělávací plán individuálně každému zaměstnanci. 

 

6.2 Finanční analýza vybrané společnosti 

Tato kapitola je věnována finanční analýze společnosti ABC. Finanční analýza byla 

zpracována za roky 2015 až 2017 a byla provedena metodou poměrových ukazatelů, jejíž 

teoretický základ je popsán v kapitole č. 2.2.2. Data pro finanční analýzu byla získána z výkazu 

zisků a ztrát společnosti, které jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2. 

Tabulka č. 11 představuje největší nárůsty společnosti ABC ve finanční oblasti za 

poslední rok.  Svá aktiva společnosti dle výroční zprávy 2017 (online) navýšila o více než 3000 

mil. Kč a vlastní kapitál zvýšila o více než 400 mil Kč. Mimo jiné společnost v roce 2017 oproti 

předchozímu roku zvýšila počet uzavřených smluv o téměř 4000. 

 

Tabulka č. 11: Největší nárůsty ve finanční oblasti 

  2016 2017 

Celková hodnota aktiv 39 383 mil. Kč 42 037 mil. Kč 

Vlastní kapitál celkem 5 900 mil. Kč 6 316 mil Kč 

Zdroj: Vlastní 

 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability poměřují zisk společnosti s určitým vstupem, který byl k dosažení 

zisku použit. Slouží k hodnocení celkové efektivnosti podniku ve své činnosti. Jak bylo 

zmíněno v kapitole Finanční zdroje, společnost ABC dosahuje za poslední 3 roky nejnižšího 

zisku, což má vliv na vypočítané hodnoty ukazatelů rentability.  Vývoj čistého zisku společnosti 

je v tabulce č. 9 v kapitole Finanční zdroje. 

Vzhledem ke klesajícímu zisku celého koncernu, klesají zisky i v české pobočce 

společnosti. Důvodem dle Investičního webu (online) můžou být účetní změny, nepříznivý 

vývoj směnných kurzů. Klesající zisk společnosti může být také důsledek zdražování vozidel 

Škoda, které je zapříčiněno zejména vysokými náklady na vývoj nových ekologických motorů. 

Dalšími důvody může být nárůst cizích zdrojů společnosti či vysoké odpisy aktiv. 

V této analýze byly počítány základní poměrové ukazatele jako je rentabilita aktiv 

(ROA), rentabilita vlastního kapitálu (ROE), rentabilita tržeb (ROS) a rentabilita dlouhodobě 
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investovaného kapitálu (ROCE), jejichž teoretický základ včetně vzorců je uveden v kapitole 

č. 2.2.2 v teoretické části. 

 

Tabulka č. 12: Vývoj ukazatelů rentability 

  2015 2016 2017 

ROA 1,75 % 2,05 % 1,25 % 

ROE 9,26 % 11,22 % 6,59 % 

ROS 9,22 % 10,54 % 5,50 % 

ROCE 5,67 % 6,98 % 3,24 % 

Zdroj: Vlastní 

 

Ukazatel rentability aktiv (ROA) dosahuje nízkých hodnot, což je důsledkem 

skutečnosti, že společnost ABC se aktuálně potýká s klesajícím vývojem zisku. ROA by 

v ideálním případě měl mít rostoucí charakter, což výsledky společnosti nesplňují.   

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) by měl v ideálním případě přesahovat 

12 %. Z tabulky č. 12 je patrné, že k této hodnotě se společnost ABC přiblížila pouze v roce 

2016, kdy hodnota vykazovala 11,22 %, což koresponduje se skutečností, že v tomto roce 

dosahovala společnost také nejvyššího zisku z těchto 3 let. V roce 2017 ROE opět klesl, a to na 

nejnižší hodnotu za 3 roky. Za nízkou hodnotu ROE můžou u leasingových společností 

například vysoké bankovní úvěry. 

