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ÚVOD  

„Konkurenci nelze porážet velikostí, ale předstihnout se musí myšlením.“ 

                     R. Solow1 

Malé a střední podnikání je nejen mimořádně inspirativní, ale současně je i 

základem každé tržní ekonomiky. Malé a střední podniky totiž nejen že absorbují šoky 

v ekonomice a jsou nositeli inovací, ale ovlivňují také celkové klima společnosti a kulturu 

regionu. Je to obzvláště zřejmé v dnešní době, která se vyznačuje neustálými změnami, 

které citelně zasahují do všech oblastí života, malé a střední podnikání nevyjímaje. Velice 

dobře to vyjádřil Lawler2, když napsal, že „starý podnikový svět, který mohl být příjemný 

a předvídatelný, rychle zaniká. Nová logika je něco jiného než módní trendy a bláznivé 

nápady, které po desetiletí poutaly pozornost managementu. Namísto toho jde o základní 

změnu způsobu, jakým podniky pracují. Lidé, kteří dokážou být efektivní v podnicích 

pracujících podle této nové logiky, budou prosperovat. Ti ostatní se stanou stejným 

přežitkem jako tovární dělníci s minimální kvalifikací v technologicky vyspělém výrobním 

závodě.“ 

Vzhledem k velkému množství všech faktorů, které současný trh ovlivňuje, ale i 

firmy samotnou ovlivňuje, je třeba stanovenou podnikovou strategii a její vlastní průběh 

neustále kontrolovat, ale současně je nutné být připraven tuto strategii flexibilně měnit 

podle vývoje aktuální tržní situace. Ve třicátých letech minulého století, kdy 

Československá republika patřila k průmyslově nejvyspělejším zemím, jsme vynikali 

v porovnání objemovém, později již méně nákladovém a marketingovém. V současné době 

však již úspěch na trhu je stále více podmíněn „inteligentní výrobou“, spjatou s rozvíjením 

znalostí, hledáním a nalézáním inovativních řešení, tedy budováním „firemní inteligence“.3 

Jak se však stále více ukazuje, skutečnou konkurenční výhodou není jen velikost 

podniku sama o sobě, ale spíše takový stav, kdy velikost podniku a úroveň jeho řízení a 

motivace jsou ve vyváženém poměru. Nikdy totiž nebyl podnik pod takovým tlakem 

jiných podniků, jako je tomu v současném globalizovaném kapitalismu. Globalizovaný 

                                                

1 Cit. VEBER, J. Management. Základy, prosperita, globalizace. 1. vydání, Praha: Management Press, 2005. 
2 Cit. CRAINER, S. Moderní management. 1. vydání, Praha: Management Press, 2000, s. 250. 
3 BARTÁK, J. Vzdělávání ve firmě. 1. vydání, Praha: Alfa Publishing, 2007, s. 29. 
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svět nám přinesl mnoho problémů (hospodářská krize), avšak nevyznačuje se jen 

negativními vlivy, ale je pro něj zejména charakteristické, že neustále vytváří také mnoho 

nových příležitostí. Přináší jich mnohonásobně víc, než tomu bylo kdykoliv v minulosti. A 

těchto příležitostí je třeba se chopit a beze zbytku využít. 

Pro svoji diplomovou práci, jejíž cílem je analýza současného stavu firmy, zjištění 

a naznačení směru, kterým  by se měla firma  dál ubírat ve svém podnikatelském snažení,  

jsem si zvolila prostředí firmy AUTOSALON SVOBODA, s.r.o., se sídlem Hodoňovice 

203, 739 01 Frýdek-Místek. Úvod teoretické části se zabývá definicí malých a středních 

podniků, jejich výhodami a nevýhodami, objasňuje pojmy jako je ekonomická analýza 

podniku, analýza vnitřního a vnějšího prostředí podniku, SWOT analýza, ale zabývá se i 

vývojem automobilového průmyslu.  V praktické části pak budou aplikovány teoretické 

znalosti na vybraný podnik. Podkladem pro analýzu uvedeného podniku jsou účetní 

výkazy za poslední tři známé účetní roky, a dále dokumentace a rozbory ekonomiky 

celého odvětví.  

Ve své práci použiji metodu deskripce a literární rešerše v teoretické části, dále 

studium podnikové dokumentace, její analýzu a syntézu v praktické části. Pro částečnou 

identifikaci trendů a finančního stavu uvedeného podniku jsem zvolila předem definované 

hypotézy, které následnou aplikací teoretických znalostí potvrdím, nebo vyvrátím ve 

vlastní praktické části. Tyto hypotézy jsou sestaveny pro ověření teoretických souvislostí 

mezi jednotlivými veličinami, které ovlivňují výsledek hospodaření podniku. Za hlavní 

hypotézu mé diplomové práce považuji následující: 

§ Analyzovaný podnik se po celé sledované období nachází v dobré 

finanční situaci. tj. zda hodnoty ukazatelů finanční stability, likvidity, 

rentability dosahují vyhovujících parametrů. Např. v podniku, který se 

nachází v dobré finanční situaci by se měla hodnota ROE pohybovat nad 

hodnotou ROA a běžná likvidita dosahovat hodnoty 2.  

Dále jsem si pak zvolila určité dílčí hypotézy, které potvrzují hypotézu hlavní a které 

uvádím v následujícím přehledu: 

§ Pravděpodobnost bankrotu podniku je v následujícím roce malá. Lze 

předpokládat, že index IN05 se bude pohybovat nad hladinou 0,9 – šedá 

zóna nevyhraněných výsledků.  
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§ S růstem tržeb je spojen růst zásob. S růstem tržeb je spojena vyšší 

obrátkovost, tj. zda se sledovaný podnik s růstem tržeb vyrovnává 

zvyšováním provozní hladiny zásob a nebo jestli se zaměřuje na vyšší 

obrátkovost zásob. 

§ Růst krátkodobých pohledávek je doprovázen růstem krátkodobých 

závazků. 

§ Predikovatelnost vývoje obratu podiku 
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1 TEORETICKÉ VYMEZENÍ DANÉ PROBLEMATIKY 

1.1 Malý a střední podnik 

1.1.1 Definice, výhody a nevýhody malého a středního podniku 

Jak uvádí Synek4„smyslem podniku (jeho podstatou) je organizování lidské 

činnosti v daném okruhu uspokojování cizích potřeb tak, aby i potřeby podnikatele byly 

uspokojeny. Cílem podnikové činnosti je obvykle zisk, resp. rozmnožení majetku, zvětšení 

bohatství“. Konkrétní podniky se však samozřejmě vyznačují některými odlišnostmi, které 

jsou dané jejich odvětvovou příslušností, mírou specializace, právní formou podnikání, 

vlastnickou strukturou a formou řízení.  Podniky se však také odlišují i svou velikostí, 

počtem zaměstnanců, obratu, postavením na trhu apod.  

Například Komerční banka člení své klienty v podnikatelské sféře podle způsobu 

uvedeného v tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1:  Členění klientů Komerční banky 

Obrat společnosti Označení 

0 – 25 mil. Kč small business 

25 – 60 mil. Kč malé podniky 

60 – 300 mil. Kč střední podniky 

300 – 1.500 mil. Kč velké podniky 

více jak 1.500 mil. Kč TOP corporate 

Zdroj: vlastní konstrukce podle údajů banky 

Na obrázku č. 1 uvádím třídění podniků v České republice podle Synka. 

 
 

 

                                                

4 SYNEK, M. a kol. Ekonomika a řízení podniku. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1997, s. 16. 
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Obrázek č. 1: Třídění podniků v České republice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika, 2002, 78.  

       Podle Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 jsou základními 

kritérii pro vymezení malých a středních podniků následující hlediska. 

Malý podnik 

§ zaměstnává méně než 50 osob, 

§ roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahují korunový ekvivalent 10 

mil. EUR. 

Střední podnik 

§ zaměstnává méně než 250 osob, 

§ roční obrat nepřesahuje korunový ekvivalent 50 mil. EUR, nebo bilanční suma 

roční rozvahy nepřesahuje 43 mil EUR. 

Charakteristickým rysem malého a středního podnikání je mimo jiné určitá spjatost 

vlastníka s podnikem a obvykle se na jeho chodu a řízení podílí i další rodinní příslušníci. 

Malému a střednímu podnikání je v současné době přikládána veliká pozornost. Podle 

Novotného a Suchánka5 mezi hlavní výhody malého a střední podniku patří: 

                                                

5 NOVOTNÝ, J., SUCHÁNEK, P. Nauka o podniku I. 1. vydání, Brno: BonnyPress, 2004, s. 132. 
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§ pružné reagování na změny – omezené kapitálové zdroje umožňují vnímat 

mnohem citlivěji, než velké podniky, výkyvy trhu.  Pružná reakce na tyto změny 

změnou výrobního programu aj. nevyžadují rozsáhlé zásahy do výrobní základny 

jako u velkých podniků, 

§ inovativnost – je nezbytnou podmínkou jejich přežití na trhu. Je v nich méně 

omezujících organizačních prvků více prostoru pro individuální iniciativu než ve 

velkých podnicích, 

§ vytváření nových pracovních příležitostí – probíhá především prostřednictvím 

MSP, důvodem jsou nižší náklady na zřízení pracovního místa a také malé podniky 

často zakládají propuštění pracovníci velkých podniků, 

§ odolnost proti hospodářské recesi – ztrátové hospodářské aktivity velkých 

podniků mohou být příležitostí MSP pro využití produkčních kapacit. 

Vedle uvedených výhod, lze však poukázat i na některé nevýhody malých a 

středních podniků. Novotný a Suchánek6 uvádí následující: 

§ omezené možnosti zaměstnávání odborníků ve správě a řídící činnosti – jejich 

správní a produkční povinnosti dané právním řádem a dalšími předpisy jsou stejné 

jako u velkých podniků. MSP mají méně prostředků a kladou na řídící pracovníky 

zvýšené časové i odborné požadavky, 

§ vyšší intenzita práce a méně příznivé pracovní podmínky – nutnost obstát 

v tvrdém konkurenčním prostředí vede majitele k vysokým výkonům, které 

vyžadují i u svých zaměstnanců, 

§ omezené možnosti získávání výhod z rozsahu produkce – MSP nemohou získat 

slevy, rabaty atd. jako velké podniky a to je nutí nalézt loajální, flexibilní 

pracovníky, 

§ omezené prostředky na propagaci a reklamu – obtížně ovlivňují své 

potencionální zákazníky, svou produkci umisťují především na výklencích trhu. 

Z výše uvedeného vyplývá, že malé a střední podniky jsou na změny 

v podnikatelském prostředí nejcitlivější. Jako první se jich dotkne zatížení nadměrnou 

                                                

6 NOVOTNÝ, J., SUCHÁNEK, P. Nauka o podniku I. 1. vydání, Brno: BonnyPress, 2004, s. 133. 

 



  7

byrokracií, jako prvním se jim bude také lépe dařit, pokud dojde k omezení administrativní 

zátěže a překážek v podnikání. Malé a střední podniky hrají rozhodující úlohu při vytváření 

nových pracovních příležitostí a všeobecně působí jako faktor sociální stability a 

ekonomického rozvoje. Jejich rozvoj však může být limitován objektivně existujícími 

tendencemi v působení trhu. Častěji než velké podniky se setkávají s potížemi při 

financování své běžné činnosti, zejména rozvojových záměrů, vzhledem k obavám 

z omezeného zajištění úvěrů apod.7  

1.1.2 Malé a střední podnikání v ekonomickém prostředí ČR 

Malý a střední podnik (MSP) dnes již není uváděn na okraji předních 

ekonomických učebnic jako cosi, co v hospodářském prostředí existuje, plní svou 

ekonomickou roli, ale nestojí za hlubší analýzy a příklady. Právě stále častěji se dnes 

objevují ekonomické, marketingové a manažerské teorie, které se věnují zkoumání jejích 

jednotlivých oblastí života a fungování. Důvodem je skutečnost, že malé a střední podniky 

se dokážou i v hyperkonkurenčním prostředí (prostředí, kde nabídka mnohonásobně 

převyšuje poptávku) pohybovat daleko pružněji, snaží se pohotově reagovat na změnu 

poptávky, přizpůsobovat a měnit svůj produkt přáním a potřebám zákazníků. Dokážou 

úsporně podnikat a vytvářet tak přístupné ceny pro zákazníky, podložené osobním 

přístupem a servisem.8  

Trh v České republice tak na rostoucí význam malých a středních podniků po roce 

1989 logicky reagoval a banky, leasingové a faktoringové společnosti se předháněli 

v produktových nabídkách pro tyto podniky. Tento vývoj měl však mnohá úskalí od 

zbrklých investic, nízkou manažerskou vybavenost, absenci marketingových dovedností až 

po nepřipravenost na evropské konkurenční prostředí po našem vstupu do Evropské unie 

v roce 2004. Vysoké úvěrové zatížení malých podniků tak mělo a často má i dnes za 

následek nedostatek provozního kapitálu a tak se mnohé tyto podniky mohly dostat a 

dostávají do někdy značných potíží. Přesto lze konstatovat, že malé a střední podniky se 

dále rozvíjejí a jejich podíl na celkovém počtu podniků v České republice dosáhl v roce 

2008 (data jsou uvedena za celou podnikatelskou sféru) 99,83 %, viz tabulka č. 2. 

                                                

7 BARROW, C.  Základy drobného podnikání. 1.vydání, Praha: Grada, 1996, s. 2000.  
8 HAVLÍČEK, K., KAŠÍK, M. Marketingové řízení malých a středních podniků. 1. vydání,  Praha; 

Management Press, 2005,  s. 9.  
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Tabulka č. 2: Počet ekonomicky aktivních malých a středních podniků 

 
2008 

Počet aktivních subjektů 

právnické os. 
0-249 

zaměstnanců 

fyzické osoby 
0-249 

zaměstnanců 
celkem MSP 

podíl počtu MSP na 
celkovém počtu 
podniků v ČR  

(v %) 
průmysl   30 072 124 917 154 989 99,37 
stavebnictví     24 448 128 331 152 779 99,95 
obchod 50 578 161 970 212 548 99,92 
pohostinství 6 919 44 845 51 764 99,94 
doprava 7 156 39 502 46 658 99,76 
peněžnictví 1 014 18 447 19 461 99,83 
služby 76 419 275 213 351 632 99,92 
zemědělství 4 438 41 252 45 690 99,93 
Celkem 201 044 834 477 1 035 521 99,83 

Zdroj: MPO z údajů ČSÚ 

V grafu č. 1 uvádím rozdělení malých a středních podniků v České republice v roce 

2008 podle počtu zaměstnanců a jednotlivých odvětví národního hospodářství. Z grafu je 

zřejmé, že největší počet zaměstnanců (665 tisíc) zaměstnávají malé a střední podniky 

v průmyslu, následovány sektorem služeb (410 tisíc) a obchodem (408 tisíc). Co se týká 

podílu zaměstnanců v malých a středních podnicích na celkovém počtu v České republice, 

největší podíl zaměstnaný v MSP je v sektoru zemědělství (88,15 %), následován 

pohostinstvím (86,44 %) a stavebnictvím ( 82,66 %).  

Graf č. 1: Počet zaměstnanců  v malých a středních podnicích 

stavebnictví
11%obchod

20%

pohostinství
5%

doprava
6%

peněžnictví
1%

služby
20%

zemědělství
6%

průmysl
31%

 

Zdroj: MPO z údajů ČSÚ 
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1.2 Ekonomická analýza 

1.2.1 Ekonomická analýza obecně 

Ekonomickou analýzou se chápe sledování určitého ekonomického jevu (procesu), 

jeho rozklad na dílčí složky a jejich podrobnější zkoumání a hodnocení za účelem 

stanovení způsobů jejich zlepšení. Vše s cílem zdokonalit fungování podniku a zvýšit jeho 

výkonnost. Postup zahrnuje činnosti, jako jsou syntézy, specifické matematicko-statistické 

metody, metody hodnocení aj. Ekonomická analýza v tomto pojetí se může týkat podniku, 

vnitropodnikových útvarů nebo i odvětví samotného, jejím předmětem může být nejen 

finanční činnost (na to se obvykle zužuje), ale i ostatní činnosti, často používá  

i neekonomické ukazatele.9  Pojem ekonomická analýza má však spíše teoretický význam, 

protože v praxi se spíše setkáváme s pojmem finanční analýza (FA). V Německu se místo 

pojmu finanční analýza objevuje spíše termín bilanční analýza nebo bilanční kritika. 

Hlavním úkolem finanční analýzy je pokud možno komplexně posoudit úroveň 

současné finanční situace podniku, tedy finanční zdraví podniku. Finanční zdraví podniku 

je možné posuzovat na základě schopnosti podniku udržet vlastní existenci a produkovat 

efekty pro vlastníky ve formě co nejlepších výsledků.10 Podle Valacha11 je finanční 

analýza velmi významným nástrojem finančního řízení podniku, který umožňuje posoudit 

finanční situaci podniku a zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem řídících 

rozhodnutí a skutečností. Podle Kislingerové a Hnilici12 je při každé finanční analýze 

podstatné „soustředit se na srozumitelnost, se kterou Vámi zjištěný stav budete prezentovat 

okolí“. 

Nejběžnější potřebné informace potřebné k finanční analýze lze nalézt ve výroční 

zprávě podniku. Kromě účetních výkazů (rozvahy a výkazu zisků a ztrát), obsahuje 

výroční zpráva další verbální informace, např. zprávu managementu akcionářům. Také 

                                                

9 SYNEK, M. Ekonomická analýza. 1. vydání, Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2003, s. 4. 
10 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 4. vydání, Brno: PC-DIR Real, 1999, s. 15.  
11 VALACH, J. a kol. Finanční řízení podniku. 2. vydání, Praha: Ekopress, 1999, s. 91. 
12 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 1.vydání, Praha: C.H.Beck, 2005, 

s. 1. 
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Kislingerová a Hnilica13 uvádí, že „finanční analýza ve většině případů spoléhá na veřejně 

dostupné údaje a nebo na údaje, které společnost poskytne“. Je však důležité pamatovat na 

to, aby údaje byly po analyzované období srovnatelné. V podnikové praxi to znamená, že 

v průběhu tohoto období  nesmí být měněny zejména způsoby oceňování, odpisování, 

postupy účtování a další. Z těchto a dalších důvodů  se lze při praktickém provádění 

finanční analýzy setkat s různými typy problémů, např.: 

§ Různá cenová hladina - různá cenová hladina v analyzovaných obdobích. 

§ Vliv inflace – například v  rozvaze se vliv inflace nejvíce projeví v položce 

dlouhodobý majetek, protože tato položka je oceňována v historických 

cenách a její srovnání v určité časové řadě při vysoké inflaci je pak 

zkreslující. Inflace může zkreslovat výsledky i v případě mezipodnikového 

srovnání, kdy stálá aktiva porovnávaných podniků nejsou zakoupena ve 

stejném období. 

