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Příloha 1: Základní poměrové ukazatele finanční analýzy 

 

1. Ukazatele likvidity 

Likvidita určité složky majetku představuje „vyjádření vlastnosti dané složky rychle 

a bez velké ztráty hodnoty se přeměnit na peněžní hotovost.“ [14, str. 48] Likviditou podniku 

rozumíme schopnost podniku včas hradit své platební závazky. 

Ukazatele likvidity v obecném tvaru dávají do podílu to, čím může podnik platit k tomu, co je 

nutno platit. Zpravidla se setkáváme se třemi základními ukazateli: 

1. okamžitá likvidita, 

2. pohotová likvidita, 

3. běžná likvidita. 

Okamžitá likvidita neboli likvidita 1. stupně představuje to nejužší vymezení 

likvidity. Počítá pouze s nejlikvidnějšími položkami z rozvahy, těmi jsou například peníze 

v hotovosti v pokladně, peníze na běžném účtu, ale také volně obchodovatelné cenné papíry. 

Takovýmto prostředkům říkáme pohotové platební prostředky. Pro tento ukazatel platí 

doporučená hodnota v rozmezí 0,9 – 1,1. Nejnižší uváděnou hodnotou je 0,2 což je zároveň 

kritická hranice z hlediska morálky. [14] 

 Okamžitá likvidita = pohotové platební prostředky / závazky s okamžitou splatností    

Pohotová likvidita je označována jako likvidita 2. stupně. Pokud je čitatel stejný 

jako jmenovatel, tedy poměr 1:1, znamená to, že by byl podnik schopen uhradit své závazky 

bez toho, aby musel prodávat zásoby. Doporučené hodnoty tohoto ukazatele jsou v intervalu 

1 – 1,5. 

 Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky      

Běžná likvidita je likviditou 3. stupně. Vypovídá o tom, kolikrát pokryjí oběžná 

aktiva krátkodobé závazky podniku. Platební schopnost podniku je přímo úměrná hodnotě 

ukazatele. Čím vyšší hodnota ukazatele je, tím lepší platební schopnost podnik má. Optimální 

hodnoty pro běžnou likviditu jsou hodnoty v rozmezí 1,5-2,5.  

 Běžná likvidita = oběžná aktiva  / (krátkodobé závazky + krátkodobé úvěry)    [14,15] 
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S analýzou likvidity je se pojí další důležitá kategorie zvaná čistý pracovní kapitál. 

Jeho podstatou je skutečnost, že představuje část oběžných aktiv podniku, která je 

financována z dlouhodobého kapitálu. ČPK můžeme získat dvojím způsobem a to odečtením 

krátkodobých závazků od oběžných aktiv nebo odečtením dlouhodobého majetku od 

dlouhodobého kapitálu, který je tvořen vlastním kapitálem a cizím dlouhodobým kapitálem. 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu nám říká, kolik provozních prostředků nám zůstane k 

dispozici, pokud splatíme své krátkodobé závazky. Ukazatel by měl být nízké kladné číslo. 

Nulový nebo hodně nízký pracovní kapitál říká, že firma nemá čím platit za odebrané zboží či 

služby, tedy nemá dostatečný kapitál na své fungování. Avšak čím vyšší kladné číslo je, tím 

více je provoz firmy financován z dlouhodobých cizích zdrojů nebo z vlastních zdrojů. [6,37] 

 

2. Ukazatele rentability 

Rentabilita je „měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku 

použitím investovaného kapitálu.“ [14, str. 51] Ukazatelé rentability poměřují zisk s výší 

zdrojů, přičemž výpočty jsou prováděny na základě informací z výkazu zisku a ztráty a 

z rozvahy.  

Rentabilita celkového vloženého kapitálu (return on assets) 

 ROA = zisk / celková aktiva            

Tento ukazatel měří hrubou produkční sílu podniku, její celkovou výdělečnou 

schopnost. Hodnota udává, kolik korun vynesla jedna koruna investovaného kapitálu bez 

ohledu na to, z jakých zdrojů byly podnikatelské činnosti financovány. K výpočtu nejčastěji 

používáme čistý zisk. 

Rentabilita vlastního kapitálu (return on equity) 

 ROE = zisk / vlastní kapitál             

Vyjadřuje výnosnost kapitálu, který do podniku vložili vlastníci nebo akcionáři. 

Tento ukazatel je významný pro investory. Ti pomocí něj mohou zjistit, zda jejich kapitál 

přináší dostatečný výnos. 

Rentabilita tržeb (Return on sales) 
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 ROS = zisk / tržby            

Poměřuje čistý zisk podniku s jeho celkovými tržbami. Výsledek indikuje, kolik 

korun zisku připadá na jednu korunu třžeb. 