U ukazatele rentability tržeb (ROS) je vhodné, aby měl rostoucí nebo alespoň stálý 

trend. Hodnoty jsou však rozkolísané. Společnost ABC ve všech ukazatelích rentability dosáhla 

v roce 2017 nejhorších výsledků. Pokud by tento trend pokračoval i v dalších letech, mohlo by 

to znamenat pro společnost jistou hrozbu. 

 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity poměřují vázanost kapitálu na aktivech. V této analýze byly počítány 

základní poměrové ukazatele jako je rentabilita obrat aktiv, doba obratu pohledávek a doba 

obratu závazků, jejichž teoretický základ včetně vzorců je uveden v kapitole č. 2.2.2 

v teoretické části. Mezi důležité ukazatele aktiv patří taktéž obrat zásob. Vzhledem k tomu, že 

společnost ABC je společnost poskytující služby s nulovými zásobami, nebyl tento poměrový 

ukazatel ve finanční analýze počítán. 
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Tabulka č. 13: Vývoj ukazatelů aktivity 

  2015 2016 2017 

Obrat aktiv 0,19 0,19 0,23 

Doba obratu pohledávek (dny) 1002,37 964,35 811,28 

Doba obratu závazků (dny) 135,01 116,06 144,22 

Zdroj: Vlastní 

 

Obrat aktiv představuje celkové využití majetku v činnosti podniku. Hodnota tohoto 

ukazatele by měla být minimálně 1. Z tabulky č.13 je zřejmé, že tento ukazatel je v případě 

společnosti ABC velmi nízký a může poukazovat na skutečnost, že má společnost v držení 

přílišné množství dlouhodobého majetku. Leasingové společnosti se zpravidla vysokými aktivy 

vyznačují, neboť jsou majiteli vozidel, které poskytují zákazníkům prostřednictvím leasingů  

a úvěrů. 

Doba obratu pohledávek vykazuje vysoké hodnoty. Společnost dle výroční zprávy 

z roku 2017 (online) uvádí, že do krátkodobých pohledávek zahrnuje pohledávky z factoringu 

a krátkodobé spotřebitelské úvěry poskytnuté zákazníkům. I přes vysoké hodnoty vykazuje 

doba obratu pohledávek klesající trend, což může znamenat skutečnost, že pohledávky rostou 

rychleji než tržby. Tento trend může mít negativní vliv na likviditu společnosti. 

Doba obratu závazků by v ideálním případě měla být vyšší než doba obratu 

pohledávek. Společnost ABC toto kritérium nesplňuje, neboť dle výroční zprávy z roku 2017 

(online) do závazků z obchodních vztahů započítává závazky vůči třetím stranám z titulu 

factoringu. Doba obratu závazků má kolísavý trend. Zejména poslední rok se doba obratu 

závazků navýšila téměř o 30 dní. Tento fakt může být způsobený rychlým tempem růstu 

závazků z obchodních vztahů.  

 

Ukazatele zadluženosti 

Vzhledem k faktu, že leasingové společnosti mají zpravidla výrazně vyšší podíl cizích 

zdrojů před vlastními, nedosahují výsledky analýzy zadluženosti příliš pozitivních výsledků. 

K tomu je tedy potřeba přihlédnout při hodnocení těchto výsledků. Hodnotám nenapomáhá ani 

fakt, že společnosti poklesl v posledním roce výrazně zisk. 

K výpočtu analýzy zadluženosti byl použit ukazatel míry zadluženosti, ukazatel celkové 

zadluženosti a ukazatel úrokového krytí. Teoretický základ ukazatelů včetně vzorců je uveden 

v kapitole č. 14 v teoretické části. 
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Tabulka č. 14: Vývoj ukazatelů zadluženosti 

  2015 2016 2017 

Míra zadluženosti 522,43 % 553,88 % 552,20 % 

Celková zadluženost 81,97 % 52,98 % 52,97 % 

Úrokové krytí 696,43 % 741,28 % 708,11 % 

Zdroj: Vlastní 

 

Z analýzy výsledků (tabulka č. 14) je třeba vyzdvihnout především fakt, že i přes stále 

narůstající míru cizích zdrojů (viz tabulka č. 8 v kapitole Finanční zdroje), míra zadluženosti 

i celková zadluženost klesají. To je způsobeno zejména rychlým růstem celkových aktiv  

a vlastních zdrojů. 