§ Není zobrazen vývoj jednotlivých položek – velkým problémem, kterému 

se však externí analytik nevyhne, je skutečnost, že rozvaha je sestavována 

k poslednímu dni účetního období a není zde zobrazen vývoj jednotlivých 

položek. Například v případě, že k poslednímu dni má podnik na běžném 

účtu schodek, nepříznivě to ovlivní všechny ukazatele likvidity, i když po 

všechny ostatní dny účetního období podnik s likviditou žádné problémy 

neměl. 

§ Záporný hospodářský výsledek – otázkou je, zda má smysl v případě, že 

podnik dosahuje záporného hospodářského výsledku, sestavovat a 

interpretovat ukazatele, kde se zisk vyskytuje. 

§ Ostatní, či jiné – mezi neproblematičtější patří položky s přívlastkem 

„ostatní“ či „jiné“, které nelze bez dalších informací identifikovat. Proto jak 

uvádí Kislingerová a Hnilica14 „budeme-li zpracovávat finanční analýzu 

                                                

13 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 1. vydání, Praha: C.H.Beck, 2005, 

s. 1. 
14 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 1. vydání, Praha: C.H.Beck, 2005, 

s. 1. 
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především pro ověření bonitu klienta, pak větší hodnoty těchto položek by 

se automaticky měly považovat za podezřelé“. 

Vzájemnou propojenost jednotlivých oblastí podniku podle Kislingerové a kol.15 

uvádím na obrázku č. 2. 

Podle Kislingerové a Hnilici16 „každý záznam reality – a tedy i účetní – je značnou 

redukcí, ale bez redukce bychom toho v mnoha situacích příliš nepořídili. Důležité je si 

tuto skutečnost vždy uvědomovat a snažit se rozumět tomu, jak redukce může probíhat, 

abychom si mohli původní realitu v představách co nejlépe sestavit“. Finanční 

důvěryhodnost totiž „vyjadřuje pravděpodobnost, že poskytovatelé finančních zdrojů 

nebudou pokládat rizikovost dříve nebo nově vloženého kapitálu za nepřiměřeně 

vysokou.“17 

Obrázek č. 2: Propojenost oblastí podniku 

 

Zdroj: KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance, 2007, s. 32. 

Typy a metody finanční analýzy 

Podle Mrkvičky18 můžeme finanční analýzu dělit na: 

                                                

15 KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 32. 
16 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 1. vydání, Praha: C.H.Beck, 2005, 

s. 2. 
17 GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vydání, Praha: Vysoká 

škola ekonomická v Praze, 1997, s. 25. 
18 MRKVIČKA, J. Finanční analýza.  2. vydání, Praha: ASPI, 2006, s. 14.  
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§ Externí finanční analýza – vychází ze zveřejňovaných a jiným způsobem 

veřejně dostupných finančních, zejména účetních informací. 

§ Interní finanční analýza – je synonymem pro rozbor hospodaření podniku, 

analytikovi jsou k dispozici údaje z informačního systému podniku, i údaje 

z manažerského účetnictví, z podnikových kalkulací, plánu a statistik. 

V souvislosti s metodami finanční analýzy se můžeme setkat s jejich dělením na 

fundamentální a technickou analýzu. Tyto pojmy se však v praxi velice často zaměňují. 

Například ale „G. Foster chápe technickou analýzu jako souhrn specifických metodických 

nástrojů založených zejména na matematických postupech, jako je např. analýza trendů, 

zatímco jako metodický základ fundamentální analýzy uvádí odhad hodnoty podniku na 

základě informací o hodnotě majetku podniku, výši jeho výnosů, podnikatelských záměrů 

atd. Tyto informace jsou získávány nejen z veřejně dostupných zdrojů, ale i z kontaktů 

s managementem nebo pracovníky podniku.“19 

Analýza absolutních ukazatelů 

Majetková a finanční struktura 

Každý podnik by měl vytvářet a trvale udržovat správný vztah mezi majetkem a 

používaným kapitálem. Ve své podstatě se jedná o tyto základní oblasti: 

§ Majetková struktura – poměr mezi složkami majetku. Majetková struktura 

je přitom v rozvaze podniku zobrazena na straně aktiv. Mezi podniky je 

diferencovaná a ovlivněná především technickou náročností výroby, která 

udává podíl stálého hmotného a nehmotného majetku, dále stupněm rozvoje 

finančního trhu, situací podniku na trhu a jeho orientací hospodářské 

politiky. 

§ Finanční struktura – poměr mezi druhy používaného kapitálu. Finanční 

struktura podniku je zachycena ze statického pohledu v rozvaze na straně 

pasiv  

a z dynamického pohledu ukazuje strukturu přírůstků kapitálu, ze kterého je 

financováno zvýšení majetku. 

                                                

19 MRKVIČKA, J. Finanční analýza.  2. vydání, Praha: ASPI, 2006, s. 44.  
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§ Vzájemný vztah mezi jednotlivými složkami majetku a druhy používaného 

kapitálu. 

Pro finanční analýzu je důležité také specifikovat některé položky z časového 

hlediska: 

§ Dlouhodobá pasiva (dluhy) – zahrnují vlastní kapitál, rezervy, dlouhodobé 

závazky a bankovní úvěry. 

§ Krátkodobá pasiva (dluhy) – představují krátkodobé zdroje, které tvoří 

krátkodobé závazky, běžné bankovní úvěry a krátkodobé finanční 

výpomoci.20  

Horizontální a vertikální analýza výkazů 

Podle Kislingerové a Hnilici21 „výchozím bodem finanční analýzy je tzv. vertikální 

a horizontální rozbor finančních výkazů. Oba postupy umožňují vidět původní absolutní 

údaje z účetních výkazů v určitých relacích, v určitých souvislostech. V případě 

horizontální analýzy se sleduje vývoj zkoumané veličiny v čase, nejčastěji k nějakému 

minulému účetnímu období. Vertikální analýza sleduje strukturu finančního výkazu 

vztaženou k nějaké smysluplné veličině (např. celková bilanční suma)“. 

 Horizontální analýza přehledu o peněžních tocích dovoluje posoudit, jakým 

způsoben a do jaké míry se management podniku vypořádal s důsledky nepříznivých i 

příznivých vnějších okolností.22 Zajímavá je však také aplikace vertikální analýza rozvahy 

na straně pasiv ke zjištění struktury financování podniku. Horizontální a vertikální analýzu 

bychom ale měli nejdříve vždy začínat důkladným prostudováním jednotlivých finančních 

výkazů v absolutních číslech a to tak, jak jsou zveřejněny ve výroční zprávě podniku. 

 

 

 

 

 

                                                

20 GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vydání, Praha: Vysoká 

škola ekonomická v Praze, 1997, s. 25. 
21 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem.  Praha: C. H. Beck, 2005, s. 11. 
22 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem.  Praha: C. H. Beck, 2005, s. 13. 
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Poměrová analýza 

„Zatímco vertikální a horizontální analýza sleduje vývoj jedné veličiny – položky 

rozvahy či výsledovky – v čase nebo ve vztahu k jedné vztažné veličině (celková bilanční 

suma, tržby), poměrová analýza dává do poměru položky vzájemně mezi sebou.“23 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability patří v podnikové praxi k nejsledovanějším ukazatelům a to 

vzhledem k tomu, že informují o efektu, jakého bylo dosaženo vloženým kapitálem.  

V praxi se lze setkat s různými druhy rentabilit: 

§ Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je klíčovým kritériem hodnocení 

úspěšnosti podniku pro vlastníky a manažery podniku, protože výsledný zisk 

hodnotí jako výnos z investovaného kapitálu. Proto by měla být hodnota ROE 

vyšší než bezriziková investice, v ČR se uvádí výnos ze státních dluhopisů. 

Pokud by byla ROE trvale nižší, případně stejná jako výnosnost zmíněných 

dluhopisů, byl by podnik odsouzen k zániku, protože investoři požadují vyšší 

výnosy od rizikovějších investic. ROE ztrácí vypovídací schopnost v případech, 

když je vlastní kapitál velmi nízký, pak je hodnota ukazatele nadměrně vysoká. 

Stejné je to u ztrátových podniků, které mají záporný vlastní kapitál kvůli 

položce VH za běžné období, potom výsledná hodnota ukazatele je kladná, což 

nedává smysl.24 

[1]    ROE = HV po zdanění / VK 

§ Rentabilita aktiv (ROA) udává poměr mezi ziskem a celkovými aktivy 

investovanými bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány. Umožňuje 

srovnávat podniky mezi sebou, i když mají rozdílnou strukturu pasiv. Pokud je 

pro výpočet použit HV před zdaněním s úroky (EBIT) místo HV po zdanění, je 

možno sledovat vývoj tzv. výdělkového potenciálu podniku, který slouží hlavně 

pro rozhodování investorů. 

                                                

23 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem.  Praha: C. H. Beck, 2005, s. 31. 
24 GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vydání, Praha: Vysoká 

škola ekonomická v Praze, 1997, s. 86. 
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[2]  ROA = HV po zdanění (nebo EBIT) / Celková aktiva 

Při zadávání čitatele i jmenovatele je vhodné mít veličiny v rozumovém vztahu. 

§ Rentabilita tržeb (ROS)25 hodnotí poměr zisku k tržbám, výnosům (ziskové 

rozpětí). Vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb a 

informuje o tom, kolik zisku tvoří 1 Kč tržeb. Ukazatel vyjadřuje hospodárnost, 

resp. nepřímo indikuje snížení nákladů, efektivní zvýšení cen či z toho plynoucí 

konkurenceschopnost výrobků apod. Bezprostředně na něj působí podíl nákladů 

na realizovaném obratu.26 Použít je možno dvě následující modifikace: 

[3] Provozní ziskové rozpětí = EBIT / Tržby 

[4] Čisté ziskové rozpětí = VH po zdanění / Tržby 

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE)27 znázorňuje 

potenciál dlouhodobých zdrojů pro investory, proto se používá k výpočtu EBIT. 

Má podobnou vypovídací schopnost jako ROA, jen se zaměřuje pouze na 

dlouhodobý kapitál a vylučuje neúročené CZ a ostatní pasiva. Pro investory je 

důležité a vypovídající, že ROCE ukazuje výnosový potenciál dlouhodobých 

zdrojů, který mohou srovnávat s výnosy jiných potenciálních investic. 

[5] ROCE = EBIT / (VK + Dlouhodobé závazky) 

§ Ekonomická přidaná hodnota (EVA – Economic Value Added) vychází 

z toho, že výše ekonomického zisku se značně liší od zisku, který vykazuje 

účetnictví. Účetní pojetí zachycuje pouze náklady na cizí kapitál, ale 

nezachycuje skutečnost, že i vlastníci očekávají ze svého kapitálu určitý výnos, 

ten musí být odhadnut. 

                                                

25 GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vydání, Praha: Vysoká 

škola ekonomická v Praze, 1997, s. 88. 
26 SUCHÁNEK, P. Finanční management. 1. vydání, Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 42. 
27 GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vydání, Praha: Vysoká 

škola ekonomická v Praze, 1997, s. 85. 
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[6] EVA = NOPAT - C* WACC 

[7] NOPAT= EBIT*(1-daň) 

[8] WACC= rd(1-t)*D/C+re*E/C 

C - investovaný kapitál 

rd = náklady na cizí kapitál       t = sazba daně z příjmu právnických osob 

D = cizí kapitál                        C = celkový dlouhodobě investovaný kapitál 

E = vlastní kapitál                    re = náklady na vlastní kapitál 

Tento ukazatel spojuje tři klíčové funkce managementu: rozpočtování kapitálu, 

hodnocení výkonnosti a stimulační odměňování. Koncepce EVA stanoví, že 

cílem podnikání je vytváření ekonomické přidané hodnoty.28 

Pojem ekonomická přidaná hodnota se v posledních letech stále více prosazuje jak 

v ekonomické teorii, tak v ekonomické praxi podniků. Tento ukazatel je také přitažlivý 

proto, že základní vzorec pro jeho výpočet, jak je zřejmé z předcházejícího textu je 

jednoduchý a obsahuje v sobě oproti tradičním indikátorům také časovou hodnotu peněz a 

riziko.  

Obvykle platí, že čím vyšší je hodnota ukazatele EVA, tím větší hodnotu pro 

vlastníky podnik vytváří. Existují ovšem případy, kdy zvyšování EVA nemusí nutně vést 

ke zvýšení hodnoty podniku. Je to například tehdy, když zvýšení EVA v současné době 

bylo dosaženo na úkor budoucích nadzisků. Z výše uvedeného plyne, že se při hodnocení 

podniku nelze omezit na hodnotu EVA v současné době, ale je třeba stále prognózovat její 

budoucí vývoj. 

Ukazatele aktivity 

„Tato skupina ukazatelů se snaží změřit, jak úspěšně využívá management podniku 

aktiva. Jelikož aktiva se člení na několik úrovní, tak i ukazatele rentability mohou být 

kalkulovány na různých úrovních: např. aktiv celkových, dlouhodobých (stálých) či 

oběžných. Pro každé odvětví jsou typické jiné hodnoty, a proto zejména u této skupiny 

                                                

28 KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku. 2 vydání Praha: C. H.  Beck, 2001, s. 224. 
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ukazatelů platí, že je nutné hodnotit jejich stav či vývoj vždy ve vztahu k odvětví, ve 

kterém podnik působí.“29  

Aktivitu lze vyjádřit ve dvou verzích: 

§ Obrátkovost aktiva (rychlost obratu) vyjadřuje počet obrátek aktiv za období, 

během kterého bylo dosaženo daných tržeb použitých v ukazateli, definuje 

kapitálovou intenzitu podniku, jelikož měří tržby k 1 Kč aktiv. Dosahování 

vysokých tržeb s nízkými aktivy svědčí o vysoké kapitálové intenzitě podniku.  

[9] Obrat aktiva = Tržby / Aktivum 

§ Doba obratu aktiva odráží počet dní (let), po které trvá jedna obrátka. 

Odhaduje dobu dnů, po kterou jsou aktiva vázána v podniku. Jeho udržení na co 

nejnižší úrovni znamená, že může být docíleno značných úspor např. snížení 

skladových nákladů.  

[10] Doba obratu aktiva = Aktivum / Denní tržby 

Ukazatele platební schopnosti 

Základním předpokladem existence podniku v současných tržních podmínkách je 

trvalá platební schopnost. K zjišťování této platební schopnosti slouží poměrové ukazatele 

platební schopnosti: 

§ Běžná likvidita (current ratio) definuje, kolikrát by měly být OA větší  

než krátkodobá pasiva, aby krátkodobá pasiva nemusela být nahrazena ze 

stálých aktiv. Její hodnota by se měla standardně pohybovat průměrně kolem 2. 

Ukazatel nemá moc dobrou vypovídací hodnotu, protože záleží na typu odvětví, 

na struktuře a likvidnosti OA atd. V období recese, kdy se podnikové aktivity 

utlumují, může tento ukazatel výrazně růst. 

[11] Běžná likvidita = OA / Krátkodobá pasiva 

                                                

29 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem.  Praha: C. H. Beck, 2005, s. 33. 
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§ Pohotová likvidita (quit ratio) vyjadřuje schopnost podniku vyrovnávat 

závazky bez prodeje zásob. Její hodnota by se měla standardně pohybovat 

kolem 1. Vyšší hodnota ukazatele je příznivá pouze pro věřitele, ale pro 

manažery a vlastníky podniku znamená, že velký objem oběžných aktiv je 

vázán ve formě pohotových prostředků s malým nebo žádným výnosovým 

úrokem, a přichází tak o výnos s rentabilnějších investic.  

[12] Pohotová likvidita = (OA - Zásoby) / Krátkodobá pasiva 

§ Peněžní likvidita (cash-position ratio) určuje nejvyšší uvažovanou likviditu, 

její hodnota by se měla pohybovat v intervalu 0,2 – 0,4, resp. by hodnota měla 

být alespoň kladná.30 

[13] Peněžní likvidita = Finanční majetek / Krátkodobá pasiva 

Ukazatele zadluženosti 

Podle Kislingerové a Hnilici31 „ukazatele zadluženosti sledují vztah mezi cizími 

zdroji a vlastními zdroji. Zadluženost byť i vysoká, nemusí být ještě negativní 

charakteristikou firmy. V dobře fungující firmě může naopak vysoká finanční páka 

pozitivně přispívat k rentabilitě vlastního kapitálu“. Finanční páka je rozsah, v jakém je 

cizí kapitál použit na financování podniku. Je tedy ukazatelem zadluženosti. Index finanční 

páky je pak poměr rentability vlastního kapitálu a celkového kapitálu, který by měl být 

vyšší než 1. Finanční páka by měla mít ve všech letech kladný efekt, vycházíme z 

ukazatele ROE vyššího než ROA. Při růstu finanční páky by měla růst také rentabilita. 

[14] Finanční páka = Celková aktiva / Vlastní kapitál32 

Při analýze zadluženosti je důležité zjistit ve výroční zprávě objem majetku, který 

má firma pořízen na leasing – aktiva získaná prostřednictvím leasingu se totiž neobjevují 

v rozvaze, ale pouze jako náklady ve výkazu zisku a ztráty. Proto firma, která se zdá být 

relativně nezadlužená podle poměru cizího a vlastního kapitálu, může být ve skutečnosti 

                                                

30 SUCHÁNEK, P. Finanční management. 1. vydání, Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 50. 
31 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem.  Praha: C. H. Beck, 2005, s. 34. 
32 SUCHÁNEK, P. Finanční management. 1. vydání, Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 58. 
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vzhledem k velkému množství „naleasovaného“ majetku firmou velmi zadluženou – proto 

je důležité pro analýzu zadluženosti firmy využívat současně ukazatelů na bázi 

výsledovky.33 

Ukazatele kapitálového trhu 

Při analýze tržní hodnoty podniku je potřeba se zaměřit na posouzení výhodnosti 

finančního investování. Tyto ukazatele využívají údaje z kapitálového trhu, z nichž některé 

(např. cena akcie) podávají informaci o tom, jak vidí budoucnost podniku investoři, kteří se 

zajímají o návratnost svých investic.34 Zde je třeba připomenout, že „investor může 

profitovat buď z podílů na zisku (dividend), nebo z růstu cen akcií“35. Fungují-li kapitálové 

trhy dobře, všechny kurzotvorné informace by měly být zahrnuty v ceně investičního 

instrumentu – akcie. 

Vzhledem k tomu, že podnik, který bude analyzován v praktické části je společnost 

s ručením omezeným (není akciová společnost), a není tedy obchodován na kapitálových 

trzích, nemá analýza ukazatelů kapitálového trhu pro tuto práci žádný praktický význam.  

Ostatní poměrové ukazatele 

Sem lze zařadit následující ukazatele: 

[15] Výnosnost celkového kapitálu z CF = CF / Celková kapitál 

[16] Výnosnost vlastního kapitálu z CF = CF / VK 

[17] Krátkodobá likvidita z CF = CF / Krátkodobé dluhy 

Poměrně nově sledovaná skupina ukazatelů zachycuje výkonnost podniku ve vztahu 

k nákladům zaměstnance:36 

[18] Produktivita práce z tržeb = Tržby / Počet pracovníků 

[19] Průměrná mzda = Mzdové náklady / Počet pracovníků 

                                                

33 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem.  Praha: C. H. Beck, 2005, s. 35. 
34 SUCHÁNEK, P. Finanční management. 1. vydání, Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 52. 
35 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem.  Praha: C. H. Beck, 2005, s. 37. 
36  KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem.  Praha: C. H. Beck, 2005, s. 37. 
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Například ukazatel produktivity práce představuje poměrně nově sledovanou 

skupinu ukazatelů, které zachycují výkonnost podniku ve vztahu k nákladům na 

zaměstnance. 