Rentabilita nákladů (Return on costs) 

 ROC = zisk / provozní náklady                   

Ukazatel nákladovosti je doplňkový ukazatelk k ukazateli rentability tržeb. Vyjadřuje 

výši nákladů připadající na jednu korunu zisku. Chceme, aby hodnota byla co nejnižší, neboť 

to znamená, že dokázal jednu korunu tržeb vytvořit s menšími. [14] 

 

3. Ukazatele zadluženosti 

Zadlužeností rozumíme, že podnik financuje svá aktiva cizími zdroji a vzniká mu 

dluh. Podnik využije k financování cizího kapitálu v případě, že mu tato alternativa přinese 

větší výnos, než jsou náklady spojené s cizím kapitálem (úroky). 

Celková zadluženost (Ukazatel věřitelského rizika) (Debt ratio) 

 Debt ratio = cizí kapitál / celková aktiva                   

Ukazatel celkové zadluženosti je základním ukazatelem, kterým vyjadřujeme 

zadluženost firmy, a udává, z kterých zdrojů více financuje svá aktiva. Pokud je tento ukazatel 

vyšší než 0,5, podnik preferuje cizí zdroje financování. Uvádí se, že doporučené hodnoty na 

úrovni 0,7, tzn., že podnik je financován ze 30 % vlastními zdroji a ze 70 % zdroji cizími, 

avšak nelze jednoznačně stanovit obecné pravidlo, pro každý podnik je optimální úroveň 

zadluženosti individuálně odlišná. Čím je hodnota vyšší, tím více je společnost (a věřitelé) 

ohroženi platební neschopností, proto věřitelé preferují nižší hodnoty ukazatele. Nízká 

hodnota říká, že je společnost stabilní, ale má negativní vliv na rentabilitu společnosti, jelikož 

vlastní kapitál je nejdražší způsob financování. [14,15] 

Zadluženost vlastního kapitálu  

 Zadluženost VK = cizí kapitál / vlastní kapitál                   
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Doplňuje ukazatel celkové zadluženosti. Poměřujeme vlastní a cizí kapitál. Ukazuje 

preference podniku v oblasti zdrojů financování. Nabývá-li tento ukazatel hodnot 

převyšujících 1, podnik preferuje cizí zdroje, pokud menší než jedna, pak preferuje vlastní 

zdroje financování. 

Ukazatel úrokového krytí 

 Ukazatel úrokového krytí = zisk před úroky a zdaněním / nákladové úroky               

Tento ukazatel je oblíbený bankami. Udává, zda je podnik schopen splácet úroky 

z úvěru. Doporučovanou hodnotou je trojnásobek nebo i více. Pokud podnik není schopen 

splácet úroky, může to být signálem blížícího se úpadku. 

4. Ukazatele aktivity 

Tyto ukazatele zjišťují míru využívání finančních prostředků a identifikují složky 

aktiv a pasiv, ve kterých jsou nejvíce vázány. Ukazatele počtu obrátek udávají, kolikrát se 

za určitý časový interval obrátí určitý druh majetku. Ukazatele doby obratu pak sledují, po 

jakou dobu je majetek vázán v určité formě. Podnik se snaží zvyšovat počet obrátek a 

zkracovat dobu jejich obratu. Setkáváme se s uvedenými ukazateli aktivity. [14] 

Obrat celkových aktiv 

 Obrat celkových aktiv = tržby / celková aktiva                 

Také označován jako vázanost celkového vloženého kapitálu. Je měřítkem celkového 

využití majetku podniku. 

Obrat zásob 

 Obrat zásob = tržby / průměrný stav zásob                  

Udává počet obrátek zásob za sledované období, nejčastěji za jeden kalendářní rok. 

Doba obratu zásob 

 Doba obratu zásob = 365 / obrat zásob                    

Představuje dobu, která uplyne mezi nákupem materiálu a prodejem konečného 

výrobku. Tedy počet dnů, po které jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. Účelné je 

postupné snižování hodnoty ukazatele. 
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Obratovost pohledávek 

 Obratovost pohledávek = tržby / pohledávky                  

Vypovídá o tom, kolikrát se za sledované období přemění pohledávky na peněžní 

prostředky. [14] 

Doba obratu (splatnosti) pohledávek 

 Doba obratu pohledávek = 365 / obratovost pohledávek                 

Představuje dobu mezi vystavením faktury odběratelům a dnem příjmu peněžních 

prostředků. Ukazuje, za jak dlouhé období jsou pohledávky v průměru splaceny. Ideální je co 

nejkratší doba. 

Obrat závazků 

 Obrat závazků = tržby / závazky                     

Ukazatel udává rychlost obratu závazků, čili počet obrátek za sledované období.  