  Dle obecných pravidel by celková zadluženost neměla přesáhnout hodnotu 50 %. 

Z tabulky je patrné, že v posledních dvou letech se společnost ABC k hranici 50 % značně 

přiblížila i přes velkou přemíru cizích zdrojů, což je velmi pozitivní zjištění. 

 

Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity měří, jak je podnik schopen dostát svým závazkům. Pro analýzu 

likvidity podniku byla vypočítána okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně), pohotová likvidita 

(likvidita 2. stupně) a běžná likvidita (likvidita 3. stupně). Teoretický základ těchto ukazatelů 

včetně vzorců je v kapitole č. 2.2.2 v teoretické části. 

 

Tabulka č. 15: Vývoj ukazatelů likvidity 

  2015 2016 2017 

Okamžitá likvidita 0,00 0,00 0,00 

Pohotová likvidita 0,78 0,75 0,84 

Běžná likvidita 1,14 1,07 1,19 

Zdroj: Vlastní 

 

Hodnoty okamžité likvidity společnosti jsou velmi nízké. Společnost ABC vykazuje 

velmi nízký finanční majetek, kdy nejvyšší hodnoty dosahovaly v roce 2016 výši 10 mil Kč, 

což může být důsledek řízení finančního majetku v rámci koncernu. Oproti tomu pohotová 

likvidita dosahuje ideálních výsledků, což svědčí o skutečnosti, že společnost ABC nemá žádné 

problémy se splácením krátkodobých závazků. Běžná likvidita v případě společnosti ABC 

dosahuje spíše nižších hodnot, což může znamenat, že společnost hradí své závazky 
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z dlouhodobých zdrojů, nikoliv z oběžných. Nižší hodnoty likvidity společnosti mohou být 

zapříčiněny ekonomickým růstem, neboť závazky narůstají rychleji než oběžný majetek. 

 

Vyhodnocení finanční analýzy 

Při hodnocení výsledků finanční analýzy je třeba přihlížet ke skutečnosti, že společnost 

ABC je leasingová společnost, které se vyznačují nepoměrem cizích a vlastních zdrojů, 

vysokou mírou zadluženosti a vysokým počtem aktiv. Všechny tyto aspekty ovlivňují výsledky 

této finanční analýzy, ze které vyplynulo několik skutečností. Jedno z překvapivých zjištění je 

například snížení zisku společnosti, což může být způsobeno nejenom narůstajícími cenami 

vozidel koncernu, ale také nárůstem cizích zdrojů. Tento nepříznivý vývoj má negativní vliv 

zejména na ukazatele rentability, které poměřují zisk k jednotlivým vstupům. Nadále klesající 

zisk by mohl být pro společnost ABC ohrožující. Z hodnot ukazatelů aktivity vyplynula 

příznivá skutečnost, a to ta, že doba obratu pohledávek má klesající vývoj. I přesto jsou 

ukazatele doby obratu pohledávek a doby obratu vysoké, a to hlavně z důvodu, že 

v pohledávkách i závazcích z obchodních styků figuruje factoring. Co se týče ukazatele 

zadluženosti, jsou ovlivněny skutečností, že společnost ABC má výrazně vyšší podíl cizích 

zdrojů, tudíž výsledky z této analýzy nejsou pro společnost příliš příznivé. Vývoj ovšem 

dokazuje, že zadluženost společnosti ABC klesá. Vzhledem k nízké hodnotě finančního 

majetku společnosti, která je výsledkem politiky řízení finančního majetku v rámci koncernu, 

vykazuje okamžitá likvidita téměř nulových hodnot. Oproti tomu je pohotová likvidita v ideální 

míře, čemuž odpovídá skutečnost, že společnost nemá žádné problémy se splácením 

krátkodobých závazků. Nízké hodnoty běžné likvidity pak mohou znamenat, že společnost 

hradí své krátkodobé závazky dlouhodobými zdroji. 
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7   SWOT Analýza vybrané společnosti 