1.2.2 Index důvěryhodnosti manželů Neumaierových 

Zde se jedná o čtyři indexy zpracované manžely Inkou a Ivanem Neumaierovými, 

které umožňují posoudit finanční výkonnost a důvěryhodnost podniků. Zvedené indexy se 

liší zejména v tom, zda hodnotí finanční situaci podniku z hlediska věřitele, vlastníka a 

nebo všech. V zásadě  jsou rozlišovány následující: 

§ Index IN95 

Jak uvádí Kotulič37 „index IN95 byl vytvořený v roce 1995 a jde o typický výpočet 

souhrnné míry finanční pozice podniků. Výsledkem analýzy 24 významných empiricko-

induktivních systémů ukazatelů, které vznikly na základě matematicko-statistických 

modelů ratingu a praktických zkušeností při analýze finančního zdraví podniků, bylo 

sestavení nového indexu důvěryhodnosti, jehož úspěšnost je více jak 70 %“. 

§ Index IN99 

Tento model respektuje zejména ten fakt, že z investorského hlediska není primární 

obor podnikání, ale to, jak je podnik schopen nakládat se svěřenými finančními prostředky. 

Váhy v něm jsou tedy identické pro všechny podniky napříč jednotlivými obory podnikání. 

Index se zakládá na datech firem za rok 1999, proto IN99.  

§ Index IN01 

Index IN01 představuje vlastně spojení obou předcházejících a vznikl diskriminační 

analýzou vzorků 1915 podniků průmyslu. Tyto podniky byly rozděleny na skupinu 583 

podniků tvořících hodnotu, skupinu 503 podniků v bankrotu nebo těsně před bankrotem a 

829 ostatních podniků. 

§ Index IN05 

Index IN05 byl vytvořen jako v poslední řadě a je vlastně jakousi aktualizací 

indexu IN01 podle testů podniků na datech z roku 2004. 

                                                

37 KOTULIČ, R. a kol. Finanční analýza podniku. Bratislava: EKONOMIA, 2007, s. 118. 
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Index IN05 je dán následující rovnicí: 

[20] IN05= 0,13 X1+0,04X2+3,97X3+0,21X4+0,09X5 

kde 

X1=ukazatel finanční páky-ukazatel likvidity (celková aktiva/cizí kapitál), 

X2=ukazatel úrokového krytí (EBIT/nákladové úroky), 

X3=rentabilita aktiv (EBIT/celková aktiva), 

X4=rychlost obratu celkových aktiv (celkové výnosy/celková aktiva), 

X5=běžná likvidita (oběžná aktiva/krátkodobé závazky a úvěry). 

1.3 Strategická analýza podniku 

„Původ slova (strategia) hledejme v antice (z řeckého strategos, generál < stratos 

(vojsko, výprava) + agein, vést). Na začátku každého vojenského tažení se rozhodovalo o 

tom, kterému ze stratégu bude svěřeno vrchní velení. Takový stratég se nazýval stratégos 

autokrátor. Ač musel na konci úkolu, nebo tažení, pro které byl zvolen, skládat účty ze své 

činnosti, požíval během funkčního období a v rámci obvodu svého působení obrovské 

autority s téměř neomezenou mocí...“38 

Každé strategické řízení, které má být efektivní, musí ale vycházet z velice 

objektivně zjištěných informací o všech důležitých faktorech, které mají vliv na fungování 

podniku. Základním nástrojem pro identifikaci těchto faktorů je pak správně provedená 

strategická analýza. Poznatky ze strategické analýzy umožňují managementu podniku lépe 

porozumět všem vlivům prostředí podniku a jeho strategickým schopnostem a stanovit na 

jejich základě strategii, která povede k dosažení nově vytyčených cílů.  

Na obrázku č. 3 uvádím vnější a vnitřní faktory strategické analýzy. 

Jak vyplývá z uvedeného obrázku, mezi sledovanými faktory majícími vliv na 

podnik je možné identifikovat dvě základní oblasti. Jednak je to analýza faktorů, které 

ovlivňují podnik z vnějšího okolí, druhá je pak analýza faktorů souvisejících s vnitřním 

prostředím podniku. 

                                                

38 Marketingový tým HMCgroup. Strategie, nic víc, nic míň.[online], [cit. 2009-11-21], dostupné na WWW: 

<http://www.hmccr.cz/files/hmccr.eu/u2/Strategie_doc.pdf> 
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Obrázek č. 3: Vnější a vnitřní faktory strategické analýzy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

1.3.1 Analýza vnějšího prostředí 

Základním úkolem analýzy okolí je vymezení tohoto podnikového okolí a 

identifikace faktorů a souvislostí mezi nimi. Okolí podniku se totiž skládá z takových 

prvků jako jsou státní orgány, legislativa, finanční instituce, klienti, konkurence, 

dodavatelé apod. Vývoj okolí je proto spojen s určitou nejistotou a je často i značně 

turbulentní. Ačkoliv získání a vyhodnocení informací o konkurenci a vnějším 

podnikatelském prostředí může být časově náročné, určitě se takto investovaný čas vyplatí.  

Úspěšný podnik pak je takový podnik, který je na tyto různé změny co nejlépe 

připraven a umí se s nimi co nejlépe vyrovnat, nebo dokonce i z nich učinit zdroj své 

konkurenční výhody.  Analýzu vnějšího prostředí lze dále členit na analýzu makrookolí a 
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Makrookolí zahrnuje ekonomické faktory, technologické a technické vlivy, 

politicko-právní vlivy, sociokulturní faktory a vlivy životního prostředí a ekologie.39 Za 

základní způsob analýzy makrookolí lze považovat analýzu pěti oblastí, které vytváří 

podnikatelské prostředí, kterému se musí podnik podřizovat. Jsou to: 

§ ekonomické faktory 

V rámci této analýzy je třeba si položit především takové otázky, jako jsou například 

trendy hospodářského růstu, jaký je vývoj inflace, vnitřní i vnější měnové politiky, 

jak se bude vyvíjet rozpočtová politika a nezaměstnanost. V návaznosti na tyto 

otázky je třeba dále zjistit, jaký mají tyto trendy vliv na sledovaný obor a jaká 

opatření je třeba v této souvislosti přijmout. 

§ technické faktory a technologické  

V souvislosti  s technickým a technologickým rozvojem je třeba se ptát na změny, 

které mohou nastat v oblasti inovace výrobků, nebo technologií a na základě 

získaných odpovědí je pak nutné určit odpovídající opatření, jak na změny reagovat. 

§ politické a legislativní faktory 

Zde je nutné zabývat se zejména tím, jak lze dostat náš výrobek na trh, jaké aktivity 

vyvíjejí místní i celostátní úřady, či zájmové skupiny, jaké jsou trendy v oblasti 

výroby a regulace obchodu.  Následovat i zde musí opět identifikace nezbytných 

opatření. 

§ přírodní faktory 

Velkým motivačním faktorem v oblasti zkoumání přírodních faktorů je to, že 

spotřebitelé zejména v posledním období začínají klást důraz na ekologii a všechny 

produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí. 

§ sociální a demografické faktory 

Tyto faktory zahrnují především velikost populace, její věkovou strukturu, 

nezaměstnanost, geografické rozmístění populace a její mobilitu, vzdělanost, životní 

styl apod. 

                                                

39 LOŠŤÁKOVÁ, H. B-to-B marketing. 1. vydání, Praha: Professional publishing, 2005, s. 65. 
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Mikrookolí podniku 

Mikrookolí zahrnuje všechny vlivy, které patří do mikroekonomické sféry 

podniku…. Jsou to tedy především vlivy odvětví a konkurence.40 

Základní charakteristiky odvětví 

Nejdříve je třeba si objasnit, co to vlastně je odvětví. Mezi základní charakteristiky 

odvětví lze zařadit: 

§ velikost trhu - dle objemu produkce či tržeb,  

§ kapitálové nároky – vytváří vstupní a výstupní bariéry, 

§ počet konkurentů a jejich relativní velikost – rozlišujeme monopolistickou 

konkurenci, oligopol či monopol, 

§ geografické rozmístění konkurence – vymezuje akční rádius podniku a 

možnost realizovat produkci na úrovni lokální, regionální či globální, 

§ fáze v životním cyklu trhu – dle vývoje poptávky se dají identifikovat fáze 

vzniku, růstu, nasycení a úpadku, 

§ zákazníci – jejich množství a struktura ovlivňující sílu a vyjednávací 

možnosti prodávajících i kupujících, 

§ stupeň vertikální integrace – vertikálně integrované podniky mají nižší 

náklady na vstupy (transferové ceny, apod.) a vytvářejí tak nákladové 

rozdíly, 

§ vstupní bariéry – loajalita zákazníků, investiční náklady, legislativní situace 

a další faktory omezující účinnost vstupu do odvětví, 

§ výstupní bariéry – provázanost firem, fixní výstupní náklady, legislativní 

hranice jakosti, apod. způsobující velkou rivalitu konkurentů, 

§ tempo změn technologie a výrobkové inovace – častější změny a inovace 

znamenají vyšší investiční nároky a kratší životní cyklus výrobků, 

                                                

40 SEDLÁČKOVÁ, H. Strategická analýza. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2000, s. 61. 
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§ diferenciace produktu – nepřímo úměrně ovlivňuje rivalitu mezi 

konkurenty, 

§ míra hospodárnosti – požadavky na nákladovou konkurenceschopnost 

podniku. 

Strukturální analýza odvětví – Porterova analýza 

Strukturální odvětví má dominantní vliv na určování možných konkurenčních 

strategií, které má podnik k dispozici. Podle Portera strategická pozice podniku působící na 

určitém trhu je především určena následujícími faktory, viz. obrázek č. 4. 

„Souhrnné působení těchto pěti sil určuje intenzitu konkurence v odvětví a zároveň 

spolurozhoduje o úspěšnosti podniku v daném odvětví. Současně odráží i podstatnou 

skutečnost, že konkurence v odvětví daleko přesahuje hranice daného odvětví. Dodavatelé 

kapitálu, technologie, surovin, jakož i zákazníci, substituty, potenciální konkurenti, ti 

všichni jsou nebo mohou být z hlediska vývoje odvětví významní.“41 

Porterův model lze dobře využít jak při strategické analýze prostředí podniku, tak 

při hodnocení navržené strategie, kdy se zaměřujeme na zodpovězení takových otázek, 

jako například jak ovlivňuje navrhovaná strategie vyjednávací sílů zákazníků nebo 

dodavatelů, zda navrhovaná opatření ovlivňují bariéry vstupu do odvětví, jestli uvedená 

strategie povede ke snížení hrozby substitutů, tedy jestli zamýšlená opatření vylepší pozici 

podniku na trhu. 

 

                                                

41 SEDLÁČKOVÁ, H. Trendy v chápání zdrojů podniku při tvorbě strategie podniku. [online], [cit. 2009-

12-01], dostupné na WWW: < http://www.vse.cz/aop/pdf/52.pdf> 
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Obrázek č. 1: Porterův model konkurenčního prostředí a základní vlivy na jednotlivé 

faktory  

 

Síla dodavatelů  
Koncentrace dodavatelů 

Význam nakupujícího podniku pro dodavatele 
Diferenciace poptávaného zboží 

Existence substitutů 
Nebezpečí dopředné integrace (dodavatel začne 

podnikat v oboru odběratele) 
Výše nákladů na změnu dodavatele 

Hrozba vstupu nových 
konkurentů (bariéry 

vstupu) 
Absolutní výhody v nákladech 

Distribuční kanály 
Výhody z rozsahu 
Zavedenost značky 

Diferencovanost produktů 
Regulace státem 

Vysoké náklady přestupu 

 
 
 

Konkurenční prostředí 
(úroveň rivality) 

Charakter trhu (růst, lukrativita) 
Počet konkurentů 
Náklady na změnu 

Úroveň diferenciace produktů 
Bariéry výstupu 

Hrozba substitutů 
   

Náklady přestupu k substitutu 
Cena výrobku 

Náklady na výrobu produktu ve 
srovnání se substitutem 

 

Síla zákazníků  
Velikost zákazníka 
Náklady na přestup 

Informovanost zákazníka 
Hrozba zpětné integrace od zákazníka 

Dostupnost substitutů 
Citlivost zákazníka na cenu 

Zdroj: KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení: teorie pro praxi, s. 46, autorsky  upraveno 

1.3.2 Analýza vnitřního prostředí 

Cílem analýzy vnitřního prostředí je odhalení všech významných silných a slabých 

stránek podniku, které mu pomáhají, resp. braní v dosažení strategických cílů. Každý 

podnik totiž disponuje rozdílnými vnitřními zdroji a dovednostmi, strukturou nebo 

kulturou a dalšími hodnotami. Pro efektivní fungování podniku je pak důležité, aby 

všechny jeho rozhodující prvky byly se zvolenou strategií v souladu. Modelů členění 
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vnitřního prostředí je pak celá řada. Například Bowman42 vymezuje tři základní skupiny 

faktorů na straně podniku, které rozhodují o volbě strategie, viz. obrázek č. 5. 

Obrázek č. 5: Strategie omezená strukturou, dovedností a kulturou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Zdroj: BOWMAN, C. Strategický management, 1996, s. 147. 

V rámci této analýzy jsou pak podle Keřkovského a Vykypěla43 „analyzovány 

oblasti jako například uspořádání výroby, organizace výroby, výrobní kapacity, flexibilita 

výroby, spolehlivost a stabilita výrobního systému, využití výrobního zařízení, řízení 

lidských zdrojů, jakost výrobního procesu, dostupnost energií, surovin a polotovarů, 

výrobních zařízení a nářadí, systém řízení zásob, procesy řízení výroby, hospodárnost 

využití energií a další“. Vzhledem k tomu, že z analýzy vnitřního prostředí vychází 

samotné možnosti, jakým směrem se může podnik ubírat, je zřejmé, že musí vypovídat 

prakticky o všech činnostech podniku. Proto si tato analýza všímá zejména dvou oblastí a 

to zdrojů podniku a dále schopností podniku. 

Analýza zdrojů podniku 

„Zdrojově založený přístup pohlíží na podnik jako na unikátní soubor 

heterogenních zdrojů a schopností. Tyto zdroje a schopnosti jsou základem pro budování 

konkurenční výhody a primárním faktorem výnosnosti. Logika přístupu založeného na 

                                                

42 BOWMAN, C. Strategický management. Praha: Grada, 1996, s. 147.  
43 KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení – teorie pro praxi. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 

2002. 
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zdrojích podniku vychází z předpokladu, že cílem podniku, resp. jeho managementu je 

dosažení udržitelné konkurenční výhody.“44 

Podle Sedláčkové45 si analýza zdrojů podniku všímá zdrojů rozdělených do 

následujících čtyř skupin: 

1. hmotné zdroje – pozemky, budovy, stroje, zařízení, apod. přičemž si 

nevystačíme s jednoduchými čísly vyjadřujícími počet. Důležité je totiž 

především identifikovat právě ty charakteristiky, jež mohou znamenat 

potenciál pro získání konkurenční výhody… To mohou být například stáří, 

poruchovost, flexibilitu, logistickou dostupnost a spousta dalších. 

2. lidské zdroje – vyjadřují velikost a strukturu pracovní síly, jíž podnik 

disponuje. Relevantními doplňkovými daty pak jsou informace o 

kvalifikaci, motivaci, přizpůsobivosti,… Konkurenční výhoda je pak 

vytvářena například kvalitním managementem či loajalitou zaměstnanců 

obecně.  

3. finanční zdroje – sem padá především finanční struktura vypovídající o 

skladbě cizích i vlastních finančních zdrojů a z toho vyplívající finanční 

stabilitě podniku.  Finanční analýza si všímá horizontálních i vertikálních 

ukazatelů a na jejím základě jsou pak sestavovány finanční prognózy a 

plány. 

4. nehmotné zdroje – goodwill, patenty, licence, technologie, ochranná 

známka, značka a podobně. Tato část zdrojů se velmi těžko oceňuje a 

přitom u velkých společností tvoří podstatnou část jejich hodnoty. 

„Zdroje či schopnosti jako základ konkurenční výhody by měly v maximální možné 

míře splňovat kombinaci dvou základních pohledů, a to je vědomí odlišnosti rozdílných 

                                                

44 SEDLÁČKOVÁ, H. Trendy v chápání zdrojů podniku při tvorbě strategie podniku. [online], [cit. 2009-

12-01], dostupné na WWW: < http://www.vse.cz/aop/pdf/52.pdf> 
45 SEDLÁČKOVÁ, H. Strategická analýza. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2000, s. 63. 
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faktorů v jednotlivých odvětvích a úrovní ovládnutí zdrojů a schopností podnikem a přispět 

ke zvýšení kvality prací souvisejících s tvorbou strategie podniku.“46 

 

Analýza schopností (vnitřních faktorů)  podniku 

Přes rozhodující význam podnikových zdrojů je třeba mít také na paměti, že pro 

podnik nedůležité ovládat a mít schopnost se zdroji efektivně hospodařit. Například podle 

Johnsona a Scholese47 „využití zdrojů, jako charakteristika schopností podniku, 

představuje další ze základních součástí analýzy podniku vzhledem ke svému zásadnímu 

významu pro strategickou způsobilost podniku. Významným aspektem ovlivňujícím 

schopnost využívat stávající zdroje je rovnováha zdrojů a schopností podniku. Podnik 

může vlastnit důležité zdroje, ale nemá-li přitom schopnosti je plně využívat, zdroje 

ztrácejí význam. 

Využití zdrojů je možné hodnotit ze dvou hledisek: 

1. účinnost zdrojů – hodnocena na základě: 

§ ziskovosti, 

§ produktivity práce, 

§ využití výrobních kapacit, 

§ pracovního kapitálu. 

2. stupeň využití zdrojů – hodnocen na základě: 

§ využití lidských zdrojů – vysoce kvalifikovaní zaměstnanci by se měli 

zaobírat především vysoce náročnými úkoly, 

§ využití kapitálu – sleduje se především využívání dlouhodobých 

finančních zdrojů, jež by měly sloužit k dosahování dlouhodobých cílů, 

§ využití marketingu a distribučních zdrojů,  

                                                

46 SEDLÁČKOVÁ, H. Trendy v chápání zdrojů podniku při tvorbě strategie podniku. [online], [cit. 2009-

12-01], dostupné na WWW: < http://www.vse.cz/aop/pdf/52.pdf> 
47 Cit. SEDLÁČKOVÁ, H. Trendy v chápání zdrojů podniku při tvorbě strategie podniku. [online], [cit. 