Doba obratu (splatnosti) závazků 

 Doba obratu závazků = 365 / obrat závazků                   

Doba mezi nákupem a platbou za tento nákup. Podnik se snaží, aby tato doba byla co 

nejdelší. Platí pravidlo, že by tato doba měla být delší než doba obratu pohledávek. [14] 
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2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Uazatele likvidity potřebné údaje

Pohotová likvidita oběžná aktiva 88 871 76 493 64 078 71 730 21 839 017 27 682 348 36 501 659 47 812 321 1,428 1,160 1,079 1,016 2,148 4,008 3,833 2,115

zásoby 16 061 18 619 11 092 12 326 3 074 210 3 894 244 3 399 144 2 593 812

krátkodobé závazky 50 999 49 904 49 091 58 461 8 735 692 5 935 432 8 636 977 21 382 324

Běžná likvidita oběžná aktiva 88 871 76 493 64 078 71 730 21 839 017 27 682 348 36 501 659 47 812 321 1,642 1,443 1,228 1,227 1,476 2,756 3,208 2,236

krátkovobé závazky 50 999 49 904 49 091 58 461 8 735 692 5 935 432 8 636 977 21 382 324

krátkovobé úvěry 3 141 3 107 3 106 0 6 061 160 4 109 452 2 742 500 0

ČPK v mil Kč oběžná aktiva 88 871 76 493 64 078 71 730 21 839 017 27 682 348 36 501 659 47 812 321 37872 26589 14987 13269 13103 21747 27865 26430

krátkodobé závazky 50 999 49 904 49 091 58 461 8 735 692 5 935 432 8 636 977 21 382 324

Ukazatele rentability potřebné údaje

ROA zisk 16 075 15 354 11 386 18 421 2 913 630 7 010 019 7 332 731 8 973 365 10,47% 9,60% 7,49% 10,42% 6,88% 14,46% 13,17% 13,63%

aktiva 153 557 159 986 152 001 176 869 42 366 711 48 470 016 55 689 671 65 822 009

ROE zisk 16 075 15 354 11 386 18 421 2 913 630 7 010 019 7 332 731 8 973 365 19,79% 16,89% 12,61% 18,42% 20,29% 32,80% 26,10% 28,41%

vlastní kapitál 81 211 90 906 90 316 100 001 14 360 896 21 370 915 28 097 796 31 584 161

ROS zisk 16 075 15 354 11 386 18 421 2 913 630 7 010 019 7 332 731 8 973 365 6,36% 5,85% 4,67% 6,15% 4,00% 7,35% 7,30% 8,18%

Tržby 252 562 262 649 243 624 299 318 72 809 055 95 435 105 100 385 263 109 723 112

Ukazatele zadluženosti potřebné údaje

Celková zadluženost cizí kapitál 72346 69080 61685 76868 27 827 551 26 969 063 27 464 533 34 074 405 47,11% 43,18% 40,58% 43,46% 65,68% 55,64% 49,32% 51,77%

aktiva 153 557 159 986 152 001 176 869 42 366 711 48 470 016 55 689 671 65 822 009

zadluženost vl.kap cizí kapitál 72346 69080 61685 76868 27 827 551 26 969 063 27 464 533 34 074 405 89,08% 75,99% 68,30% 76,87% 193,77% 126,20% 97,75% 107,88%

vlastní kapitál 81 211 90 906 90 316 100 001 14 360 896 21 370 915 28 097 796 31 584 161

Ukazatele aktivity potřebné údaje

obrat celkových aktiv tržby 252 562 262 649 243 624 299 318 72 809 055 95 435 105 100 385 263 109 723 112 1,64 1,64 1,60 1,69 1,72 1,97 1,80 1,67

aktiva 153 557 159 986 152 001 176 869 42 366 711 48 470 016 55 689 671 65 822 009

doba obratu A 365/obrat celkových aktiv 221,92 222,33 227,73 215,68 212,39 185,38 202,49 218,96

obrat zásob tržby 252 562 262 649 243 624 299 318 72 809 055 95 435 105 100 385 263 109 723 112 15,73 14,11 21,96 24,28 23,68 24,51 29,53 42,30

zásoby 16 061 18 619 11 092 12 326 3 074 210 3 894 244 3 399 144 2 593 812

doba obratu zásob 365/obrat zásob 23,21 25,87 16,62 15,03 15,41 14,89 12,36 8,63

obrat pohledávek tržby 252 562 262 649 243 624 299 318 72 809 055 95 435 105 100 385 263 109 723 112 18,82 21,86 21,58 25,07 4,71 5,52 6,15 6,94

pohledávky 13 423 12 015 11 290 11 941 15 463 096 17 280 321 16 329 023 15 804 732

doba obratu pohl. 365/obrat pohledávek 19,40 16,70 16,91 14,56 77,52 66,09 59,37 52,58

obrat závazků tržby 252 562 262 649 243 624 299 318 72 809 055 95 435 105 100 385 263 109 723 112 8,39 8,53 8,31 8,37 10,17 20,21 15,68 13,87

závazky 30 105 30 807 29 314 35 741 7 162 288 4 721 157 6 400 442 7 909 031

doba obratu závazků 365/obrat závazků 43,51 42,81 43,92 43,58 35,91 18,06 23,27 26,31