Závěry z provedených analýz byly vyhodnoceny a obodovány v rámci tvorby SWOT 

analýzy, která je východiskem pro tvorbu nové strategie společnosti ABC. Jednotlivé faktory 

byly shrnuty v tabulce č. 16. 

U vyhodnocení faktorů byly zvoleny váhy jednotlivých faktorů. Součet všech vah 

v kvadrantu je 1. Dále byl každý jednotlivý faktor ohodnocen bodovací stupnicí 1–5 (u slabých 

stránek a hrozeb jsou tyto hodnoty záporné), kdy 1 znamená nejméně významný faktor  

a 5 nejvíce významný faktor.   

 

Tabulka č. 16: SWOT analýza společnosti ABC 

Silné stránky 

• Dobré jméno podniku 

• Spokojenost zaměstnanců 

• Vzdělávání zaměstnanců 

• Finanční stabilita 

• Široká nabídka produktů 

• Opora/podpora mateřské společnosti 

Slabé stránky 

• Vysoká fluktuace zaměstnanců 

• Malá reklama 

• Aktuální informační systém 

• Podřízení mateřské společnosti 

• Motivace a odměňování 

zaměstnanců 

Příležitosti 

• Rostoucí příjmy obyvatel, rostoucí 

ekonomika 

• Zvyšování poptávky 

• Podpora zaměstnanosti chudších 

oblastí  

 

Hrozby 

• Tlak na technologie 

• Zdražování nafty a benzínu 

• Standard IFRS 16 

• Nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků na trhu 

• Silná konkurence 

• Vyjednávací síla velkých klientů 

• Vyjednávací síla dodavatelů 

• Klesající zisk 

 

Zdroj: Vlastní 
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Silné stránky 

Za hlavní silnou stránku společnosti lze považovat dobré jméno podniku, které je 

spojeno s oblíbenou, původně českou automobilkou Škoda Auto. Této značce v České 

republice věří mnoho lidí a tuto oblibu lze spatřit na českých silnicích, kde tato značka 

převažuje. Další silnou stránkou společnosti je spokojenost a vzdělávání zaměstnanců. Index 

spokojenosti zaměstnanců zaznamenal při posledním měření velký nárůst. Co se týče 

vzdělávání zaměstnanců, společnost ABC na každoroční bázi zjišťuje vzdělávací potřeby 

každého zaměstnance a sestaví s ním vzdělávací plán. Mezi silnou stránku lze zahrnout  

i ucházející finanční situaci, která vyplynula z provedené finanční analýzy. Společnost 

disponuje schopností vytvářet vlastní kapitál a zároveň splácet cizí zdroje. Široká nabídka 

produktů je jeden z konkurenčních nástrojů společnosti ABC. Z analýzy odvětví vyplynula 

skutečnost, že společnost disponuje nejširší nabídkou produktů oproti největším konkurentům 

na trhu (zvlášť co se týče různorodé nabídky operativních leasingů). Je třeba zmínit skutečnost, 

že společnost ABC má podporu v mateřské společnosti. Ta napomáhá společnosti ABC určovat 

směr, kterým se posouvat, je zdrojem financí při jejich nedostatku a má funkci rádce při 

nečekaných změnách na českém trhu. 