2009-12-01], dostupné na WWW: < http://www.vse.cz/aop/pdf/52.pdf> 
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§ využití výrobního systému – nutná volba výrobního systému 

odpovídajícího typu produkce, 

§ využití nehmotných aktiv – využívání pozitivní image vlastní značky, 

apod.48 

1.4 SWOT analýza 

SWOT analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym ze Stanfordovy univerzity, 

když v šedesátých letech minulého století vedl výzkumný projekt, při němž byla použita 

data od 500 nejvýznamnějších amerických společností. Název SWOT je zkratkou 

anglických slov Strenght (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities 

(příležitosti), Threats (hrozby). SWOT analýza nám rekapituluje a syntetizuje poznatky z 

předchozích analýz, v nichž je obsaženo tolik informací, že může hrozit jejich přehlcení a 

ztráta přehlednosti. Hlavním přínosem SWOT analýzy by měla být jasná identifikace 

příležitosti a ohrožení v okolí podniku, ale také silných a slabých stánek podniku. 

Porovnání výsledků interní a externí analýzy se provádí verbálním hodnocením ve čtyřech 

kvadrantech SWOT matice, viz. tabulka č. 3.  

Tabulka č. 3: Tabulka SWOT 

SWOT 
SILNÉ STRÁNKY 

Výčet předností a silných stránek 
organizace 

SLABÉ STRÁNKY 

Výčet nedostatků a slabých stránek 
organizace 

 PŘÍLEŽITOSTI 

 

Výčet příležitostí ve 
vnějším prostředí 

V tomto kvadrantu se externí 
příležitosti snoubí s 

interními přednostmi a na 
jejich základě se 

vypracovávají strategie na 
bázi koncentrace, inovací, 

rozvoji trhu a výrobku. 

Zde se vypracovávají strategie aby 
bylo možno překonat slabé 
stránky organizace a využít 

příležitostí z okolí, např. 
vertikální integrace, složená 

diverzifikace. 

                                                

48 SEDLÁČKOVÁ, H. Strategická analýza. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2000, s. 66. 
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HROZBY 

 

Výčet hrozeb z vnějšího 
prostředí 

Hrozby z okolí by mohly ohrozit 
organizační přednost. Je 

nutno vytvořit strategii aby 
hrozby z okolí byly 
potlačeny za využití 

silných stránek, např. 
Strategie na principu 

horizontální integrace, 
joint venture, soustředné 

diverzifikace. 

Hrozby z okolí by mohly podnik 
poškodit tím, že využijí jeho 

slabých stránek. 
Vypracovávají se strategie na 

bázi redukce, rozdělení, 
integrace. 

Zdroj: KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O. Firemní strategie: plánování a realizace, 2002, upraveno autorem. 

Jak vyplývá z uvedené tabulky, SWOT analýza umožňuje přehledně formulovat 

strategické vize:  

§ rozvojem silných stránek, 

§ odstraněním slabých stránek, 

§ využitím budoucích příležitostí, 

§ vyhnutím se rizikům. 

Fakta pro SWOT lze shromáždit pomocí nejrůznějších technik, například využitím 

již provedených dílčích analýz, porovnáním s konkurencí (tzv. benchmarking), čí formou 

řízené diskuze (tzv. brainstorming), ale i jinými metodami. 

Podle Střelce49 „SWOT analýzu je možné využít jako silný nástroj pro stanovení a 

optimalizaci strategie společnosti, projektu nebo zlepšování stávajícího stavu či procesů. 

Při této příležitosti je možné se rozhodovat pro kterou strategii se management rozhodne. 

Nabízí se tyto možnosti: 

§ MAX-MAX strategie – maximalizací silných stránek – maximalizovat 

příležitosti 

§ MIN-MAX strategie – minimalizací slabých stránek – maximalizovat 

příležitosti 

§ MAX-MIN strategie – maximalizací silných stránek – minimalizovat hrozby 

§ MIN-MIN strategie – minimalizací slabých stránek – minimalizovat hrozby“ 

                                                

49 STŘELEC, J. SWOT analýza. [online], [cit. 2009-11-27], dostupné na WWW: 

<http://www.vlastnicesta.cz/akademie/marketing/marketing-metody/swot-analyza/> 
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Pro objektivizaci, upřesnění a doplnění SWOT analýzy se používá celá řada dalších 

metod. Zde lze zmínit například analýzu zranitelnosti, která má zabránit tendenci 

přeceňování silných stránek a příležitostí a dospět k identifikaci opor, na kterých závisí 

existence podniku a také sil, které je mohou ohrozit a připravit se na ně, ale také tzv. odhad 

relativní konkurenční síly, což je zhodnocení zda je podnik v klíčových faktorech úspěchu 

a jiných indikátorech konkurenční síly na tom lépe či hůře v porovnání s konkurenty. 

1.5 Automobilový průmysl 

Automobilový průmysl, který je pojímán jako celek zastřešující výrobu osobních 

automobilů, nákladních vozidel, autobusů, přípojných vozidel, skupin, dílů a příslušenství 

vozů, patří mezi nejvýznamnější odvětví současné české ekonomiky. Stejně jako ve 

vyspělých zemích výrazně ovlivňuje zahraničně obchodní bilanci, přispívá k příchodu 

zahraničních investorů a zlepšuje situaci na tuzemském trhu práce. Dnešní automobilový 

průmysl je v mnohých zemích, Českou republiku nevyjímaje, velice důležitým 

zaměstnavatelem.50 Například Statistiky ILO51 ukazují, že v roce 2004 zaměstnával 

automobilový průmysl celosvětově asi 8,4 milionů pracovníků (včetně výroby 

komponentů).  Výroba automobilů však při tom ještě vytváří zaměstnanost v některých 

dalších sektorech národního hospodářství, jako je například hutnictví. Zejména proto mají 

výkyvy ve výrobě automobilů obrovské důsledky právě na zaměstnanost v jednotlivých 

státech. V příloze č. 1 uvádím globální produkci lehkých automobilů v období let 2003-

2008. 

Automobilový průmysl, podobně jako jiná odvětví českého hospodářství, prošel po 

roce 1989 významnou restrukturalizací a celé odvětví je dnes v České republice zcela 

ovládané soukromým kapitálem, viz. graf č. 2.  V rámci zahraničního kapitálu je zde pak 

silná dominance Německa. V příloze č. 2 uvádím mapku míst, kde se v České republice 

vyrábějí automobily a díly pro ně. 

                                                

50 Přitom  český automobilový průmysl se na HDP podílí téměř jednou pětinou. 
51 International Labour Organization – Mezinárodní organizace práce 
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Graf č. 2: Základní rozdělení vlastníků firem v automobilovém průmyslu 

17195,1; 24%

0; 0%

9,7; 0%

53617,1; 76%

IPF

DIK

FNM

ZP

Ostatní

 

Poznámky:  IPF – Investiční fondy a společnosti 
  DIK – Držitelé investičních kupónů 
  FNM – Fond národního majetku 
  ZP – Zahraniční partner 

Zdroj: ČSÚ   

Vlivem světové finanční a hospodářské krize však vývoj automobilového průmyslu 

ve světě i v České republice, který měl v posledních letech zajímavou razanci, se začal 

zpomalovat, až se zcela zastavil. Například podle údajů MPSV52 „celosvětové úhrny 

prodeje poklesly z vrcholu 70 milionů vozidel v roce 2007 asi na 56 milionů. Údaje ILO 

ukazují, že v porovnání prosinec 2007 – prosinec 2008 se úhrny prodeje snížily ve 

Španělsku o 50 %, v USA o 35 % a v Japonsku o 22 %. Celosvětová výroba na počátku 

roku 2009 ve srovnání s lednem 2008 byla o 25 % nižší“. Proto když by se podle MPSV 

počet pracovních míst snížil stejným způsobem, mohlo by zaniknout až přes jeden milion 

pracovních míst.  

Finanční krize, která byla vyvolána problémy s nesplácením převážně nezdravých 

úvěrů na americkém hypotečním trhu, zasáhla skoro celý svět. Její působení má však na 

každý stát a region různou hloubku důsledků.  Jednotlivé národní ekonomiky pak čelí této 

krizi různým způsobem. V této souvislosti je možné se zmínit o velmi diskutabilním trendu 

vládní pomoci tzv. ekologické prémii, neboli šrotovném. V době celosvětové krize dochází 

                                                

52 MPSV. Jak pomoci automobilovému průmyslu? [online], [cit. 2009-12-02], dostupné na WWW: 

<http://www.mpsv.cz/cs/7886> 
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ke zhoršení finanční situace domácností, ale i podnikatelů, což se projevuje poklesem 

poptávky a finanční prostředky se vynakládají pouze na nejnutnější náklady. To se 

projevuje na omezení výroby, v našem případě výroby automobilů a propouštění 

zaměstnanců. A právě v řadě států Evropy  je automobilový průmysl hnacím motorem 

ekonomiky. 

V rámci schvalování šrotovného v České republice je zajímavý názor prezidenta 

Václava Klause53, který vrátil poslancům protikrizový balíček s tím, že v rámci jeho 

kritizoval i zákon o šrotovném, když uvedl, že „toto opatření je vysoce diskriminační. 

Upřednostňuje průmysl na úkor jiných sektorů hospodářství a v rámci něj dává přednost 

krátkodobým zájmům několika silných podniků automobilového průmyslu na úkor jiných 

odvětví a firem, které nemají tak silné lobbistické zázemí“. Podobně i podle ekonoma Jana 

Švejnara54 „ je šrotovné svým způsobem asociální opatření, podporuje totiž jen vlastníky 

aut, ne ty, kteří si ho kvůli vysoké počáteční investici nemohou dovolit….. Není důvod, 

proč bonifikovat jeden průmyslový sektor před jiným“. Zajímavé jsou ale také výsledky 

výzkumu Gfk Czech55, které uvádějí, že „téměř dvě pětiny (39 %) obyvatel se domnívají, 

že kdyby se v Česku zavedlo šrotovné, oživil by se domácí prodej aut a tím také 

automobilový průmysl. Přitom jen pětina (20 %) obyvatel by se rozhodla pro nákup 

nového auta právě díky šrotovnému“. Šrotovné již také zavedlo v Evropě Německo, 

Francie, Kypr, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, 

Španělsko a Slovensko.  

I když zavedení šrotovného, které je stále ve hře i v České republice, by část 

obyvatel uvítala, tak více než dvě pětiny respondentů (44 %) se podle výzkumu Gfk Czech 

domnívá, že toto protikrizové opatření by automobilový průmysl neoživilo. Podle agentury 

                                                

53 KLAUS, V. Cit. EU2009.cz. Klaus vetoval protikrizový zákon včetně šrotovného. [online], [cit. 2009-10-

27], dostupné na WWW: <http://www.srotovne2009.cz/> 
54 ŠVEJNAR, J. Cit. MEDIAFAX.cz. Šrotovné po česku. [online], [cit. 2009-11-23], dostupné na WWW: 

<http://www.srotovne2009.cz/2009/04/srotovne-je-asocialni-opatreni-tvrdi.html> 
55 Gfk Czech. Čechy by šrotovné nepřesvědčilo. [online], [cit. 2009-12-02], dostupné na WWW: 

<http://www.gfk.cz/public_relations/press/press_articles/004648/index.cz.html> 
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MEDIAFAX.cz56 jen například „Slovensko rozdělilo dotace na šrotovné v celkové výši 

47,7 milionu eur. Na DPH za vozy koupené v rámci šrotovného se vybralo 63,3 milionu 

eur a na dalších poplatcích, které zahrnovaly poplatky za odhlášení starého a registraci 

nového vozidla, 2,5 milionu eur.“ Pro Českou republiku bylo také významné, že z 37 258 

prodaných vozidel k 31. 8. 2009 bylo 5.869 kusů značky Škoda. 

Zajímavé také je, že podle ČT 2457, „přestože Česká republika nezavedla šrotovné, 

vozů se prodalo o 17 tisíc více než loni. Nejprodávanější značkou osobních aut je Škoda, 

následuje Ford a Volkswagen“, viz. graf č. 3. 

Graf č. 3: Nejprodávanější značky aut v Česku (2009) 
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Zdroj: Svaz dovozců automobilů 

Proměnu automobilového průmyslu však neovlivňuje pouze současná recese, ale 

také změna chování spotřebitelů a jejich preferencí, které mají veliký dopad na stávající 

obchodní modely a produktovou nabídku. Zejména posun k menším a levnějším vozidlům 

je pro budoucnost tohoto odvětví zásadní. Nebezpečím také je, že i když se objemy prodejů 

vrátí na dřívější hodnoty, celková ziskovost odvětví se však již zlepšit nemusí. To by 

mohlo mít významný dopad zejména na výrobce luxusnějších značek, zejména v takových 

                                                

56 MEDIAFAX.cz. Šrotovné na Slovensku přineslo do státní kasy 18,15 milionu eur. [online], [cit. 2009-10-

11], dostupné na WWW: <http://www.mediafax.cz/ekonomika/2925445-Srotovne-na-Slovensku-prineslo-do-

statni-kasy-18-15-milionu-eur> 
57 ČT 24. Prodeji aut se daří i bez šrotovného. [online], [cit. 2009-12-10], dostupné na WWW: 

<http://www.ct24.cz/ekonomika/68812-prodeji-aut-se-dari-i-bez-srotovneho/> 
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zemích, jako je Velká Británie a Německo. Také prodejci jsou nuceni v zájmu udržení své 

konkurenceschopnosti snižovat ceny nabízených vozů a služeb, a kvůli zhoršenému 

finančnímu zdraví mají někteří prodejci  dokonce i existenční potíže. Například podle 

PricewaterhouseCoopers58, „žádné příležitosti k růstu nevidí v letošním roce přes 70 % 

prodejců automobilů a více než 40 % ani v příštích pěti letech“, viz. graf č. 4. 

Graf č. 4: Jak hodnotíte šance na růst prodeje v následujících horizontech? 

 

Zdroj: PricewaterhouseCoopers 

Ti flexibilnější pak kompenzují pokles prodeje a prodejních marží objevováním 

nových aktivit, na které se snaží nalákat zákazníky. Jedná se například o různé speciální 

akce, služby zdarma apod. Jednoznačnou nutností se pak stává změna obchodní strategie, 

lepší a účinnější řízení nákladů, hotovostních toků, spolu se zvyšováním vnitřní a vnější 

efektivity. Pokles prodejních cen se prodejci automobilů snaží také kompenzovat příjmy ze 

servisních služeb, stejně jako dalšími aktivitami (zpětný výkup, půjčování vozů, 

poradenství a finanční služby). 

 

 

                                                

58 PricewaterhouseCoopers. Prodejci vozů v České republice jsou pesimističtí ohledně růstu prodejů a marží 

v roce 200….. [online], [cit. 2009-12-02], dostupné na WWW: <http://www.pwc.com/cz/cs/tiskove-zpravy-

2009/prodejci-vozu-v-cr-pesimisticti-ohledne-rustu-prodeju-2009.jhtml> 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST PRÁCE 

Pro svoji diplomovou práci jsem si zvolila společnost AUTOSALON SVOBODA, 

s.r.o., se sídlem Hodoňovice 203, 739 01 Frýdek-Místek (dále jen AUTOSALON 

SVOBODA). 

2.1 Představení podniku 

Společnost AUTOSALON SVOBODA s.r.o., IČ 267 92 672, byla zapsána do 

obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 25439, dne 

23. prosince 2002. Jedná se o společnost s ručením omezeným se základním kapitálem 

200.000 Kč, který byl splacen jedním společníkem a sice Ing. Petrem Svobodou, r. č. 

630405/0214, který je současně jednatelem společnosti, viz výpis z obchodního rejstříku, 

dle přílohy č. 3. Výše uvedený jednatel společnosti jedná za společnost samostatně.  

Předmětem společnosti je: 

§ opravy silničních vozidel, 

§ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona. 

Mimo běžný prodej a opravy vozidel však společnost dále nabízí: 

§ prodej organizacím – fleetový prodej - společnost nabízí individuální podmínky pro 

odběr a financování většího počtu vozů dle přání jednotlivých organizací, 

§ servis v případě autonehody – zahrnující mimo jiné poradenství v případě nehody, 

dále odtahovou službu a další servis včetně zapůjčení náhradního vozidla 

§ Peugot optiway – zahrnuje celou řadu technických služeb, 

§ Peugeot Finance – nabízí celou řadu různých možností financování, 

§ půjčování vozů Peugeot – je nabízeno zapůjčení vozů Peugeot 206, SW, 207, 407 a 

Boxer, 

§ prodej vozů pro invalidy – nabízí různé možnosti nákupu a úpravy vozů pro 

invalidy, včetně výběru vhodného vozu podle individuálních potřeb zákazníka. 

§ prodej sněžných skútrů značky Snow Hawk – výhradní dovozce pro ČR a SR  

Společnost mimo svoji centrálu má další pobočku na ulici Suvorova 577, v Šenově 

u Nového Jičína a nově vybudovanou pobočku na ulici Frýdecké, Třinec Oldřichovice. 
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Společnost AUTOSALON SVOBODA je autorizovaným zástupcem značky Peugeot 

v České republice, viz. obrázek č. 6. 

Obrázek č. 6: Logo firmy Peugeot 

 

Zdroj: AUTOSALON SVOBODA s.r.o. 

V čele společnosti stojí majitel společnosti Ing. Petr Svoboda, který je současně 

jejím jednatelem. Jednoduché organizační schéma společnosti uvádím v příloze č. 3   

V rámci klasického servisu vozů společnost AUTOSALON SVOBODA dále 

zajišťuje odvoz a doručení vozu, opravy karoserií (společnost je Autorizované centrum pro 

opravy poškozených vozidel), poskytuje náhradní vozy na dobu opravy a služby STK 

(příprava vozu na technickou prohlídku a její provedení).  

V rámci prodeje vozů pak společnost AUTOSALON SVOBODA nabízí jeté vozy 

všech automobilových značek, tj. i včetně vozy značky Peugeot. 

2.2 Vývoj ekonomiky společnosti 

Finanční analýza společnosti byla provedena podle Kislingerové a Hnilici59 

v tabulkovém kalkulátoru Excel, který zahrnuje všechny potřebné i podpůrné propočty 

včetně již nastavených vzorců uvedenými autory. Dále uvádím pro doplnění vstupní 

hodnoty dosazené do vzorců – příloha č. 5. 

2.2.1 Základní údaje 

Jak již bylo uvedeno v předcházející kapitole, společnost AUTOSALON 

SVOBODA se velmi dynamicky rozvíjí, viz graf č. 5. S tímto rozvojem se zvyšuje jak 

počet zaměstnanců, tak i jejich odborná úroveň.  Toto je nezbytně nutné i z toho důvodu, 

                                                

59 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem.Praha: C. H. Beck, 2005, s. 137. 
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že zvyšující se technická úroveň nových vozidel  a jejich výbava nejnovější elektronikou 

sebou přináší čím dál vyšší nároky na technickou úroveň jak prodejního personálu tak i 

zaměstnanců pracujících ve sféře servisu a náhradních dílů. 