Škoda Auto v mil. Kč Hyundai v tis. Kč

Vstupní data Hodnota ukazatele

Škoda Auto Hyundai 

Příloha 2:  Výpočet finanční analýzy 
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Příloha 3: Účetní výkazy Škoda Auto za rok 2014 
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Příloha 4: Účetní výkazy Škoda Auto za rok 2012 
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Příloha 5: Účetní výkazy Hyundai Motor Manufacturing Czech za rok 2014 
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Příloha 6: Účetní výkazy Hyundai Motor Manufactoring Czech za rok 2012 
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Příloha 7: Analýza frekvence inovací 

Analýza frekvence inovací 

Automobilový průmysl je dosti konkurenční prostředí a tak každá firma, která chce 

na tomto trhu uspět, musí v pravidelných intervalech přicházet s inovacemi svého produktu. 

Pojďme si ukázat, jak Škoda přistupuje k inovacím modelových řad na jejím modelu Octavia. 

Ta se v BCG matici umístila jako hvězda a ty potřebují nejvíce inovací, aby se v daném 

kvadrantu udrželi. 

Inovace Škoda Octavia: 

1. Generace  

 1996 -  Škoda Octavia 1.9 TDI 66kW, první mladoboleslavský vůz pod koncernem 

Volkswagen 

 1998 – inovace v podobě nové palubní desky + nová verze Combi 

 2000 – modernizace verze Combi pohonem 4 x 4 a sportovní verze liftbacku 

(limuzína) pod označením RS (Zkratka RS znamená Rally sport.) s přeplňovaným 

motorem 1.8 20V 132 kW 

 2001 – také liftback dostává pohon všech kol 

 2003 – přichází do prodeje varianta Combi ve sportovním provedení RS [21,23,32] 

2. generace 

 2004 -  uvedení Octavie 2. generace na trh.  Auto se zmodernizovalo a více přiblížilo 

koncernovým standardům co do kvality a kultivovanosti. Stále se vyrábí i prodává 1. 

generace a je nabízena v karosářských verzích limuzína (liftback) a Combi a úrovni 

výbavy Tour. Pro Octavii Tour jsou k dispozici moderní benzinové motory 1.4 

MPI/55 kW (jen liftback), 1.6 MPI/75 kW (také s automatickou převodovkou) a 1.8 

T/110 kW. V nabídce nechybí ani úsporný turbodiesel 1.9 TDI PD/74 kW. V základní 

výbavě jsou například airbagy řidiče a spolujezdce, posilovač řízení, výškově 

nastavitelné sedadlo řidiče, dělená zadní sedadla, nebo systém ABS s MSR a 

mechanickým brzdovým asistentem. 

 2006 - na autosalonu v Paříži Škoda představila luxusní verze Laurin & Klement. 
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 2007 - představena kombi ve verzi Scout s ambicí konkurovat vozům ze 

segmentu SUV. Scout se liší od klasického kombi sedmnáctipalcovými koly, 

mohutnými oplastovanými nárazníky, boční lišty a nástavce prahů.  

 2008 -  Škoda Octavia RS: verze diesel se systémem čarpadlo-tryska byl nahrazen o 

poznání kultivovanějším dieselem se vstřikováním common-rail. Čtyři roky po 

představení druhé generace Škody Octavia, došlo k faceliftu. Modernizace se dotkla 

přední masky a světlometů, blatníků, ale také interiéru a motorizace. Přibylo turbo 1,4 

TSI o výkonu 90 kW, naopak ubyl motor 1,6 FSI (85 kW) s přímým vstřikováním 

paliva. [21,23,32] 

 2010 -  ukončení výroby Octavie z 2008 a nástup nové Octavie pod názvem Octavia 

Tour II - Octavia druhé generace, technicky totožná s modernizovaným provedením, 

ale s vnějším vzhledem odpovídajícím stavu před modernizací v roce 2008. Tento 

model však nebyl příliš úspěšný i proto, že byl nabízen pouze s benzínovými motory o 

objemu 1,4 a 1,6 l. Dalším důvodem je určitě i to že již v roce 2012 byl nahrazen 

modelem Rapid. [21,23,32] 

3. generace 

 2013 – Nová Octavia byla představená 11. prosince 2012. Ve výrobě je od roku 2013. 

Stojí na nové platformě MQB a objevily se v ní nové generace motorizací TSI 

(EA211) i TDI (EA288). Základní verze se vrací k jednoduché zadní nápravě, 

víceprvková je (zatím) vyhrazena pro 1,8 TSI, RS a 4x4. Její vzhled je 

navržen Jozefem Kabaněm, kterému se připisuje vzhled vozů, jako jsou Bugatti 

Veyron nebo Audi. Škoda Octavia III 2,0 TDI Elegance a Škoda Octavia III 1,8 TSI 

Elegance, luxusní už v základu, důraz na bezpečnost, možnost vytvoření variací 

stupňů výbavy na přání zákazníka. Octavia ve třetí generaci poprvé získala plný počet 

hvězdiček v nárazových testech EuroNCAP.  