  

Slabé stránky 

Přestože index spokojenosti zaměstnanců společnosti neustále stoupá, jsou v tomto 

ohledu jisté aspekty ke zlepšení. Společnost ABC trápí zejména vysoká fluktuace zaměstnanců, 

která může být důsledkem nízkých mezd a neschopnosti efektivně motivovat zaměstnance. 

Další slabou stránkou společnosti je malá reklama. Společnost ABC nejspíše spoléhá na své 

dobré jméno na trhu, avšak je potřeba více propagovat své nové produkty a dostat se více do 

povědomí lidí. Přestože společnost v nejbližší době začne implementovat první části svého 

nového informačního systému, je nutné zmínit skutečnost, že ve starém – aktuálním systému 

bude pracovat ještě několik let. Nynější informační systém je zcela nevyhovující a není schopen 

přizpůsobovat se stále se měnícím požadavkům zákazníků. Jedna z hlavních útrap aktuálního 

informačního systému je nemožnost elektronické fakturace, čímž vznikají problémy 

s neuhrazenými pohledávkami zákazníků vzhledem k nedodání faktury poštou. Společnost 

ABC je dceřiná společnost německé společnosti, která ji v mnoha ohledech ovlivňuje. Z pozice 

německé mateřské společnosti přichází mnoho omezení a nařízení, kdy společnost ABC 

nemůže samostatně učinit rozhodnutí týkající se řízení společnosti, reakce na změny na trhu či 

personální obsazení pozic. 
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Příležitosti 

Příležitosti podniku vyplynuly z analýz vnějšího prostředí společnosti. Jedna z hlavních 

příležitostí je rostoucí ekonomika v České republice a tím i zvyšování důchodů. Z toho plyne, 

že společnost aktuálně provádí svou činnost v ekonomicky rostoucí zemi, což může znamenat 

zvyšování poptávky po produktech a službách a dobrou solventnost svých zákazníků. Stát 

také zvýší podporu zaměstnanosti chudších oblastí České republiky, což pro společnost ABC 

může značit příležitost zvýšené poptávky po produktech od těchto potenciálních zákazníků.  

 

Hrozby 

Hrozbou pro společnost ABC může být neustálý tlak na nové technologie, ve kterých 

společnost ABC pokulhává. Jak již bylo řečeno, informační systém společnosti je značně 

nedostačující. Společnost ho však používá ještě od svých začátků. Neustávajícímu tempu 

technologií nemusí společnost ABC stačit, což může znamenat konkurenční nevýhodu. Další 

hrozbou je neustálý růst cen nafty a benzínu, což do budoucna může znamenat snížení poptávky 

po automobilech, zvlášť u lidí, kteří žijí ve velkých městech a mají široké možnosti využití 

městské hromadné dopravy. Dle nového standardu IFRS 16 se majetek, který je veden jako 

operativní leasing, bude nově uvádět v účetní rozvaze podobně jako finanční leasing. Pro 

společnosti, které využívají operativní leasing to znamená úpravu jejich softwarových nástrojů, 

což je časově i finančně nákladné. Pro podniky, které využívají operativní leasing, to znamená, 

že ztratí jednu z výhod operativního leasingu – vozy nebudou mít v rozvaze. Tyto změny 

mohou mít za následek, že podniky budou přecházet na jinou formu financování vozidel. 

Vzhledem k dobré ekonomické situaci České republiky je nezaměstnanost na nejnižší úrovni 

za poslední doby. To znamená, že pro společnosti je čím dál těžší najít kvalifikované 

pracovníky. To, vzhledem k vysoké fluktuaci zaměstnanců, může pro společnosti ABC 

znamenat problém v podobě velkých výdajů do vzdělávání současných pracovníků a výdajů na 

udržení současných zaměstnanců. Mezi další hrozby patří skutečnost, že společnosti ABC se  

i přes svoje vůdčí postavení na trhu potýká se silnou konkurencí, která má základnu ve velkých 

bankovních institucích. Hrozbou pro společnost je také vyjednávací síla dodavatelů, tedy 