Graf č. 5: Vývoj zisku a tržeb za prodej zboží v letech 2006-2008 (tis. Kč) 
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Zdroj: interní materiály společnosti 

Jak vyplývá z uvedeného grafu, v roce 2008 dosáhla společnost AUTOSALON 

SVOBODA zisku ve výši 11.620 tis. Kč, což bylo o 1.168 tis. Kč více než v roce 2007 

(index 111,17)  a o 1.567 tis. Kč více než v roce 2006 (index 115,59).  Podobné to bylo 

také s vývojem tržeb, kdy v roce 2008 dosáhla společnost tržeb za prodej zboží ve výši 

174.303 tis. Kč, což bylo o 28.628 tis. Kč více než v roce 2007 (index 119,65) a o 62.519 

tis. Kč více než v roce 2006 (index 155,93). Vývoj tržeb za prodej zboží se vyvíjel zejména 

v roce 2008 podstatně dynamičtějším tempem, než tomu bylo v případě zisku, což bylo 

bezesporu zapříčiněno  investicemi do budování a následného vybavení pobočky  Třinec 

Oldřichovice).  

V grafu č. 6 je uvedena přidaná hodnota, která je důležitá z toho důvodu, že se 

jedná o hodnotu přidanou zpracováním, kterou podnikatel přidal vlastním zpracováním, 

v našem případě zejména montáží automobilového vybavení (airbagy, posilovače, tažná 

zařízení apod.) a doplňků (autorádia, navigace, lišty, apod.), dále také servisem. 

Z uvedeného grafu je zřejmé, že také dynamika přidané hodnoty byla poměrně vysoká. 

Jestliže v roce 2008 dosáhla společnost přidané hodnoty ve výši 8.824 tis. Kč, pak v roce 

2007 to již bylo 10.394 tis. Kč, což bylo o 1.570 tis. Kč více (index 117,79), pak v roce 
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2008 to bylo již o 3.582 tis. Kč více (index 140,59). Z uvedeného vyplývá, že přidaná 

hodnota stoupla v roce 2008 téměř o 41% proti roku 2006.  

Graf č. 6: Vývoj přidané hodnoty (tis. Kč) 
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Zdroj: interní materiály společnosti 

Podíváme-li se do výkazu zisku a ztráty společnosti, zjistíme, že společnost 

vyprodukovala, jak již bylo uvedeno, kladný hospodářský výsledek. To však ještě nemusí 

znamenat, že společnost dosahuje i kladného ekonomického zisku. Ve výkazu zisku a 

ztráty jsou zahrnuty jen explicitní náklady a ty se týkají účetně zachycených nákladů. 

Zahrnout oportunitní či implicitní náklady se proto snaží ukazatel ekonomické přidané 

hodnoty EVA, jejíž vývoj uvádím v grafu č. 7. Z grafu je patrné že hodnota ukazatele 

stoupá to znamená, že podnik vytváří větší hodnotu pro vlastníka. To je způsobeno jak 

zvyšujícím hospodářským výsledkem tak i snížením cizího kapitálu.   

Graf č. 7: Ukazatel přidané hodnoty EVA (2006 až 2008, tis. Kč) 

677
681

1227

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2006 2007 2008

tis.Kč

 

Zdroj: zpracováno autorkou 

V rámci prováděné analýzy hospodaření společnosti AUTOSALON SVOBODA 

byla dále provedena horizontální a vertikální analýza rozvahy a výsledovky, viz. příloha č. 
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4 a 5. Tento postup totiž umožňuje vidět absolutní údaje výkazů také v určitých relacích. 

Vývoj bilanční sumy je uveden v grafu č. 8.  

Graf č. 8: Vývoj bilanční sumy 
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Zdroj: interní materiály společnosti 

Bilanční suma je dána velikostí aktiv a s tím spjatých oprávek z těchto aktiv. Jak 

vyplývá z tohoto grafu, bilanční suma má nejdříve vzrůstající trend, ale v roce 2008 

poklesla na hodnotu 53.224 tis. Kč (index 88,83 k roku 2007). Tento pokles je způsobený 

také nárůstem dlouhodobého majetku. Z tohoto pohledu je  zajímavá aplikace vertikální 

analýzy na straně pasiv rozvahy, protože pasiva ukazují, z jakých zdrojů jsou aktiva 

financována. Z jednotlivých podílů viz. uvedené přílohy pak lze vysledovat strukturu 

financování společnosti. Z této rozvahy je zřejmé, že tato struktura v čase se celkem 

výrazně měnila ve prospěch vlastního kapitálu, viz. graf č. 9.Snižující  se závislost podniku 

na cizích zdrojích dává možnost podniku pro další růst a investování. Je třeba  dodat, že 

poměr mezi cizím a vlastním kapitálem  je v odvětví obchodu v průměru 50:50. Ve 

vyspělých ekonomikách platí, že cizí kapitál je levnější, než kapitál vlastní a jeho použití 

zvyšuje rentabilitu podniku.  
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Graf č. 9: Struktura pasiv (v %) 
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Základní kapitál si společnost AUTOSALON SVOBODA drží konstantně na výši 

200 tis. Kč již od svého založení v roce 2002. Co se týká aktiv společnosti, tak jejich 

struktura je uvedena v následujícím grafu č. 10. 

Graf č. 10: Struktura aktiv (v %) 
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Zdroj: vlastní konstrukce autorky 

Jak zřejmé z grafu, nejvyšší podíl na celkových aktivech  drží dlouhodobě oběžná 

aktiva (přes 90 %), na druhém místě je to pak dlouhodobý majetek (kolem 6,5 %). Zcela 

zanedbatelný podíl zaujímají ostatní aktiva společnosti. 

2.2.2 Poměrové ukazatele 

Co se týká poměrové analýzy, z tabulky č. 4 je zřejmý vývoj rentability 

(výnosnosti) v letech 2006 až 2008. 

Tabulka č. 4: Vývoj rentability 

Ukazatelé 2006 2007 2008 
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rentability 
ROA 24,08% 18,02 % 22,56 % 

ROCE 63,72 % 44,69 % 36,08 % 

ROE 46,52 % 32,70 % 27,40 % 

Rentabilita 
z vlastních 
finančních zdrojů 

59,76 % 42,84 % 33,44 % 

Rentabilita tržeb 5,47 % 4,50 % 4,49 % 

Obrat celkových 
aktiv 

3,21 % 2,93 % 3,82 % 

Finanční páka 2,65 2,48 1,60 

Rentabilita tržeb  

za OKEČ 5060 
----- 2,32 1,05 

Zdroj: vlastní konstrukce autorky 

Jednou ze základních podmínek je, že rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je vyšší 

než rentabilita celkově vložených prostředků (ROA), protože jinak není pro vlastníky 

výhodné použití cizího kapitálu. Jak můžeme vidět v tabulce, ve všech hodnocených letech 

je tato podmínka splněna. Pokud jde o ukazatel ROA jeho výkyvy v jednotlivých letech 

byly způsobeny nárůstem stavu zásob - aktiv a také zvýšením stavu pohledávek v roce 

2007. Podle ukazatele obrátkovosti byly zásoby nedostatečně využívány a v roce 2008 se 

stav zásob opět přibližuje roku 2006.  Z tabulky je také patrné, že v průběhu sledovaných 

let došlo ke snížení  ROCE, ROE, ale i finanční páky. Bohužel se snížila rentabilita 

z vlastních finančních zdrojů. ROE má sice klesající trend, to však nelze hodnotit 

negativně, jelikož roste potenciál podniku do budoucna. Během celého období se totiž 

snižuje i ROA z důvodů poměrně vysokých investic do majetku. Kladně působí zvyšující 

se obrat celkových aktiv. Doba obratu aktiv, která vypovídá o tom, jak společnost využívá 

aktiva za účelem dosažení tržeb - je tedy měřítkem celkové produkční efektivnosti, svého 

maxima dosáhla v roce 2008. Tato hodnota by měla být vyšší než 1 což podnik splňuje. 

V porovnaní s odvětvím je rentabilita tržeb vyšší a to o více než 2%, které jsou spočítány 

průměrně v odvětví, což je velice dobré.  

                                                

60  MPO – Finanční analýza podnikové sféry za rok 2008 – dostupné na 
http://www.mpo.cz/dokument43538.html 
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V tabulce č. 5 je uveden vývoj ukazatelů aktivity (doby obratu).  

Tabulka č. 5: Ukazatele aktivity 
Ukazatele aktivity 2006 2007 2008 

Obrat aktiv 3,21 2,93 3,82 
Obrat zásob 6,69 4,62 7,61 
Doba obratu aktiv 112,09 122,91 94,32 
Doba obratu zásob 53,80 77,88 47,32 
Doba obratu krátkodobých 
pohledávek 28,35 29,19 19,12 

Doba obratu krátkodobých závazků 56,70 73,35 21,29 
Obrat aktiv za OKEČ 5061 --- 3,85 3,7 

Zdroj: vlastní konstrukce autorky 

Z tabulky je zřejmé, že obrat aktiv a zásob má setrvalý trend, obrat zásob má v roce 

2007 výraznější propad což značí, že se zásoby podílely na tvorbě zisku menší měrou – 

zásoby nebyly plně využity.  Doba obratu aktiv je mnohem vyšší (téměř 2x vyšší) než doba 

obratu zásob. Je to dobré, protože dobu obratu zásob je třeba udržovat na co nejnižší 

úrovni, neboť tím může být docíleno značných úspor. Doba obratu krátkodobých 

pohledávek i závazků má setrvale klesající tendenci, což je opět velice dobré. Podnik 

v průměru více využívá krátkodobých závazků – společnost dostává zaplaceny své 

pohledávky dříve než je nucena hradit své závazky.Pro porovnání uvádím i vybraný 

ukazatel stavu odvětví. Jak je vidět společnost se pouze v roce 2007 pohybovala mírně pod 

průměrnou hodnotou v odvětví což bylo způsobeno již avizovaným navýšením stavu 

zásob.  

Ukazatele likvidity (platební schopnosti) ukazuje tabulka č. 6. 

Tabulka č. 6: Ukazatelé likvidity 
Ukazatele likvidity 2006 2007 2008 

Celková likvidita 1,50 1,56 2,47 

                                                

61 MPO – Finanční analýza podnikové sféry za rok 2008 – dostupné na 
http://www.mpo.cz/dokument43538.html 
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Běžná likvidita 0,73 0,50 0,73 

Peněžní likvidita 0,32 0,10 0,19 

Doba splatnosti 
krátk. závazků 

56,70 73,35 21,29 

Peněžní lividita  
za OKEČ 5062 

----- 0,26 0,13 

Za optimální hodnotu ukazatele běžné likvidity je považována hodnota 2 (někteří 

autoři uvádí hodnotu 1,5). Tato hodnota je však pouze orientační, neboť vypovídací 

schopnost běžné likvidity závisí především na struktuře oběžných aktiv, likvidností 

jednotlivých druhů aktiv a také na typu odvětví, ve kterém se společnost nachází. 

Ukazatele likvidity udávají jakou část krátkodobých závazků pokrývají vymezeným 

způsobem definovaná likvidní aktiva. Pokud je ukazatel vyšší než jedna přesahují likvidní 

aktiva  krátkodobé závazky. Propad u ukazatele běžné likvidity v roce 2007 je zapříčiněný 

vzestupem na účtu závazky z obchodních vztahů, tyto závazky se v dalším roce podařilo 

rapidně snížit, avšak společnost si na stavbu pobočky v Třinci vzala úvěr, který běžnou 

likviditu posunul opět na hodnotu 0,73.  Doporučené hodnoty peněžní likvidity mezi 0,2 až 

0,4 společnost splňuje ve všech hodnocených letech, kromě roku 2007, kdy stoupla 

hodnota krátkodobých závazků. Ukazatel celkové likvidity vypovídá o tom, že podnik je  

plně solventní neboť hodnota, kterou dosahuje v roce 2008 je hodnotou standardní ve 

vyspělých ekonomikách. Také ve srovnání s peněžní likviditou v odvětví je hodnota 

ukazatele peněžní likvidity společnosti velice uspokojivá.  

V následující tabulce č. 7 uvádím pro doplnění ukazatele dlouhodobé finanční 

rovnováhy (zadluženosti) analyzované společnosti.  

Z těchto údajů je třeba si všimnout zejména ukazatelů Equity Ratio (vlastní 

kapitál/celková aktiva) a Debt Ratio (cizí zdroje/celková aktiva), jejichž součet dohromady 

tvoří 100 % a oba ukazatelé vyjadřují financování společnosti z vlastních a cizích zdrojů. 

Jsou tedy jakýmsi dlouhodobým měřítkem rizika podniku. Čím větší je podíl cizích zdrojů, 

tím větší je riziko pro společníky, akcionáře a věřitele. Z tohoto pohledu je dobré, že Debt 

Ratio v uvedeném období klesal a naopak Equity Ratio se zvyšoval. . Růst vlastního 
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kapitálu a naopak pokles cizích zdrojů je také důvodem poklesu ukazatele míry 

zadluženosti vlastního kapitálu(Debt Equity Ratio). Úrokové krytí by se mělo u dobře 

fungující firmy pohybovat kolem 8. Čím vyšší je úrokové krytí, tím je finanční  situace 

podniku lepší, vzhledem ke struktuře financování podniku dosahují ukazatele úrokového 

krytí vysokých hodnot. Při porovnání se situací v odvětví můžu opět konstatovat, že 

společnost dosahuje velice dobrých výsledků.  

Tabulka č. 7: Ukazatele dlouhodobé finanční rovnováhy 
Ukazatele 2006 2007 2008 

Equity Ratio 37,79 % 40,32 % 62,53 % 

Debt Ratio  62,21 % 59,68 % 37,47 % 

Debt Equity Ratio 1,65 1,48 0,60 

Úrokové krytí I. 
(EBIT/úroky) 

33,64 31,38 31,03 

Úrokové krytí II. 
((EBIT+odpisy)/úroky) 

40,63 38,50 36,21 

Cash Flow 130,69 104,18 200,84 

Equity Ratio za  

OKEČ 5063 

 31,31% 32,05% 

Zdroj: vlastní konstrukce autorky 

2.2.3 Výpočet indexu IN 

Pro výpočet finanční výkonnosti společnosti AUTOSALON SVOBODA byl 

vybrán index IN05, který byl zpracovaný manžely Inkou a Ivanem Neumaierovými. 

Výhodou tohoto indexu totiž je, že spojuje pohled jak věřitele, tak i vlastníka společnosti. 

Je také kritériem pro „ex post“ hodnocení a srovnání kvality fungování podniku, ale 

zároveň i „ex ante“, tj. indikátorem včasné výstrahy. Vývoj indexu ve společnosti za 

sledované roky 2006 až 2008 uvádím v grafu č. 11. 
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Graf č. 11: Vývoj indexu IN05 
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Vlastní vyhodnocení pak bylo provedeno podle stanovených hranic pro klasifikaci 

podniků, které jsou: 

§ IN05>1,6                lze předpovídat uspokojivou finanční situaci, 

§ 0,9<IN05<=1,6  „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků, 

§ IN05<=0,9   firma je ohrožena vážnými finančními 

problémy. 

Pokud vezmeme v úvahu výše uvedená kritéria, lze s jednoznačně konstatovat, že 

uvedená společnost vykazuje velmi dobrou finanční situaci a není ohrožena vážnými 

finančními problémy ani v budoucnu. 

2.3 Analýza vnějšího prostředí 

2.3.1 Vliv makrookolí 

Společnost AUTOSALON SVOBODA podniká v prostoru Evropské unie, která 

řadí svobodný pohyb zboží a kapitálu mezi své základní principy. Tato svoboda však 

samozřejmě nepůsobí absolutně. V této kapitole se proto budu zabývat analýzou obecného 

okolí této společnosti. K tomuto účelu se jeví jako nejpraktičtější PEST analýza. 

PEST analýza 

• Politické a legislativní faktory 

Současná finanční krize, která byla vyvolána problémy s nesplácením převážně 

nezdravých úvěrů na americkém hypotečním trhu zasáhla postupně téměř celý svět. Po 

letech, kdy se světová ekonomika těšila poměrně dobrým výstupům, nastalo střízlivější 



  48

období. Například podle Mezinárodního měnového fondu dojde k poklesu mezi 0,5 až 

jedním procentem, kdežto prezident světové banky Robert Zoellick předpokládá pokles 

světového hospodářství v rozmezí jednoho až dvou procent.64 Průmysl však dále zůstává 

důležitou hnací silou ekonomiky. 

Hlavní silou průmyslové politiky EU je aktivně vytvářet správné rámcové 

podmínky pro rozvoj podniků, a přitom brát v úvahu, že většina podniků tvoří malé a 

střední podniky, kam patří i společnost AUTOSALON SVOBODA. Přesto, že průmyslová 

politika jako taková spadá do kompetencí jednotlivých členských států, aplikace principů 

pro lepší regulaci má dopad na každý členský stát, Českou republiku nevyjímaje. 

V poslední době tak například výrazným způsobem narůstá oblast ochrany spotřebitelů a 

na spotřebitele se již nenahlíží jako na pouhou „zájmovou skupinu“, ale jako na důležitého 

ekonomického činitele.  

Co se týká současné politické situace v České republice, lze konstatovat, že 

nestabilita současné vlády, předčasné volby a s tím spojená volební kampaň na jaře 2010, 

dále negativně ovlivní podnikatelské podmínky. Svaz průmyslu a dopravy také již dnes 

upozorňuje na to, že na případné ekonomické oživení bude „negativně působit dopad 

úsporných opatření vlády, která sníží jak veřejnou, tak soukromou spotřebu. Také mzdy 

neporostou obvyklým tempem a vnější poptávka bude váznout“.65 Určitým nebezpečím 

také je, že shoda jednotlivých politických stran, které působí na naší politické scéně, je 

v otázce řešení současné krize poměrně velmi nízká. V současné době je také zřejmé, že 

„automobilová krize“ nahrává ekologům a tak opatření některých vlád i Evropské unie 

jako celku, možná přispějí k tomu, že stanovených limitů na emise CO2 dosáhnou některé 

země ve výrazně kratším termínu, než bylo stanoveno. 

• Ekonomické ukazatele 

Česká republika čelí uvedené hospodářské krizi nikoliv přes špatná aktiva bank, ale 

především vlivem poklesu zahraniční poptávky. Krize, která nás postihuje je tedy 

importovaná. Protože nejdůležitějším našim obchodním partnerem je Německo, jakékoliv 

                                                

64 ČT24. Světová ekonomika letos klesne až o dvě procenta. [online], [cit. 2009-06-20], dostupné na WWW: 

<http://www.ct24.cz/ekonomika/49198-svetova-ekonomika-letos-klesne-az-o-dve-procenta/> 
65 Svaz průmyslu a dopravy ČR. Výběr z monitoringu médií 16. 11. 2009. [online], [cit. 2009-12-06], 

dostupné na WWW: <http://www.spcr.cz/psali-o-nas-monitoring-tisku/vyber-z-monitoringu-medii-16-11-

2009> 
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zhoršení situace na tomto obrovském trhu má přímé důsledky i na českou ekonomiku. 

Přesto se MMF ve svých předpovědích domnívá, že německý hrubý domácí produkt bude 

v ročním vyjádření klesat i v roce 2010, zatímco v ČR by mělo dojít k mírnému růstu, 

který se dá nazvat spíše jako kladná nula.  

V grafu č. 12 uvádím roční procentní změnu HDP v České republice a Německu 

v letech 2007 – 2014. 