 2014 – Studie Octavia VisionC - Čtyřdveřová kupé, tedy sedany s elegantně 

splývavou zádí, jsou mezi automobilkami stále oblíbenější. Takovou verzi by měla 

chystat pro octavii také Škoda. Zatím je to jen studie, ale nová karosářská verze 

octavie by snad mohla mít namířeno do výroby. Plánoval se rok 2015, zatím ale stále 

není k dostání. [21,23,32] 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sport_utility_vehicle
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jozef_Kaba%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jozef_Kaba%C5%88
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   Zdroj: [28] 

Na uvedeném příkladu je dobře patrné, že je tento automobil inovován po stránce 

inovací nižších řádů v pravidelných dvouletých intervalech a každých 8 let přichází 

s novou generací tohoto automobilů. Inovace mohou zapříčinit vznik konkurenční výhody 

v případě jejich realizování nebo naopak krach firmy, pokud by se neinovovalo. K této 

skutečnosti se výborně hodí citát  Johnnyho Carsona:  „It is not necessary to change. Survival 

is not mandatory.“ Což ve volném překladu znamená, že „Není nutné měnit. Přežití není 

povinné!“  

 

 

Obrázek:  Škoda Octavia VisionC 
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Příloha 8: Dotazník (předložen respondentům v elektronické podobě) 

Mapování preferencí zákazníků v oblasti automobilového průmyslu 

Dobrý den, 

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Jeho výsledky budou 

sloužit k vypracování analýz diplomové práce. 

Vyplňte nejprve, prosím, údaje o své osobě: 

Věk 

a) 0 – 17 let 

b) 18 – 30 let 

c) 31 – 64 let 

d) 65 a více let 

Pohlaví 

a) žena  b) muž 

Jaká značka automobilu se Vám vybaví jako první? 

………………………………………………………………. 

Pokuste se vystihnout heslovitě: 

Co se vám jako první vybaví při slovu Škoda?  

………………………………………………………………………………………………… 

Co se Vám jako první vybaví při slovu Hyundai? 

………………………………………………………………………………………………… 

Kde si všímáte reklamy na automobily nejčastěji? 

a) Noviny 

b) TV 

c) Rádio 

d) Sponzorství akcí 

e) Sociální sítě 

f) Jiné………………………………………………………………………………… 
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Má podle Vás Škoda marketing na dostatečné úrovni? 

a) Ano 

b) Ne 

Zůstaňme u médií – ovlivnila aféra „Dieselgate“ váš postoj ke značce? Myslíte, že jí to 

uškodilo? (Volkswagen záměrně obcházel měření emisí pomocí tajného softwaru v řídicí 

jednotce motorů TDI. Postupně vyšlo najevo, že stejný software se nachází i v modelech 

značek Škoda nebo Audi)  

a) Ano, ovlivnilo to můj postoj ke značce, nekoupil/a bych si ji 

b) Ano, klesla v mých očích, ale i přesto bych si Škodu koupil/a 

c) Ne, neovlivnilo to můj postoj ke značce, věřím, že problém odstranila  

 

Jak vnímáte ceny vozů?  

Hyundai (Nízká)  1 2 3 4 5 6 (Příliš vysoká) 

Škoda  (Nízká)  1 2 3 4 5 6 (Příliš vysoká) 

Jak vnímáte bezpečnost vozů? 

Hyundai (necítím se bezpečně) 1     2 3     4 5     6 (cítím se v naprostém bezpečí) 

Škoda  (necítím se bezpečně) 1     2 3     4 5     6 (cítím se v naprostém bezpečí) 

Jak vnímáte pohodlí vozů? 

Hyundai (nepohodlné)   1 2 3 4 5 6  (velmi pohodlné) 

Škoda   (nepohodlné)   1 2 3 4 5 6  (velmi pohodlné) 

Jak vnímáte vozy Škoda z hlediska kvality? 

a) Velmi kvalitní, vydrží roky 

b) Kvalitní, četnost oprav je přijatelná 

c) Méně kvalitní, časté opravy 

d) Nekvalitní, častěji v servise než doma 

Jak vnímáte vozy Hyundai z hlediska kvality? 

a) Velmi kvalitní, vydrží roky 

b) Kvalitní, četnost oprav je přijatelná 
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c) Méně kvalitní, časté opravy 

d) Nekvalitní, častěji v servise než doma 

U které z těchto dvou automobilek byste pracovali raději (odmysleme si vliv vzdálenosti 

pracoviště od domova) a proč? 

a) Škoda 

Proč:  .......………………………….. 

b) Hyundai 

Proč:  ……………………………….. 