především Škody Auto, která společnost ohrožuje prostřednictvím zpožděných dodávek 

automobilů. Další hrozbu představují dodavatelé – pojišťovny, které rozhodují o ceně pojištění 

pro zákazníky, které ovlivňuje končenou částku za leasing. Další hrozbu může pro podnik 

znamenat vyjednávací síla velkých klientů, kteří odebírají od společnosti velké množství aut  

a společnosti z těchto obchodů plynou velké zisky. Společnost se v posledním roce potýká 
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s neobvyklým poklesem zisku. Pokud by se v dalších letech trend opakoval, mohlo by to pro 

podnik znamenat hrozbu. 

 

Výsledek ze SWOT analýzy 

Aby mohly být definovány závěry ze SWOT analýzy, bylo potřeba jednotlivé faktory 

ze všech čtyř kvadrantů zanést do tabulky, obodovat a ohodnotit. Za tímto cílem se sešla 

skupina pracovníků společnosti tvořená vedoucími jednotlivých oddělení, kteří jednotlivě dle 

svého uvážení přidělili jednotlivým faktorům body a váhy. Z nichž se poté vypočítal průměr, 

který se zanesl do tabulky v příloze č. 3. Bodovací stupnice je 1-5 bodů, přičemž 1 znamená 

nejméně významný faktor a 5 nejvíce významný faktor. Váhy byly poté zvoleny tak, aby součet 

vah v jednom kvadrantu činil 1. Tento postup minimalizoval subjektivitu hodnocení SWOT 

analýzy.  

Z vyhodnocení SWOT analýzy pomocí bodového hodnocení a přidělení vah vyplynula 

skutečnost, že nejvíce bodů získaly silné stránky a příležitosti. Z tohoto výsledku vyplývá, že 

by společnost ABC měla přijmout strategii SO neboli strategii max – max. Tato strategie je 

nejpříznivější, neboť podnik může využít příležitostí ze svého okolí a zároveň je schopen 

nabídnout i své silné stránky. 
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8   Návrhy strategií pro podnik a doporučení 

Společnost ABC má od koncernu, pod který spadá, určenou dlouhodobou strategii na 

10 let. Strategie je blíže popsána v kapitole č. 4. Strategie společnosti není v průběhu 10 let 

nijak přezkoumávána a měněna, je tedy potřeba tuto strategii porovnat s aktuální analýzou, 

která je cílem této práce. 

Z analýzy SWOT vyplynulo, že je pro podnik vhodná strategie max – max, je tedy 

vhodné využívat příležitosti trhu prostřednictvím svých silných stránek. To znamená využívat 

rostoucí ekonomiky, zvyšování příjmů a poptávky prostřednictvím dobré finanční stability, 

dobrého jména podniku a spokojených kvalifikovaných zaměstnanců. 

Strategie společnosti (a zároveň celého koncernu) je zaměřena na pět hlavních faktorů 

– zákazníci, objem, ziskovost, provozní excelence a zaměstnanci. Prostřednictvím provedených 

analýz se v této práci zjistila shoda aktuální strategie s potřebami společnosti. Z provedených 

analýz však vzešla potřeba konkretizace strategických cílů a další doporučení. 

Společnost ABC by se kromě výše uvedených faktorů měla dále zaměřit na aktuální 

hrozby vyplývající z makroprostředí, neboť provedené analýzy v této práci zjistili mnoho 

hrozeb. K eliminaci hrozeb by měla využít svých silných stránek. Největší hrozbou je tlak na 

technologie, čehož si je společnost vědoma a tento aspekt zahrnuje ve své strategii pod 

principem provozní excelence. Je potřeba vyřešit problémy s aktuálním informačním 

systémem, a to hlavně v mezidobí, než bude nastaven nový systém. Do doby, než bude nový 

systém plně nahrazovat systém stávající, je třeba technicky vyřešit největší nedostatky 

stávajícího systému, aby mohly být efektivně plněny požadavky zákazníků. 