Graf č. 12: Roční, procentní změna HDP v ČR a Německu (2007-2014) 
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Zdroje: vlastní konstrukce podle WWW: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/weodata/weoselgr.aspx 

Pomalejší ekonomický růst zapříčiňuje pomalejší obměnu vozového parku. Tato 

skutečnost se negativně promítá v dostupnosti vozidel, a proto jednotlivé společnosti se 

snaží pomocí operativního leasingu sjednávat dlouhodobější smlouvy, na 4 až 5 let, 

namísto dříve obvyklých 2 a 3 roky.  

V grafu č. 13 uvádím zdroje hrubého domácího produktu v roce 2009 v běžných 

cenách (sezónně očištěno). 
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Graf č. 13: Zdroje HDP v roce 2009 v běžných cenách (mil. Kč) 
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Zdroj: ČSÚ 

Proměnu automobilového průmyslu však neovlivňuje jen současná recese, ale také 

chování spotřebitelů a jejich preferencí, které mají veliký dopad na stávající obchodní 

modely automobilů a produktovou nabídku. 

• Sociální a demografické faktory 

V minulém období se sociokulturní návyky společnosti značně měnily s růstem 

životní úrovně obyvatel. Změna životního stylu, vyšší úroveň vzdělání a další, to jsou 
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společenské jevy, ze kterých může analyzovaná společnost těžit. Veřejnost v České 

republice je podobně, jako různé ekologické organizace, ve stále větší míře negativně 

nakloněna dovozu ojetých vozidel ze zahraničí, které jsou převážně ve špatném 

technickém stavu. Toto vědomí přispívá ke zvýšení zájmu o novou, kvalitní produkci 

automobilů většiny světových značek, mezi které lze samozřejmě počítat i značku Peugeot.  

I v příštích letech se bude muset ekonomika a trh práce v České republice 

přizpůsobovat situaci , kdy například počet absolventů škol přicházejících na trh práce, 

výrazně poklesne. V mnoha případech tak trh práce nezíská dostatečnou náhradu za 

pracovníky, odcházející do důchodu. Většina odvětví české ekonomiky z hlediska 

průměrného věku pracovníků bude v dlouhodobém horizontu stárnout. Na trhu práce 

budou chybět pracovníci pro stále větší okruh profesí. Zároveň budou zaměstnavatelé 

muset přizpůsobovat pracovní procesy v podnicích i samotnou náplň práce pro jednotlivá 

pracovní místa situaci, kdy mezi zaměstnanci osoby ve věkové skupině 50 a více let tvořit 

podstatnou část celkového počtu pracovníků. 

• Technologické faktory 

Tento typ faktoru je pro společnost AUTOSALON SVOBODA velice důležitý. 

Technologické faktory však nezahrnují pouze vozidla jako předmět obchodní činnosti 

společnosti, ale přímo také ovlivňují proces samotného prodeje a všechny další interní 

procesy uvnitř společnosti. Například nová emisní norma EURO 5, snižuje emisní limit pro 

PM na pětinu oproti současnému stavu (z 250 miligramů na 180 miligramů) a postihne 

především výrobce a prodejce automobilů s dieselovými motory. Cílem veškerých kroků je 

spokojený zákazník. Tohoto cíle se snaží mnoho firem dosáhnout například realizací tzv. 

„inteligentního vozu“ za podpory ICT (Inteligent Communication Technologies). Hlavní 

předností takovéhoto inteligentního vozidla je: inteligence, chytrost (Smart); bezpečnost 

(Safety&Security) a ohleduplnost k životnímu prostředí (Clean). Zavedení  takovýchto 

automobilů do prodeje je bezesporu velkou konkurenční výhodou.  

 

2.3.2 Analýza mikrookolí 

V této části práce budu analyzovat relevantní vlivy na podnik AUTOSALON 

SVOBODA z pohledu konkrétního podnikatelského prostředí, ve kterém společnost 

působí. 
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Zákazníci 

Pro dlouhodobou úspěšnost každého podniku je velice důležité vědět, jaký zákazník 

si žádá jeho produkt. Z tohoto pohledu jsou zákazníky společnosti AUTOSALON 

SVOBODA jak právnické, tak i fyzické osoby. Z geografického hlediska se jedná 

především o zákazníky z Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Na základě dat 

z prodejů lze konstatovat, že cílová skupina zákazníků autosalonu je skupina AA (all 

adults) 25-65 let se středním a vyšším příjmem. 

Dodavatelé 

Výhradním dovozcem vozů Peugeot do České republiky je společnost PEUGEOT 

ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., Na Strži 40, 140 00 Praha 4, který je také rozhodujícím 

dodavatelem vozů pro AUTOSALON SVOBODA. V průběhu roku 2009 se začíná rozvíjet 

spolupráce s některými dalšími drobnými dodavateli (pomůcky, doplňky), jedná se však 

spíše o nahodilé objednávky zboží, které nejsou pro zabezpečení provozu autosalonu 

nezbytné. 

Konkurence 

Konkurence v tomto oboru podnikání je velmi rozmanitá. V každém případě lze 

však konstatovat, že se zde jedná o trh relativně dobře pokrytý v rámci celé České 

republiky a konkurentů proto na něm vystupuje celá řada. Jako přímé konkurenty 

společnosti lze v současné době označit především prodejce značek Škoda, Ford, 

Volkswagen, Renault, Hyundai a v poslední době i KIA.  

Zde je třeba především jmenovat následující společnosti: 

• AUTOSALON Frýdek-Místek s.r.o., Příborská 1000, 738 0   Frýdek-Místek 

• Auto Rytur, spol s.r.o.  Příborská 29, 738 02  Frýdek-Místek 

• BONO auto s. r. o. Beskydská, 738 02  Frýdek-Místek 

• Emisar s. r. o.  17 listopadu  2269, 738 02  Frýdek-Místek 

• Autodružstvo Frýdek-Místek s.r.o. Beskydská, 738 02 Frýdek-Místek 

Substituty 

Za substituty k automobilům je možné obecně řadit různé prostředky hromadné 

dopravy, zejména autobusy, vlaky, letadla a nebo také lodní dopravu. Automobil se však 
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jeví jako určitý symbol svobody, prosperity a nezávislosti, což všeobecně dokumentuje 

zvyšování jejich počtu. Proto není třeba se nějak obávat nějakého dramatického odklonu 

od individuální automobilové dopravy. Substitutem v určitém případě však bezesporu je 

motocykl (čtyřkolka), pro jeho masívnější využití v současné době však hraje negativní 

úloha jeho poměrně vysoká cena a nemožnost jeho využití za všech klimatických 

podmínek. V určitém případě by bylo možné za substituty považovat i různé nemotorové 

dopravní prostředky (kola apod.). Tyto substituty však nemají v současné době žádnou 

významnější roli.  

 

Porterův model konkurenčního prostředí společnosti AUTOSALON SVOBODA 

1. Vyjednávací síla zákazníků 

Jak vyplývá z výše uvedeného textu konkurenční nabídka je poměrně obsáhlá, a to 

co do kvantity i kvality, a proto z tohoto pohledu je vyjednávací síla zákazníků poměrně 

vysoká. 

2. Vyjednávací síla dodavatelů 

Společnost AUTOSALON SVOBODA se v mnohém musí přizpůsobit obchodním 

procedurám společnosti Pegueot, a proto lze konstatovat, že je na této společnosti poměrně 

dost závislá. Z tohoto důvodu nelze hodnotit vyjednávací sílu dodavatelů jinak než jako 

poměrně vysokou. 

3. Intenzita rivality mezi existujícími konkurenty 

Jak již bylo uvedeno, v daném odvětví existuje celá řada konkurentů, jedná se totiž 

o trh, který je relativně velmi dobře pokryt. Z tohoto důvodu je možné hodnotit rivalitu 

mezi existujícími konkurenty jako relativně vysokou. Od konkurence se však lze 

samozřejmě značně odlišit prostřednictvím vhodné prezentace s důrazem na individuální 

přístup k zákazníkovi. 

4. Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví 

V současné době se dá konstatovat, že vstup do odvětví je spíše neperspektivní, 

protože se jedná o tržní segment, který je relativně dobře pokryt a nasycen. Z tohoto 

pohledu se jeví hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví jako poměrně nízká. 
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5. Hrozba subtitutů 

Jak již bylo uvedeno, za substituty lze považovat prostředky hromadné dopravy 

(zejména vlaky a autobusy), ale v extrémních případech i nemotorové dopravní prostředky 

(kola apod.). V každém případě lze však ohrožení ze strany substitutů hodnotit jako velmi 

nízké. Lze naopak konstatovat, že potřeba individuální automobilové dopravy je pro 

současnou naši vyspělou společnost zcela nenahraditelná.  

Na obrázku č. 8 uvádím Porterův model konkurenčních sil společnosti 

AUTOSALON SVOBODA. 

Obrázek č. 8: Porterův model konkurenčních sil společnosti AUTOSALON 

SVOBODA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: vlastní práce  
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nebo je přímo obrátit ve svůj prospěch. Obecně je třeba, aby se podnik AUTOSALON 

SVOBODA od svých konkurentů odlišil a vytvářel tak pro své všechny klienty vyšší 

hodnotu. 

Vzhledem k výše uvedeným analýzám lze hodnotit jako klíčové faktory, které by 

měly přispět ke zvýšení profitability především nákladovou efektivnost, vzhledem k síle 

rozhodujícího dodavatele, marketing, tedy zejména zaujmout zákazníky kromě cenové 

nabídky i další specifickou vlastností nabídky a dále distribuci, zahrnující rychlé a kvalitní 

zásobování, ve formě flexibilní logistiky.  

2.4 Analýza vnitřních zdrojů a schopností 

Analýza vnitřních zdrojů a schopností společnosti AUTOSALON SVOBODA by 

měla sloužit především k bezproblémovému fungování vnitropodnikových procesů a 

zajištění tak úspěšnosti této společnosti v budoucím období. 

2.4.1 Vnitřní zdroje 

Na základě analýzy vnitřního prostředí se dále pokusíme odhalit, nakolik je 

společnost schopna svými zdroji a schopnostmi přispět k celkové své úspěšnosti. 

Faktory vědecko-technického rozvoje 

Pokud bychom zkoumali jednotlivé faktory vědecko-technického rozvoje vztažené 

pouze na objekt podnikání společnosti, tj. prodej automobilů a servisní činnost, nebylo by 

třeba provádět žádnou hloubkovou analýzu. Mezi tyto faktory lze však zařadit i ty faktory, 

pomocí kterých jsou uvedené obchodní transakce prováděny a zde by současná technika, 

zejména technologická úroveň, mohla účinně napomoci produktivitě práce ve společnosti. 

Z provedené analýzy vyplynulo, že stávající informační systém společnosti není 

v současné době plně využíván, což je způsobeno zejména jeho nízkou přizpůsobivostí 

potřebám společnosti.  Jedná se více méně o zajištění potřeb pro účetní, evidenci vozidel a 

jejich fakturaci. Tento stávající informační systém by bylo proto dobré nahradit 

kvalitnějším informačním systémem, např. Helios Green, kde veškeré výstupy tohoto 

systému umožňují dokonalé strategické řízení a operativní plánování. Tento návrh vychází 
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také z vyhodnocení informačních systémů, které provedla Koukolová66, viz tabulka č. 8, 

kde Helios Green jako jeden z „mála programů obsahuje funkci Spedice propojenou 

s Celním softwarem. Je na něj vypracován nezávislý auditorský posudek a získal některá 

zajímavá ocenění. Velmi dobrého hodnocení dosáhl také v oblasti poskytovaných služeb, 

přičemž některé z nich jsou již zahrnuty v ceně programu“.67 

Tabulka č. 8: Celkové bodové hodnocení softwarových systémů 
 

Název programu Výrobce Získaný 
počet bodů 

Helios Green LCS International, a.s. 348 
IS K2 Professional K2 atmitec s.r.o. 347 
KARAT Enterprise KARAT Software a.s. 285 
ABRA G3 ABRA Software a.s. 260 
Vema Vema, a. s. 253 
BYZNYS VR J.K.R. spol. s r.o. 252 
Vision32 Vision Praha s.r.o. 232 
Microsoft Dynamics AX Microsoft s.r.o. 222 

Money S5 CÍGLER SOFTWARE, 
a.s. 219 

WinStrom 7 WinStrom s.r.o. 214 
ESO9 Profi ESO9 intranet a.s. 211 
QI DC Concept a.s. 211 
Altus VARIO Altus software s.r.o. 196 
SAP Business All-in-One SAP ČR, spol. s r. o. 171 
POHODA SQL 2009 STORMWARE s.r.o. 163 
DIMENZE++ CENTIS, spol. s r.o. 136 

Notia Business Server NOTIA Informační 
systémy 124 

Orsoft 9.0 ORTEX spol. s r.o. 108 

Zdroj: KOUKOLOVÁ, P. Výběr účetního software pro firmu, 2009, s. 59. 

 

Marketingové a distribuční faktory 

                                                

66 KOUKOLOVÁ, P. Výběr účetního software pro firmu. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní 

fakulta, 2009, s. 59. 
67 KOUKOLOVÁ, P. Výběr účetního software pro firmu. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-

správní fakulta, 2009, s. 59. 
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Zejména v dnešní době platí, že možné je vyrobit nebo nakoupit cokoliv, ale 

v situaci přebytku nabídky nad poptávkou je problém především to, jakým způsobem 

výrobky také prodat. Marketingové a distribuční faktory je proto z hlediska dobrého 

fungování společnosti AUTOSALON SVOBODA  možné považovat za rozhodující. 

Složení marketingového mixu se  skládá především z reklam v regionálních médiích, 

přičemž  společnost využívá různých prvků reklamní komunikace jak pro jednotlivé 

produkty tak pro firmu jako celek. Používá   například reklamní spoty v rádiích, billboardy 

rozmístěné strategicky v oblasti Frýdecko-Místecka,  také tištěnou reklamu v regionálních 

denících, časopisech a zpravodajích. Dále  využívá i  možnosti marketingu jako jsou 

soutěže, tištěná reklama na svých vozech, outdoor reklama – vystavení jednotlivých vozů u 

nákupních středisek. Konstatuji, že marketing  je jednou z nejsilnějších stánek firmy 

nehledě na reklamní podporu, kterou poskytuje společnost Peugot všem svým prodejcům.  

Společnost AUTOSALON SVOBODA má také svoji domovskou internetovou 

stránku. Tato internetová stránka je však dle mého názoru profesně pouze průměrná. Pro 

oblast Public relations nemá společnost ucelenou strategii. Společnost také nemá 

stanovenou strategii pro celou oblast sponzorství a sponzorované akce nejsou plánovány 

dopředu. 

Faktory výroby a řízení výroby 

Společnost AUTOSALON SVOBODA není výrobním podnikem, a proto do těchto 

faktorů lze zařadit především takové, kterými je ovlivňován prodej vozidel. Jedním 

z důležitých procesů se jeví překlady jednotlivých písemných materiálů do jazyka konečné 

destinace, protože francouzská pobočka je uvádí ve francouzštině, pokud tyto překlady již 

nezajistí výhradní dovozce do České republiky tj. firma PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA 

s.r.o.. Zpracování jednotlivých materiálů je velice důležité pro koncové zákazníky 

autosalonu. V každé zemi totiž většinou také prodejci nabízejí jiné modely vozů, včetně 

jejich vybavení. 

Faktory podnikových a pracovních zdrojů 

Také hmotné zdroje podniku nejsou v případě obchodní společnosti jakou je 

AUTOSALON SVOBODA tak zásadní, jak je tomu u výrobních podniků. Přesto lze 

v případě AUTOSALONU SVOBODA konstatovat, že tyto zdroje jsou na velmi vysoké 

úrovni. Jedná se především o stroje a zařízení, které společnost používá pro servis, jež se 
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podílí velkou částí na přidané hodnotě podniku. Také dobře fungující informační systém 

spojený s automatizací většiny interních procedur by mohla umožnit zachování stávajícího 

počtu zaměstnanců back office a pouze rozšiřovat počet pracovníků front office. Právě 

z těchto důvodů je však třeba považovat za velice důležitou existenci správné nastavení 

motivace zaměstnanců.  

S pracovními zdroji ale velice souvisí problematika podnikové kultury. A právě 

v rámci hodnocení podnikové kultury ve společnosti AUTOSALON SVOBODA jsem na 

základě provedených rozhovorů se zaměstnanci dospěla k názoru, že většina z nich má 

zájem na budování úspěšného podniku. Na pracovištích společnosti vládne celkem 

neformální atmosféra, jednotliví pracovníci si také navzájem tykají a někteří se schází i 

mimo pracovní dobu. Proto také pracovní atmosféru a podnikovou kulturu hodnotím velice 

pozitivně a je to dobrý faktor pro zamýšlený další rozvoj společnosti. 

2.4.2 Identifikace a analýza schopností 

V této části se budu zabývat analýzou schopností společnosti AUTOSALON 

SVOBODA. Je to nutné z toho důvodu, protože nevyužité zdroje společnosti není možné 

přeměnit na přidanou hodnotu. Úspěšnost podniku je totiž determinována rovnováhou 

mezi zdroji a jejich využitím, jak již bylo předeslané v teoretické části práce. 

Hodnotový řetězec 

Pomocí hodnotového řetězce (value chain)68 je možné analyzovat ty strategicky 

významné aktivity společnosti, které se zásadním způsobem podílejí na tvorbě přidané 

hodnoty. V tomto případě lze jednotlivé aktivity rozdělit na primární a sekundární, kam 

patří: 

Primární aktivity  

§ zisk materiálu, 

§ přetváření materiálu do produktu, 

§ skladování a distribuce, 

§ marketing, 

§ služby. 

                                                

68 Michael  Porter se zamýšlel nad tím, co dělá ze vstupů produkt, za který jsou zákazníci ochotni zaplatit. 
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Sekundární aktivity sdružují jednotlivé aktivity, jako je management lidských zdrojů, 

nákup, výzkum a vývoj, celková infrastruktura firmy. 

Za primární činnost autosalonu je považován prodej nových vozidel určité značky 

(značek), což v případě společnosti AUTOSALON SVOBODA znamená, že přidaná 

hodnota této firmy pro zákazníka spočívá v dostupnosti významného zdroje osobních 

automobilů Peugeot. Tato dostupnost se ale neprojevuje pouze tím, že zákazník má 

k dispozici seznam disponibilních vozidel této značky, ale také v poskytovaných službách, 

které jsou s touto primární výhodou spojené. Zákazník ve společnosti AUTOSALON 

SVOBODA dostává již zcela konkrétní nabídku vozidel, jejíž parametry jsou přizpůsobené 

jeho potřebám a požadavkům. Zaměstnanci společnosti jsou pak zákazníkovi k dispozici, 

aby mu objasnili jakékoliv nejasnosti v popisu vozidel, jejich výbav, stanovení ceny a to ve 

zcela srozumitelném jazyce. Zde je třeba konstatovat, že veškeré činnosti zajišťuje 

společnost vlastními zaměstnanci. Po zjištění náplně primárního procesu bylo možné dojít 

k závěru, že celou tuto oblast tvoří tzv. „core business“, mající značný strategický 

charakter a podílející se převážnou měrou na tvorbě zisku autosalonu. Proto také nelze 

uvažovat o nějaké změně způsobu jejich zajištění. Dalším faktorem tvořícím přidanou 

hodnotu jsou poprodejní služby (záruční servis,  pozáruční servis a další). Výše uvedené 

aktivity tak tvoří  přidanou hodnotu pro zákazníka a tím i konkurenční výhodu pro 

společnost AUTOSALON SVOBODA. 