Kterou z těchto dvou značek byste si koupili raději a proč? 

a) Škoda 

Proč: ……………………………………………. 

b) Hyundai 

Proč:  …………………………………………… 

Kam byste šli na nákup automobilu? 

a) Bazar 

b) Prodejna nových automobilů 

c) Webové stránky automobilů 

d) Jiné………………………………………. 

Čemu byste dali přednost? 

a) Výkonu 

b) Malé spotřebě 

Čemu byste dali přednost? 

a) Luxusnímu drahému vozu 

b) Levnému vozu, který splní účel dopravního prostředku 

Jaké palivo preferujete? 

a) Benzin 

b) Diesel 

c) LPG 

d) CNG 

e) Elektřina 

f) Vodík 

Jakou třídu automobilů preferujete: 
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a) Minivozy 

b) Malé auta 

c) Nižší střední třídu 

d) Malá MPV (rodinný vůz) 

e) Střední třída 

f) SUV (sportovní užitkové vozidlo) 

g) Jinou: …………………………………………. 

 

Vlastníte automobil?  

Ano /ne 

Pokud ano: 

Co na něm oceňujete? 

………………………………………………………………………………………………… 

Co bystě na něm změnil/a? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Elektromobily začínají být populární, co vás odrazuje od koupě elektromobilu?  

a) Vysoká pořizovací cena 

b) Myslím si, že náklady na provoz jsou vysoké 

c) Mám vztah k tradičním pohonům 

d) Nedostatečně rozšířená síť dobíjecích stanic 

e) Dlouhá doba nabíjení 

f) Dojezd není pro mě dostačující 

g) Jiné…………………………………………………………….. 

Proč byste si elektromobil koupili? 

a) Nezapáchá 

b) Není hlučný 

c) Šetrný k přírodě 

d) Nižší náklady na provoz než u benzinových aut 

e) Dobít se dá i ze zásuvky doma 

f) osvobození od silniční daně. 

g) Jiné………………………………………………………………
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Příloha 9: Kvantitativní výsledky dotazníkového šetření 

Věk respondentů 

Možnosti odpovědí Responzí 

  0 – 17 let 2 

18 – 30 let 80 

 31 – 64 let 18 

 65 a více let 0 

Pohlaví respondentů 

Možnosti odpovědí Responzí 

žena 43 

muž 57 

Jaká značka automobilu se Vám vybaví jako první?
1
 

Pořadí Značka Četnost 

1 Škoda 35 

2 BMW 9 

3 Volkswagen 8 

4 Opel 6 

5 Audi 5 

6 Mercedes 4 

7-8 Citroen 3 

 

Peugeot 3 

9-15 Mazda 2 

 

Subaru 2 

 

Renault 2 

 

Mitsubishi 2 

  Fiat 2 

  Volvo 2 

  Ford 2 

Kde si všímáte reklamy na automobily nejčastěji? 

Možnosti odpovědí Responzí 

Noviny 13 

TV 73 

Rádio 7 

Sponzorství akcí 12 

Sociální sítě 35 

Jiná 16 

 

 

                                                 
1
 V tabulce jsou pouze odpovědi, které byly zaznamenány více než 1x 
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Má podle Vás Škoda marketing na dostatečné úrovni? 

Možnosti odpovědí Responzí 

ano 79 

ne 21 

Zůstaňme u médií – ovlivnila aféra „Dieselgate“ váš postoj ke značce? Myslíte, že jí to 

uškodilo? 

Možnosti odpovědí Responzí 

Ano, ovlivnilo to můj postoj ke značce, nekoupil/a bych si ji 9 

Ano, klesla v mých očích, ale i přesto bych si Škodu koupil/a 24 

Ne, neovlivnilo to můj postoj ke značce, věřím, že problém odstranila  67 

Jak vnímáte vozy Škoda? 

Škála 1-6 1 2 3 4 5 6  

nízká cena 4 10 35 35 10 6 vysoká cena 

necítím se v ní 

bezpečně 
3 3 12 20 42 20 

cítím se v naprostém 

bezpečí 

jsou nepohodlné 6 7 12 27 33 15 jsou velmi pohodlné 

Jak vnímáte vozy Hyundai? 

Škála 1-6 1 2 3 4 5 6  

nízká cena 13 28 33 12 14 0 vysoká cena 

necítím se v ní 

bezpečně 
10 16 26 26 21 1 

cítím se v naprostém 

bezpečí 

jsou nepohodlné 6 9 28 29 23 5 jsou velmi pohodlné 

Jak vnímáte vozy Škoda z hlediska kvality? 