Společnost ABC v posledním roce zaznamenala nárůst sjednaných smluv o téměř 4000 

oproti roku předcházejícímu. Výsledek SWOT analýzy napovídá o tom, že by společnost měla 

udržovat svoji stabilitu, nadále inovovat produkty a technologie uvnitř společnosti a nadále 

zvyšovat objem. Tento faktor je taktéž zahrnut ve strategii pod principem objem. 

Společnost ABC by kromě eliminace hrozeb měla postupně odstraňovat své slabé 

stránky. Zvlášť by se měla zaměřit na ty slabé stránky, které ve SWOT analýze byly označeny 

jako nejvýznamnější. Kromě nového informačního systému by se společnost měla zaměřit na 

zvyšování indexu spokojenosti svých zaměstnanců. Zejména pak jejich odměňování  

a motivování. Dále je společnosti ABC doporučeno, aby i nadále dbala na neustálé vzdělávání 

svých zaměstnanců a snahu udržet si kvalifikované zaměstnance.  

Z finanční analýzy vyplynula skutečnost, že zisk společnosti za poslední rok razantně 

klesl. Pokles zisku není problémem pouze české pobočky, nýbrž celého koncernu. Tento vývoj 
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vysvětluje koncern jako důsledek nepříznivých směnných kurzů či zdražování vozidel Škoda. 

Společnost ABC by měla na klesající zisk urychleně reagovat, neboť do budoucna by tento 

trend mohl znamenat hrozbu v podobě navyšování cizích zdrojů a neschopnost splácení těchto 

zdrojů. 

Z výše uvedeného tedy vyplývají následující faktory, na které by se měla společnost ABC 

zaměřit: 

• udržovat dobré jméno podniku; 

• informovat trh o nových produktech; 

• zaměřit se na motivaci a odměňování zaměstnanců; 

• vyřešit problémy s aktuálním informačním systémem. 

 

Všechny čtyři výše uvedené faktory spolu souvisí a jsou provázány. Pokud se společnost 

zaměří na motivaci a odměňování zaměstnanců, bude se index spokojenosti zaměstnanců 

neustále zvyšovat a společnost tak sníží vysokou fluktuaci zaměstnanců. Společnost bude dále 

investovat do vzdělávání svých zaměstnanců. Tito vysoce kvalifikovaní zaměstnanci dokáží 

efektivně vyřešit problém s informačním systémem v mezidobí mezi implementací nového 

informačního systému. To povede k lepšímu a efektivnějšímu uspokojování potřeb zákazníků. 

Pokud bude společnost disponovat jak spokojeností ze strany zaměstnanců, tak zákazníků, 

budou ji vytvářet dobré jméno na trhu. 

Společnost ABC se aktuálně nachází na rostoucím trhu, v prosperujícím odvětví a je 

třeba těchto příležitostí využít prostřednictvím svých zaměstnanců. Společnost by měla 

podniknout kroky k tomu, aby lépe motivovala a odměňovala své zaměstnance. Toho docílí 

například přijetím jedné z moderních organizačních struktur, kdy stávající organizační 

strukturu nahradí plošší organizační struktura v podobě autonomních týmů s leaderem. Tím se 

zvýší motivace zaměstnanců, neboť budou mít větší pravomoc, budou se přímo podílet na 

fungování společnosti a budou více vtaženi do fungování organizace. V každém případě by 

společnost měla navýšit mzdy svých zaměstnanců, které jsou v některých případech hluboce 

pod průměrem v odvětví, a navíc neměnné i několik let.   