Míra rentability a zkušenostního efektu  

Míra rentability je charakterizována vztahem mezi nákladovými výhodami a 

velikostí společnosti, kdy velice jednoduše řečeno dochází k úsporám v rozsahu 

rozpouštěním fixních nákladů. Je to proto také jeden důvod pro rozvíjení činnosti 

autosalonu a zakládání dalších poboček. Společnost AUTOSALON SVOBODA by tak 

mohl dosahovat snižování nákladů pomocí tzv. zkušenostního efektu. Podle mého názoru 

by se vedení společnosti mělo v mnohem větší míře zaměřit na cílevědomé urychlování 

zkušenostního efektu systematizací jednotlivých pracovních procedur a to především 

implementací pro tento účel adekvátního informačního systému. Tento systém by jednak 

dále usnadnil práci jednotlivým řadovým zaměstnancům společnosti především ve smyslu 

nalézání a odstraňování nedostatků v potřebných datech a informacích, ale dále by také 

napřímil některé informační toky. Současně s tím by bylo možné očekávat zlepšenou 
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funkci celého ekonomického systému a kvalitnější poskytování potřebných manažerských 

informací. 

2.5 SWOT analýza 

Na základě provedené komplexní strategické analýzy okolí společnosti i jejích 

vnitřních zdrojů a schopností, byla vypracována následující SWOT analýza. V dnešní době 

je totiž nutné brát velice vážně všechna ohrožení firmy, snažit se o jejich analýzu, 

identifikaci skutečných možných dopadů pro fungování firmy a jejich eliminaci. Také se 

musí firma soustředit na eliminaci slabých stránek a nedopustit, aby se přeměnily 

v ohrožení. Naopak důsledným řešením slabých stránek může firma získat výhody a 

přeměnit je ve své silné stránky. Jednotlivé body SWOT analýzy, které se vztahují 

k jednotlivým faktorům jsou v následujícím přehledu seřazeny hierarchicky podle jejich 

důležitosti i možného vlivu na úspěšnost zkoumané společnosti v budoucnu. 

Tabulka č. 9. SWOT analýza společnosti 

SILNÉ STRÁNKY 

Pořadí Silná stránka 

1 Majitel má určitou vizi o budoucnosti společnosti. 

2 Schopný tým zaměstnanců společnosti. 

3 Dlouhodobě stabilní vlastnická struktura. 

4 Individuální přístup k zákazníkovi. 

5 Možná nabídka doprovodných služeb. 

6 Příjemné pracovní klima. 

SLABÉ STRÁNKY 

Pořadí Slabá stránka 

1 Problematická zastupitelnost jednotlivých zaměstnanců. 

2 Silná závislost na hlavním dodavateli. 

3 Vize podniku není explicitně formulována. 

PŘÍLEŽITOSTI 

Pořadí Příležitosti 
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1 Další zvýšení poptávky po skončení recese. 

2 Zavedení šrotovného i v České republice. 

3 Možnost proniknutí na nové trhy. 

4 Implementace adekvátnějšího informačního systému. 

5 Další snižování a odstraňování bariér obchodu. 

HROZBY 

Pořadí Hrozby 

1 Dramatický růst cen pohonných hmot. 

2 Zvýšení DPH. 

3 Přetažení klíčových zaměstnanců konkurencí. 

 

Jak vyplývá z uvedeného přehledu faktory, které jsou uspořádané podle důležitosti 

v rámci silných stránek lze chápat jako relevantní konkurenční výhodu společnosti 

AUTOSALON SVOBODA.  Faktory, které jsou uvedené v rámci příležitostí, ale i hrozeb, 

jsou externí vlivy, které musí tato společnost zohlednit tak, aby upravený strategický plán 

jednak snižoval riziko hrozeb, ale maximálně těžil z příležitostí, které ji toto vnější 

prostředí poskytuje. Vliv slabých stránek ve SWOT analýze je třeba v co největší možné 

míře omezit, aby silné stránky společnosti byly jako zásadní zdroj konkurenční výhody 

v co největší míře zužitkovány. 
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3 NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO DANÝ PODNIK 

Pro vypracování této diplomové práce byla zvoleno prostředí společnosti 

AUTOSALON SVOBODA, s.r.o., se sídlem Hodoňovice 203, Frýdek Místek, jejímž 

předmětem činnosti je obchod s automobily značky Peugeot a opravy silničních vozidel. 

Jak vyplynulo z provedené analýzy lze konstatovat, že společnost AUTOSALON 

SVOBODA se dynamicky rozvíjí, s čímž je spojena výstavba poboček a zvyšování počtu 

zaměstnanců. 

V rámci prováděné analýzy hospodaření autosalonu byla provedena horizontální a 

vertikální analýza účetních výkazů společnosti a poměrových ukazatelů. Z provedené 

analýzy vyplynulo, že během sledovaných let 2006 až 2008 došlo ke snížení ROA, ROCE, 

ROE, ale také finanční páky. Bohužel se především snížila rentabilita z vlastních zdrojů. 

Kladně bylo hodnoceno snižování obratu krátkodobých pohledávek i závazků a bylo také 

možné konstatovat, že Debt Ratio v uvedeném období klesal a naopak Equity Ratio se 

zvyšoval. 

Následně byla provedena analýza vnějšího prostředí, k čemuž se jako 

nejpraktičtější metoda jevila PEST analýza. V analýze mikrookolí bylo konstatováno, že 

na základě dat z prodejů a za podpory dat z výzkumu bylo možné označit jako cílovou 

skupinu zákazníků AUTOSALONU SVOBODA skupinu AA (all adults) tj. 25-65 let se 

středním a vyšším příjmem. Co se týká konkurence, bylo možné za významné konkurenty 

na českém trhu označit především prodejce značek Škoda, Ford, Volkswagen, Renault, 

Hyundai a v poslední době i KIA. Protože v současné době není třeba se obávat nějakého 

dramatického odklonu od individuální automobilové dopravy, bylo zjištěno, že jednotlivé 

substituty (především prostředky hromadné dopravy) nehrají žádnou významnou roli. 

Současně však bylo také konstatováno, že v určitém případě by bylo možné za substituty 

považovat i různé nemotorové dopravní prostředky (kola apod.). Konkurenční prostředí 

bylo hodnoceno pomocí Porterova modelu a výsledky jsou uvedeny na obrázku č. 7. 

Vzhledem k tomu, že tři z pěti sil Porterova pětifaktorového modelu jsou po provedené 

analýze hodnoceny jako relativně, nebo velmi vysoké je třeba se zaměřit právě na tyto 

faktory. V obchodní strategii společnosti AUTOSALON SVOBODA by proto měly být 

především definovány takové nástroje, které umožní podniku čelit těmto významným 

konkurenčním silám nebo je přímo obrátit ve svůj prospěch.  

Analýza vnitřních zdrojů společnosti prokázala, že stávající informační systém, 

který není plně využíván a který plně nevyhovuje současným podmínkám společnosti by 
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bylo třeba nahradit jiným. V rámci tohoto opatření byl navržen informační systém Helios 

Green, který se hodí právě pro společnosti typu AUTOSALON SVOBODA.  Systém totiž 

kromě standardního jádra obsahuje velké množství specializovaných modulů spadajících 

pod tzv. branžová řešení, mezi které patří i „Automobilový průmysl“. Systém je založený 

na standardech a je snadno integrovatelný do běžného podnikového prostředí. Výhodou 

také je, že samozřejmostí je rozsáhlá spolupráce se zavedenými office aplikacemi a jinými 

podobnými podnikovými aplikacemi. 

Helios Green je vyspělý informační systém vyvinutý na platformě Microsoft.NET.  

Jeho nespornou výhodou je, že je určen pro zákazníky, kteří potřebují rychle 

implementovat spolehlivý informační systém za přijatelnou cenu s možností budoucího 

rozšiřování. Přitom důraz na automatizaci veškerých interních procesů společnosti 

AUTOSALON SVOBODA, s využitím moderních technologických postupů se v rámci 

budoucích narůstajících objemů prodeje na pobočkách jeví jako nezbytnost. Nespornou 

výhodou IS Helios Green, proti jiným systémům je také jeho maximální schopnost 

„domluvit se“ s dalšími informačními systémy, snadná orientace obsluhy a jednoduché 

ovládání systému.  

Lze konstatovat, že systém Helios Green, viz obrázek č. 9, proti dalším podobným 

systémům upřednostňuji zejména proto, že: 

§ umožňuje spojení činností, v jednom integrovaném systému, který sleduje 

veškeré činnosti společnosti, 

§ poskytuje kompletní on-line informace pro vedení společnosti, 

§ samozřejmostí je přizpůsobení informačního softwaru specifickým 

požadavkům zákazníků, 

§ výhodou je to, že je plně integrován s produkty Microsoft, 

§ má moderní uživatelské rozhraní, 

§ trvalý kontakt s autory systému zaručuje jeho vysokou flexibilitu, 

§ na systém Helios Green je, od okamžiku předání do rutinního provozu, 

poskytován plný servis. Spočívá nejen v udržování provozuschopnosti 

a shody s legislativou, v odstraňování chyb, ale i v bezprostřední reakci na 

organizační změny u zákazníka, v realizaci specifických  úprav podle jeho 

požadavků. Samozřejmostí je i poskytování hotline služeb a konzultací. 
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Obrázek č. 9: Moduly systému Helios Green 

 

Zdroj: LCS 

Jako nejvhodnější postup navrhuji, aby se AUTOSALON SVOBODA obrátil 

přímo na kvalifikované pracovníky softwarové společnosti s žádostí o bližší představení 

celého systému a prezentaci vybraných produktů, po níž by pak mohlo následovat 

projednání možností konkrétních úprav standardních verzí programu, tak aby co nejlépe 

vyhovoval požadavkům AUTOSALONU SVOBODA. V návaznosti na tyto úpravy by pak 

společnost měla požadovat cenovou kalkulaci zohledňující jak dílčí úpravy programu, 

propojení jednotlivých poboček, implementaci a dodatečné náklady na hardware.  

Jádrem produktu společnosti je prodej nových a ojetých automobilů značky 

Peugeot, ale také poskytování dalších služeb (servis apod.). Typickými složkami vlastního 

produktu je značka a kvalita, na kterou společnost klade velký důraz.  

V rámci marketingového mixu vychází nejhůře hodnocení internetové stránky 

společnosti AUTOSALON SVOBODA, kterou  je možné hodnotit pouze jako profesně 

průměrnou. Z tohoto důvodu by ji bylo vhodné radikálně přepracovat. Současně je možné 

konstatovat, že společnost AUTOSALON SVOBODA nemá ucelenou strategii Public 
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relations, ale i strategii pro oblast sponzorství a sponzorované akce nejsou nijak dopředu 

plánovány. 

V rámci navrhované změny informačního systému by bylo možné provést 

automatizaci některých dalších činností, což by umožnilo zachování stávajícího počtu 

zaměstnanců back office a pouze rozšiřování pracovníků front office při dalším rozšiřování 

poboček. Podniková kultura společnosti byla označena jako přátelská a celkem neformální, 

proto také byla velice pozitivně hodnocena. V rámci hodnocení hodnotového řetězce bylo 

zjištěno, že přidaná hodnota pro zákazníka společnosti spočívá především v dostupnosti 

významného zdroje osobních automobilů. Dalším faktorem tvořícím přidanou hodnotu 

jsou pak jednotlivé poprodejní služby jako je například záruční a pozáruční servis. Co se 

týká zkušenostního efektu bylo konstatováno, že vedení společnosti by se mělo v mnohem 

větší míře zaměřit na cílevědomé urychlování zkušenostního efektu systematizací 

jednotlivých pracovních procedur a to především implementací pro tento účel adekvátního 

informačního systému. 

V poslední části práce byla hodnocena SWOT analýza, jejíž jednotlivé body, 

vztahující se k jednotlivým prvkům, jsem seřadila podle jejich důležitosti i možného vlivu 

na úspěšnost zkoumané společnosti AUTOSALON SVOBODA. V závěru pak mohlo být 

konstatováno, že faktory, které byly uvedené v rámci příležitostí, ale i hrozeb, jsou externí 

vlivy, které musí společnost zohlednit tak, aby upravený strategický plán jednak snižoval 

riziko hrozeb, ale maximálně těžil z příležitostí, které mu toto vnější prostředí poskytuje. 

Vliv slabých stránek ve SWOT analýze pak bylo doporučeno v co největší možné míře 

omezit, aby silné stránky společnosti byly jako zásadní zdroj konkurenční výhody v co 

největší míře zužitkovány. 

V úvodu práce byly stanoveny jednotlivé hypotézy, na které pak bylo možné na 

základě stanovených analýz a diskuze odpovědět následujícím způsobem: 

Hlavní hypotéza:  

Analyzovaný podnik se po celé sledované období nachází v dobré finanční situaci. 

Tato hypotéza se v podstatě potvrdila, i když během sledovaného období 2006 až 2008 

došlo u některých ukazatelů ke zhoršení výsledků. Tento pokles byl ale eliminován 

zlepšením některých dalších. U části ukazatelů došlo také k jejich ovlivnění investicemi do 

nových poboček, nebo vybavení stávajících.  
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Dílčí hypotézy: 

Pravděpodobnost bankrotu podniku je v následujícím období malá. Lze 

předpokládat, že index IN05 se bude pohybovat nad hladinou 0,9 – šedá zóna 

nevyhraněných výsledků. 

Také tato hypotéza se jednoznačně potvrdila a bylo možné konstatovat, že 

pravděpodobnost bankrotu je možné v současné době vyloučit. Index IN05 za celé 

sledované období nepoklesl pod 2,33 a lze tedy předpovídat uspokojivou finanční situaci i 

v dalším období. 

S růstem tržeb je spojen růst zásob. S růstem tržeb je spojena vyšší obrátkovost, 

Tato hypotéza se potvrdila, protože ve sledovaném období let 2006 až 2008 došlo ke 

zvýšení tržeb z 111.784 tis. Kč v roce 2006 na 174.303 tis. Kč (index 155,93), při 

současném zvýšení zásob z 20.651 tis. Kč v roce 2006 na 26.701 tis. Kč v roce 2008 (index 

129,30). Současně však došlo ke snížení doby obratu zásob z 53,80 dnů v roce 2006 na 

47,32 dnů v roce 2008 (index 87,96). 

Růst krátkodobých pohledávek je doprovázen růstem krátkodobých závazků. 

Tato hypotéza byla také potvrzena, i když v našem případě došlo ke snížení krátkodobých 

pohledávek z 10.882 tis. Kč v roce 2006 na 10.787 tis. Kč v roce 2008 (index 99,13), tak 

krátkodobých závazků z 21.767 tis. Kč v roce 2006 na 12.016 tis. Kč v roce 2008 (index 

55,21).  

Predikovatelnost vývoje obratu podiku 

Tuto hypotézu nebylo možné zcela spolehlivě potvrdit, protože predikovat vývoj obratu 

podniku v době probíhající celosvětové hospodářské a finanční krize není tak jednoduchou 

záležitostí. V současné době také není známo, jestliže bude i v České republice skutečně 

realizováno šrotovné a v jakém časovém horizontu. Určitým nebezpečím také je, že i když 

se objemy prodejů vrátí na dřívější hodnoty, celková ziskovost odvětví se již nevrátí. To by 

mohlo mít výraznější dopad zejména na luxusnější typy vozidel. Vzhledem k dokončení 

výstavby nové pobočky Třinec Oldřichovice, lze však i v roce 2010 očekávat další zvýšení 

obratu. 

Pro celkové zlepšení hospodaření AUTOSALONU SVOBODA lze, tak jak bylo 

uvedeno v předcházejícím textu, doporučit realizaci následujících opatření:  
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• V obchodní strategii společnosti definovat takové nástroje, které umožní podniku 

čelit významným konkurenčním silám nebo je přímo obrátit ve svůj prospěch. 

Jedná se zejména o další orientaci na zákazníka, přesnější formulace a zveřejnění 

vize, zajištění dalších zdrojů informací o situaci v odvětví a poptávce apod. 

• Provést náhradu současného informačního systému jiným, například informačním 

systémem Helios Green, jehož dodavatelem je například společnost Digital 

Resources, která je specialistou na softwarové systémy a poradenské služby 

v oblasti řízení a podpory servisních a obchodních firem. 

• Provést komplexní revizi domovské internetové stránky společnosti a to tak, aby 

lépe vyhovovala požadavkům zákazníků, ale i zaměstnancům v oblasti prodeje a 

marketingu.  

• Vypracovat novou ucelenou strategii v oblasti Public relations a sponzorství, 

sponzorované akce dopředu více plánovat. 

• Více se zaměřit na cílevědomé urychlování zkušenostního efektu systematizací 

jednotlivých pracovních procedur a to především implementací pro tento účel 

adekvátního informačního systému (Helios Green). 

• Zajistit, aby upravený strategický plán snižoval riziko hrozeb, ale zejména 

maximálně těžil z příležitostí, které mu vnější prostředí poskytuje. Vliv slabých 

stránek uvedených ve SWOT analýze omezit, aby silné stránky společnosti byly 

jako zásadní zdroj konkurenční výhody v co největší míře zužitkovány. Velkou 

výhodou společnosti AUTOSALON SVOBODA je to, že majitel firmy má určitou 

vizi o budoucnosti, kterou by však bylo třeba dále rozpracovat, již z toho důvodu, 

že v současné době je společnost silně závislá na hlavním dodavateli. Pokud by se 

v upraveném strategickém plánu podařilo snížit tuto závislost a zvětšit tržní 

segment, lze očekávat, že v případě ukončení recese a po opětovném zvýšení 

poptávky, zlepší společnost svoje dosavadní postavení. Strategický plán také 

doporučuji přizpůsobit i případné variantě zavedení šrotovného v České republice, 

tak aby společnost byla připravena i na tuto alternativu dalšího vývoje, i když tato 

varianta se v současné době zdá, vzhledem k postupu současné politické 

reprezentace, již málo pravděpodobná. V upraveném strategickém plánu by měla 

být řešena i další stabilizace zaměstnanců, jejich vzdělávání a motivace.  
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ZÁVĚR 

Jak vyplynulo z této práce, schopnost každého podniku soutěžit v současném, 

velice nestálém podnikatelském prostředí vyžaduje nejen kompetentní řízení a vedení, 

které disponuje dostatečným strategickým myšlením a cítěním, ale také provádění 

důsledné analýzy jednotlivých podnikových faktorů, které jsou pro hospodaření podniku 

klíčové. Cílem mé práce bylo především zhodnocení současného stavu společnosti 

AUTOSALON SVOBODA, s.r.o. z hlediska jejího hospodaření,  ale také  navržení 

případných zlepšení. Konkrétně tedy šlo o strategickou analýzu jednotlivých externích a 

interních podnikových faktorů a představení některých aspektů, které jsou z mého pohledu 

důležité pro úspěšný rozvoj podniku a dosahování jeho cílů. 