Možnosti odpovědí Responzí 

Velmi kvalitní, vydrží roky 26 

Kvalitní, četnost oprav je přijatelná 64 

Méně kvalitní, časté opravy 8 

Nekvalitní, častěji v servise než doma 2 

Jak vnímáte vozy Hyundai z hlediska kvality? 

Možnosti odpovědí Responzí 

Velmi kvalitní, vydrží roky 4 

Kvalitní, četnost oprav je přijatelná 37 

Méně kvalitní, časté opravy 51 

Nekvalitní, častěji v servise než doma 8 

U které z těchto dvou automobilek byste pracovali raději? 

Možnosti odpovědí Responzí 

Škoda 75 

Hyundai 19 
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Kterou z těchto dvou značek byste si koupili raději? 

Možnosti odpovědí Responzí 

Škoda 79 

Hyundai 20 

Kam byste šli na nákup automobilu? 

Možnosti odpovědí Responzí 

Bazar 23 

Prodejna nových automobilů 59 

Webové stránky automobilů 18 

Čemu byste dali přednost? 

Možnosti odpovědí Responzí 

Výkonu 36 

Malé spotřebě 64 

Čemu byste dali přednost? 

Možnosti odpovědí Responzí 

Luxusnímu drahému vozu 44 

Levnému vozu, který splní účel 

dopravního prostředku 
56 

Jaké palivo preferujete? 

Možnosti odpovědí Responzí 

Benzin 48 

Diesel 36 

LPG 13 

CNG 2 

Elektřina 0 

Vodík 1 

Jakou třídu automobilů preferujete: 

Možnosti odpovědí Responzí 

Minivozy 0 

Malé auta 5 

Nižší střední třídu 15 

Malá MPV 17 

Střední třída 36 

SUV 20 

Jinou 7 

 

Vlastníte automobil?  

Možnosti odpovědí Responzí 

ano 39 

ne 61 
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Elektromobily začínají být populární, co vás odrazuje od koupě elektromobilu?  

Možnosti odpovědí Responzí 

Vysoká pořizovací cena 53 

Myslím si, že náklady na provoz jsou vysoké 6 

Mám vztah k tradičním pohonům 33 

Nedostatečně rozšířená síť dobíjecích stanic 42 

Dlouhá doba nabíjení 33 

Dojezd není pro mě dostačující 27 

Jiné 12 

Proč byste si elektromobil koupili? 

Možnosti odpovědí Responzí 

Nezapáchá 28 

Není hlučný 28 

Šetrný k přírodě 60 

Nižší náklady na provoz než u benzinových aut 39 

Dobít se dá i ze zásuvky doma 23 

Osvobození od silniční daně 20 

Jiné 13 
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Příloha 10: Hodnocení faktorů SWOT analýzy 

Hodnocení výkonnosti a závažnosti, Škála 1-10  

  Hodnocené faktory SW 
výkonnost 
faktoru závažnost faktoru 

  Silné stránky     
S1 Tradice, důvěryhodnost 9 9 
S2 Velký tržní podíl 8 9 
S3 Dobrý zaměstnavatel 9 9 
S4 Znalost značky veřejností 9 7 
S5 Dobrý marketing 8 8 

S6 Bezpečný a pohodlný vůz 8 8 
S7 Dobrá kvalita vozů a dostupnost náhradních dílů 8 8 
S8 Časté inovace vozů 7 8 
S9 Dobré finanční zdraví 8 7 
  Slabé stránky     
W1 Zákaz konkurence 3 3 

W2 Jeden akcionář 2 6 
W3 Vysoká cena vozů 3 6 
W4 Malé produktové portfolio 2 7 

Hodnocení působení a pravděpodobnosti výskytu 
Škála 1-10 (nejvíce negativní působení, 10 - nejvíce pozitivní působení) 

  Hodnocené faktory OT 

působení 
faktoru  

Pravděpodobnost 
výskytu faktoru 

  Příležitosti     
O1 Expanze na nové trhy 6 8 
O2 Snížení spotřeby automobilů 6 3 
O3 Více modelů SUV 4 8 
O4 Auta a čerpací stanice na vodík 9 7 
O5 Elektromobily 9 9 
  Hrozby     
T1 Příhod levné konkurence 2 9 

T2 Růst cen surovin a ropy 1 8 
T3 Ovlivnění postojů lidí kvůli Dieselgate 1 4 

T4 Zákazníci dají přednost vozům Hyundai jen kvůli ceně 2 7 
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Příloha 11: Strategie elektrárny na vodík a čerpacích stanic na vodík a strategie inovace 

elektromobilu s vlastní solární elektrárnou 

1. Strategie elektrárny na vodík a čerpacích stanic na vodík 

V portfoliu Škody chybí automobil vyšší třídy, aby bylo auto prodejné je potřeba 

přijít s něčím přelomovým – například s auty na vodík. Při spalování vodíku vzniká čistá 

voda, která není nikterak zdravotně závadná. Problémem je, že Česká republika není na 