Co se týče propagace společnosti, v současné době neinvestuje do žádných reklamních 

kampaní. Společnosti je doporučeno zapracovat na aktuálně nejvíce rozšířené a zároveň 

nejlevnější reklamě, a to prostřednictvím sociálních sítí, která má největší rozsah právě v tom 

segmentu, na který společnosti cílí.  
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Informační systém společnost od svých začátků nijak neobměňovala, což při rychlosti 

technologických inovací posledních let začalo velmi významně ovlivňovat činnost společnosti. 

Ta zareagovala vývojem nového informačního systému, který bude v celém rozsahu 

implementován až za několik let. Do té doby je společnosti doporučeno aplikovat zejména na 

opakované, a ne nijak složité procesy RPA (tato metoda je již na některé takové procesy 

aplikována). 

Závěrem je tedy třeba říci, že aktuální strategie společnosti je nastavena správným 

směrem, je třeba se však zaměřit na výše uvedené aspekty, které mohou společnosti pomoct 

v konkurenčním boji a dostát své strategie. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo provést strategickou analýzu leasingové společnosti. Pro tuto 

analýzu jsem si vybrala přední českou leasingovou společnost ABC, která zde působí přes 25 

let a která opakovaně obsazuje první příčky žebříčků, co se týče objemu i financované částky. 

V teoretické části byly popsán teoretický základ této problematiky. Byla definována 

strategie podniku, strategická analýza a následně i jednotlivé metody strategické analýzy, které 

byly rozděleny dle prostředí, ve kterém se provádějí. Ve vnějším prostředí, které bylo dále 

rozděleno na makroprostředí a mikroprostředí, byla popsána analýza PEST a 4C analýza, 

Porterův model pěti konkurenčních sil a analýza odvětví. Ve vnitřním prostředí pak byla 

popsána analýza zdrojů, analýza odvětví a finanční analýza. Poté byla popsána SWOT analýza. 

Praktická část diplomové práce vychází z teoretické části práce. Nejdříve byla 

charakterizována společnost ABC a její strategie, poté na ni byly aplikovány jednotlivé metody 

uvedené teoretické části. Pro vnější makroprostředí byla aplikována PEST analýza, pro vnější 

mikroprostředí pak byla použita Porterova analýza a analýza odvětví. Pro analýzu vnitřního 

prostředí byl pak proveden audit vnitřních zdrojů (finanční, hmotné, nehmotné a lidské) a byla 

provedena finanční analýza dle metody poměrových ukazatelů, kde se vypočítaly základní 

poměrové ukazatele (rentability, zadluženosti, aktivity a likvidity). Z těchto analýz pro 

společnost vyplynuly příležitosti, hrozny, silné a slabé stránky, které byly dále definovány  

a hodnoceny ve SWOT analýze. 

Prostřednictvím SWOT analýzy byly pak jednotlivé hrozby, příležitosti, silné a slabé 

stránky podniku znovu popsány a obodovány v tabulce. Na základě tohoto ohodnocení pak byly 

přijaty konkrétní závěry, mezi které patří zaměření se na motivaci a odměňování zaměstnanců, 

zaměření se na propagaci společnosti a na udržování dobrého jména společnosti. 

Společnost ABC jakožto dceřiná společnost německé mateřské společnosti přijímá 

strategii celého koncernu. Tato strategie je nyní definována na dobu 10 let. V okamžiku psaní 

této práce je strategie skoro v polovině svého působení. Z výsledku analýz a hodnocení SWOT 

analýzy vyplynula shoda strategie koncernu s potřebami vnějšího a vnitřního prostředí. Byly 

však definovány drobné nedostatky, které jsou definovány v kapitole č. 8. 

Na základě výše uvedeného lze uvést že cíle diplomové práce byly splněny. 
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SWOT  analýza postavení podniku na trhu (strenghts, weaknesses, opportinities, threats) 

SMART metoda k definici cílů  (stimulating, measurable, acceptable, ralistic, timed) 

RPA  robotická automatizace procesů (robotic process automation) 

4C  metoda analýzy vnějšího prostředí (customers, country, costs, competitors)
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