Za přínos své práce považuji především vypracování komplexní analýzy hodnocené 

společnosti, která může poskytnout managementu této společnosti dokonalý pohled na 

současnou situaci podniku a navržení některých opatření, jejichž implementace by měla 

přispět k dalšímu rozvoji této společnosti. Úspěšná implementace navržených změn je však 

vždy závislá na jejich konkrétní realizaci v daném podniku. Důležité proto také bude, 

vytvořit v této společnosti takové prostředí, které navržené změny podporuje. Tato práce 

však může být přínosná i pro ostatní studenty, kteří se o tuto problematikou zajímají.  
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Globální produkce lehkých automobilů v období let 2003-2008 

 
 
 

 

Globálně 
2003 2008 

58,2 mil. 68,7 mi. 
Prům. rychlost růstu +3,6 % 

 

Severní Amerika (vč. Mexika) 
2003 2008 

16,0 mil 17,4 mil. 
Prům. rychl. růstu +1,7 % 

 

Jižníí Amerika 
2003 2008 

1,8 mil 2,7 mil. 
Prům. rychl. růstu +9,6 % 

 

Západní Evropa 
2003 2008 

16,3 mil 17,9 mil. 
Prům. rychl. růstu +1,9 % 

 Východní Evropa 
2003 2008 

3,6 mil 5,8 mil. 
Prům. rychl. růstu +11,9 % 

 Korea 
2003 2008 

3,4 mil 4,1 mil. 
Prům. rychl. růstu +3,9 % 

 Japonsko 
2003 2008 

9,9 mil 9,9 mil. 
Prům. rychl. růstu 0 % 

 Asie (bez Japonska a Koreje) 
2003 2008 

7,0 mil 10,8 mil. 
Prům. rychl. růstu +11,2 % 

 

 

Zdroj: GAPIS.CZ 
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Příloha č. 2: Kde se v České republice vyrábějí automobily a díly pro ně 
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Příloha  č. 3: Organizační schéma společnosti 

 

Zdroj: AUTOSALON SVOBODA s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednatel/majitel 

Prodej náhradních dílů Servis 

Vedoucí prodeje 

Prodej vozů 

Nové a ojeté vozy 

Asistent jednatele 

Recepce Účtárna 
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Příloha č. 4: Vertikální rozvaha AUTOSALONU SVOBODA 

Rozvaha v plném rozsahu: AUTOSALON SVOBODA podíl na bilanční sumě 

Aktiva k 31.12. (tis. Kč) 2008 2007 2006 

  AKTIVA CELKEM 100,0% 100,0% 100,0% 

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL 0,0% 0,0% 0,0% 

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 6,9% 6,4% 6,4% 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0,0% 0,0% 0,0% 

1.    Zřizovací výdaje 0,0% 0,0% 0,0% 

2.    Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,0% 0,0% 0,0% 

3.    Software 0,0% 0,0% 0,0% 

4.    Ocenitelná práva 0,0% 0,0% 0,0% 

5.    Goodwill 0,0% 0,0% 0,0% 

6.    Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0,0% 0,0% 0,0% 

7.    Nedokončený dlouh. nehmotný majetek 0,0% 0,0% 0,0% 

8.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,0% 0,0% 0,0% 

B.II. Dlouhodobý  hmotný majetek 6,9% 6,4% 6,4% 

1.    Pozemky 0,0% 0,0% 0,0% 

2.    Stavby 0,0% 0,0% 0,0% 

3.    Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 6,9% 6,4% 6,4% 

4.    Pěstitelské celky trvalých porostů 0,0% 0,0% 0,0% 

5.    Základní stádo a tažná zvířata 0,0% 0,0% 0,0% 

6.    Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0,0% 0,0% 0,0% 

7.    Nedokončený dlouh. hmotný majetek 0,0% 0,0% 0,0% 
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8.    Poskytnuté zálohy na DHM 0,0% 0,0% 0,0% 

9.    Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0,0% 0,0% 0,0% 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0,0% 0,0% 0,0% 

1.    Podíly v ovládaných a řízených osobách 0,0% 0,0% 0,0% 

2.    Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0,0% 0,0% 0,0% 

3.    Ostatní dlouhodobé CP a podíly 0,0% 0,0% 0,0% 

4.    Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám 0,0% 0,0% 0,0% 

     a účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0,0% 0,0% 0,0% 

5.    Jiný dlouhodobý finanční majetek 0,0% 0,0% 0,0% 

6.     Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0,0% 0,0% 0,0% 

7.     Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0,0% 0,0% 0,0% 

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 92,7% 93,2% 93,4% 

C.I. Zásoby 50,2% 63,4% 48,0% 

1.    Materiál 0,0% 0,0% 0,0% 

2.    Nedokončená výroba a polotovary 0,0% 0,0% 0,0% 

3.    Výrobky 0,0% 0,0% 0,0% 

4.    Zvířata 0,0% 0,0% 0,0% 

5.    Zboží 50,2% 63,4% 48,0% 

6.    Poskytnuté zálohy na zásoby 0,0% 0,0% 0,0% 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0,0% 0,0% 0,0% 

1.    Pohledávky z obchodních vztahů 0,0% 0,0% 0,0% 

2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0,0% 0,0% 0,0% 

3.    Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 0,0% 0,0% 0,0% 
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4. 
   Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení 0,0% 0,0% 0,0% 

5.    Dohadné účty aktivní 0,0% 0,0% 0,0% 

6.    Jiné pohledávky 0,0% 0,0% 0,0% 

7. Odložená daňová pohledávka 0,0% 0,0% 0,0% 

C.III. Krátkodobé pohledávky 20,3% 23,8% 25,3% 

1.    Pohledávky z obchodních vztahů 18,4% 15,2% 18,7% 

2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0,0% 0,0% 0,0% 

3.    Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 0,0% 0,0% 0,0% 

4. 
   Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení 0,0% 0,0% 4,6% 

5.    Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0,0% 0,0% 0,0% 

6.    Stát - daňové pohledávky 0,0% 0,0% 0,0% 

7.    Ostatní poskytnuté zálohy 1,8% 1,8% 1,9% 

8.    Dohadné účty aktivní 0,1% 0,0% 0,0% 

9.    Jiné pohledávky 0,2% 6,8% 0,0% 

C.IV. Finanční majetek 7,1% 6,1% 20,1% 

1.    Peníze 6,1% 4,4% 16,0% 

2.    Účty v bankách 1,0% 1,7% 4,1% 

3.    Krátkodobý finanční majetek 0,0% 0,0% 0,0% 

4.    Pořizovaný krátkodobý majetek 0,0% 0,0% 0,0% 

D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 0,4% 0,3% 0,2% 

D.I. Časové rozlišení 0,4% 0,3% 0,2% 

1.    Náklady příštích období 0,0% 0,0% 0,0% 
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2.    Komplexní náklady příštích období 0,0% 0,0% 0,0% 

3.    Příjmy příštích období 0,0% 0,0% 0,0% 

          

  PASIVA 2008 2007 2006 

     PASIVA CELKEM 100,0% 100,0% 100,0% 

A. VLASTNÍ KAPITÁL 62,5% 40,3% 37,8% 

A.I. Základní kapitál 0,4% 0,3% 0,5% 

1.    Základní kapitál 0,4% 0,3% 0,5% 

2.    Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0,0% 0,0% 0,0% 

3.    Změny vlastního kapitálu 0,0% 0,0% 0,0% 

A.II. Kapitálové fondy 0,0% 0,0% 0,0% 

1.    Emisní ážio 0,0% 0,0% 0,0% 

2.    Ostatní kapitálové fondy 0,0% 0,0% 0,0% 

3.    Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0,0% 0,0% 0,0% 

4.    Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0,0% 0,0% 0,0% 

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0,0% 0,0% 0,0% 

1.    Zákonný rezervní fond 0,0% 0,0% 0,0% 

2.    Statutární a ostatní fondy 0,0% 0,0% 0,0% 

A.IV. Hospodářský výsledek  minulých let 45,0% 26,8% 19,7% 

1.    Nerozdělený zisk minulých let 45,0% 26,8% 19,7% 

2.    Neuhrazená ztráta minulých let 0,0% 0,0% 0,0% 

A.V. Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) 17,1% 13,2% 18,3% 
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B. CIZÍ ZDROJE 37,5% 59,7% 62,2% 

B.I. Rezervy 0,0% 0,0% 0,0% 

1.    Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0,0% 0,0% 0,0% 

2.    Rezerva na důchody a podobné závazky 0,0% 0,0% 0,0% 

3.    Rezerva na daň z příjmů 0,0% 0,0% 0,0% 

4.    Ostatní rezervy 0,0% 0,0% 0,0% 

B.II. Dlouhodobé závazky 0,0% 0,0% 0,0% 

1.    Závazky z obchodních vztahů 0,0% 0,0% 0,0% 

2.    Závazky k ovládanými a řízenými osobami 0,0% 0,0% 0,0% 

3.    Závazky k účetními jednotkami pod podstatným vlivem 0,0% 0,0% 0,0% 

4. 
   Závazky k společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení 0,0% 0,0% 0,0% 

5.    Přijaté zálohy 0,0% 0,0% 0,0% 

6.    Vydané dluhopisy 0,0% 0,0% 0,0% 

7.    Směnky k úhradě 0,0% 0,0% 0,0% 

8.    Dohadné účty pasivní 0,0% 0,0% 0,0% 

9.    Jiné závazky 0,0% 0,0% 0,0% 

10.    Odložený daňový závazek 0,0% 0,0% 0,0% 

B.III. Krátkodobé závazky 22,6% 59,7% 50,6% 

1.     Závazky z obchodních vztahů 18,7% 55,6% 42,8% 

2.     Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0,0% 0,0% 0,0% 

3.     Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0,0% 0,0% 0,0% 

4.     Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 0,0% 0,0% 0,0% 
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sdružení 

5.     Závazky k zaměstnancům 0,6% 0,4% 0,5% 

6. 
   Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 0,4% 0,2% 0,3% 

7.    Stát - daňové závazky a dotace 1,4% 1,9% 4,2% 

8.    Přijaté zálohy 1,3% 1,0% 2,7% 

9.    Vydané dluhopisy 0,0% 0,0% 0,0% 

10.    Dohadné účty pasivní 0,1% 0,5% 0,1% 

11.    Jiné závazky 0,1% 0,0% 0,0% 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 14,9% 0,0% 11,6% 

1.    Bankovní úvěry dlouhodobé 0,0% 0,0% 0,0% 

2.    Krátkodobé bankovní úvěry 14,9% 0,0% 11,6% 

3.    Krátkodobé finanční výpomoci 0,0% 0,0% 0,0% 

C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 0,0% 0,0% 0,0% 

C.I. Časové rozlišení 0,0% 0,0% 0,0% 

1.    Výdaje příštích období 0,0% 0,0% 0,0% 

Zdroj: vlastní konstrukce autorky 
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Příloha č. 5: Veritkální výsledovka AUTOSALONU SVOBODA 

  AUTOSALON SVOBODA         

Položka č.ř. 2008 2007 2006 

I. Tržby za prodej zboží 01 100,0% 100,0% 100,0% 

A.  Náklady vynaložené na prodané zboží 02 83,8% 89,5% 88,4% 

+ OBCHODNÍ MARŽE 03 2,0% -6,5% -7,5% 

II.  Výkony 04 14,2% 17,1% 19,1% 

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 14,2% 17,0% 19,1% 

2. Změna stavu zásob vlastní výroby 06 0,0% 0,0% 0,0% 

3. Aktivace 07 0,0% 0,1% 0,0% 

B.  Výkonová spotřeba 08 10,1% 4,7% 5,2% 

1. Spotřeba materiálu a energie 09 6,5% 1,1% 1,1% 

2. Služby 10 3,6% 3,6% 4,2% 

+ PŘIDANÁ HODNOTA 11 6,1% 5,9% 6,4% 

C. Osobní náklady 12 2,8% 2,6% 2,9% 

1. Mzdové náklady 13 2,0% 1,9% 2,2% 

2. Odměny členům orgánů spol. a družstva 14 0,0% 0,0% 0,0% 

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 0,7% 0,7% 0,8% 

4. Sociální náklady 16 0,0% 0,0% 0,0% 

D. Daně a poplatky 17 0,0% 0,0% 0,0% 

E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 18 1,0% 1,4% 1,6% 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 19 0,4% 0,8% 0,5% 

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 0,4% 0,8% 0,5% 
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2. Tržby z prodeje materiálu 21 0,0% 0,0% 0,0% 

F. Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 22 0,0% 0,2% 0,4% 

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0,0% 0,0% 0,0% 

2. Prodaný materiál 24 0,0% 0,0% 0,0% 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 25 0,0% 0,0% 0,0% 

  oblasti a komplexních nákladů přístích období 26 0,0% 0,0% 0,0% 

IV. Ostatní provozní výnosy 27 0,3% 0,1% 0,3% 

H.  Ostatní provozní náklady 28 0,2% 0,2% 0,5% 

V. Převod provozních výnosů 29 0,0% 0,0% 0,0% 

I. Převod provoz. nákladů 30 0,0% 0,0% 0,0% 

 *  PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 30 2,8% 2,4% 1,8% 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0,0% 0,0% 0,0% 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0,0% 0,0% 0,0% 

VII. Výnosy z dl. finančního majetku 33 0,0% 0,0% 0,0% 

1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 

účetních 34 0,0% 0,0% 0,0% 

  jednotkách pod podstatným vlivem 35 0,0% 0,0% 0,0% 

2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 36 0,0% 0,0% 0,0% 

3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 37 0,0% 0,0% 0,0% 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 38 0,0% 0,0% 0,0% 

K. Náklady z finančního majetku 39 0,0% 0,0% 0,0% 

IX. Výnosy z přecenění  CP a derivátů 40 0,0% 0,0% 0,0% 

L. Náklady z přecenění CP derivátů 41 0,0% 0,0% 0,0% 

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 

42 0,0% 0,0% 0,0% 
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oblasti 

X. Výnosové úroky 43 0,0% 0,0% 0,0% 

N. Nákladové úroky 44 0,2% 0,2% 0,2% 

XI. Ostatní finanční výnosy 45 3,4% 4,0% 6,1% 

O. Ostatní finanční náklady 46 0,3% 0,3% 0,5% 

XII. Převod finančních výnosů 47 0,0% 0,0% 0,0% 

P. Převod finančních nákladů 48 0,0% 0,0% 0,0% 

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 49 2,9% 3,5% 5,5% 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 50 1,2% 1,5% 1,8% 

1. splatná 51 1,2% 1,5% 1,8% 

2. odložená 52 0,0% 0,0% 0,0% 

** 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU 

ČINNOST 53 4,5% 4,5% 5,5% 

XIII. Mimořádné výnosy 54 0,0% 0,0% 0,0% 

R. Mimořádné náklady 55 0,0% 0,0% 0,0% 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 56 0,0% 0,0% 0,0% 

1. splatná 57 0,0% 0,0% 0,0% 

2. odložená 58 0,0% 0,0% 0,0% 

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 59 0,0% 0,0% 0,0% 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 60 0,0% 0,0% 0,0% 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  61 4,5% 4,5% 5,5% 

  Výsledek hospodaření před zdaněním  62 5,7% 6,0% 7,3% 

Zdroj: vlastní konstrukce autorky 
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Příloha č. 6: Poměrová analýza – dosazení hodnot do vzorců 
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Index IN05 (aktualizace IN 01) 

IN= 0,13 * Aktiva/Cizí zdroje + 0,04 * EBIT/Nákladové úroky + 3,92 * EBIT/Aktiva + 

0,21 * Výnosy/Aktiva + 0,09 * Oběžná aktiva/(Krátkodobé závazky + Krátkodobé 

bankovní úvěry) 
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19945
53224 +0,04*

387
38711620 + +3,97*

53224
38711620 + +0,21*         

                  
53224

28845174303 + +0,09*
792912016

49350
+

 

IN052007=0,13*
35760
59920 +0,04*

344
34410452 + +3,97*

59920
34410452 + +0,21*  

                 
59920

29833145675 + +0,09*
035760

55870
+

 

IN052006=0,13*
26767
43027 +0,04*

308
30810053 + +3,97*

43027
30810053 + +0,21*  

                  
43027

26411111784 + +0,09*
26767
40183  
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Výpočet EVA za rok 2008  

Ukazatel ekonomické přidané hodnoty EVA 2003 
                  

  

  NOPAT (tis. Kč) 3 755    
C (tis. 
Kč) 37 244 Objem Náklady   

  Přidaná hodnota  12 406  Vlastní kapitál  33 279 7%  

  - osobní náklady  5 606  
Cizí kapitál 
zpoplatněný 3 965 5%  

  - daně a poplatky  39             

  - odpisy   2 008  WACC(1) 6,79%      
  +/- změna stavu rezerv 0           
  - daň z příjmu (21 %) 998             
    EVA (1) 1 227 tis. Kč      
           
                                    

C = 33279 + ( 7929/2) = 37244 Kč 

WACC= rd(1-t)*D/C+re*E/C 

WACC =  7*33279/(33279+3965)+5*3965/(33279+3965) = 6,79 % 

 

Výpočet ukazatele EVA za rok 2007 

Ukazatel ekonomické přidané hodnoty EVA 2003 

                  

  

  NOPAT (tis. Kč) 2 497    
C (tis. 
Kč) 26 660 Objem Náklady   

  Přidaná hodnota  10 394  Vlastní kapitál  24 160 7%  

  - osobní náklady  4 615  
Cizí kapitál 
zpoplatněný 2 500 5%  

  - daně a poplatky  45             
  - odpisy   2 448  WACC(1) 6,81%      
  +/- změna stavu rezerv 0  WACC(2)   7,81%      
  - daň z příjmu (24 %) 789             
    EVA (1) 681 tis. Kč      
           
                                    

C = 24160+ (5000/2) = 26660 

WACC= rd(1-t)*D/C+re*E/C 

WACC = 7* 24160/(24160+2500)+5*2500/(24160+2500) = 6,81% 

 

WACCCNOPATEVA ×−=

WACCCNOPATEVA ×−=
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Výpočet ukazatele EVA za rok 2006 

Ukazatel ekonomické přidané hodnoty EVA 2003 
                  

  

  NOPAT (tis. Kč) 1 940    
C (tis. 
Kč) 18 759 Objem Náklady 1  

  Přidaná hodnota  8 824  Vlastní kapitál  16 259 7%  

  - osobní náklady  4 071  
Cizí kapitál 
zpoplatněný 2 500 5%  

  - daně a poplatky  46             
  - odpisy   2 154  WACC(1) 6,73%      
  +/- změna stavu rezerv 0  WACC(2)   7,73%      
  - daň z příjmu (24 %) 613             
    EVA (1) 677 tis. Kč      
           
                                    

C = 16259 +(5000/2) = 18759 Kč 

WACC= rd(1-t)*D/C+re*E/C 

WACC = 7*16259/(16259+2500)+5*2500(16259+2500) = 6,73% 

WACCCNOPATEVA ×−=