příjezd takovýchto aut připravena z hlediska čerpacích stanic na vodík. Zatím existuje pouze 

jedna v Čechách pouze pro jeden autobus poháněný vodíkovým palivem. Potřebujeme zde 

tedy vybudovat čerpací stanice na vodík. Druhým problém je výroba vodíku. Nyní 

dominuje výroba z fosilních paliv a to je špatně z hlediska udržitelnosti. Z biomasy (dřevní a 

rostlinný odpad) se dá vodík taktéž vyrobit a je to obnovitelný zdroj. Audi provádí 

experimenty s palivy, vyrábí umělou naftu z vody + CO2 + vzduch + elektřina. Ovšem 

ekologičnost je zase sporná. Drahocenná voda, kterou pijeme, by mohla jednoho dne také 

dojít. A k výrobě elektřiny je z větší části zapotřebí uhlí, které opět nepatří mezi obnovitelné 

zdroje.  

 Je vhodné vybudovat: 

- Čerpací stanice na vodík 

- Výrobnu vodíku z biomasy 

Na takto velké plány bude dobré založit 

přidruženou společnost. Pro lepší orientaci v úvahách ji 

nazvěme EEEnergy.s.r.o. (Economical & Ecological 

Energy). Tato firma vybuduje pro začátek 2 čerpací stanice na vodík a jednu továrnu na 

vodík. Lokalizace čerpacích stanic bude Praha a Brno pro obslužnost okolních států. Toyota 

Mirai má dojezd 500 km, to na trasu Praha – Brno a Brno – Vídeň – Brno nebo Brno – 

Bratislava - Brno stačí. Na plnou nádrž z Brna dojede do Ostravy a také se zvládne zpět do 

Brna vrátit. Továrna na vodík by byla umístěna v těsné blízkosti čerpací stanice v Praze. 

Množství vodíku, které by nepokryla vlastní výroba, by firma odebírala od společnosti Linde 

Gas za 30-100 Kč/m
3 

(cena by se odvíjela od kvality, odebraného množství a způsobu dodání 

čerpacím stanicím). Vhodné by bylo podpořit alespoň pro začátek nezavedený prodej vodíku 

prodejem některého ze zavedených paliv například LPG nebo CNG. 
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Náklady a financování čerpací stanice a výrobny vodíku 

Podle Marka Peterky ze společnosti Linde Gas by vystavění jedné čerpací stanice na 

vodík stálo řádově 20-40 mil Kč. Vezměme v úvahu tedy střední hodnotu a to 30 mil Kč. Za 

dvě čerpací stanice je to 60 mil Kč. Další prostředky budou potřeba na výstavbu výrobny 

vodíku. Budeme tedy počítat s investicí 100 mil Kč. Ty společnost získá: 

- jako bezúročnou půjčku od Škody Auto 

- získáním dotace ze strukturálních fondů (společnost Hydrogen dostala 100 mil. na 

výstavbu čerpacích stanic na vodík v USA) 

- prostřednictvím půjčky, kterou si Škoda Auto vezme u Fio banky s 5,9 p.a. úrokem 

na 5 let. Splácela by měsíčně 1 928 634 Kč, což při výši jejího nerozděleného 

zisku Škody je schůdné. 

- Spojení se s Hydrogenem nebo jinou společností a společně realizovat výstavbu 

sítě čerpacích stanic. 

Náklady pro zákazníka: 

Pro názorný příklad bude využita nádrž Tyoty Mirai, která má objem 5 kg vodíku. 

Hustota vodíku je 0,088 kg/m
3
 = 56,8 m

3
/ 5kg vodíku. Budeme počítat s dobrou dostupností a 

tedy nízkou pořizovací cenou, prodejní cenu stanovíme na 50 Kč / m
3
. Při této ceně bude plná 

nádrž stát 2841 Kč. Tuto hodnotu pro přehlednější výpočet zaokrouhlíme nahoru na 3000. 

S dojezdem Toyoty 500 km vychází cena paliva na jeden ujetý km 6 Kč. Dráhu Praha – 

Ostrava (370 km) tedy při této ceně překoná za 2220 Kč. Srovnáme-li to s benzinovým 

motorem, které pojedeme-li po dálnici vyšší rychlostí, bude mít spotřebu 10 l / 100 km při 

zaokrouhlené ceně 30 Kč / l = 300Kč / 100 km = 3 Kč / Km = 1110 Kč. Cena tedy u 

vodíkového pohonu vyjde o polovinu levněji v benzinovém automobilu, ovšem mluvíme tu o 

automobilech, které jsou určeny pro vyšší třídu, která si to může dovolit.  

Na následujícím obrázku je návrh čerpací stanice na vodík, která těsně sousedí s továrnou na 

vodík z biomasy a v těsné blízkosti jsou umístěny kancelářské prostory. V rámci čerpací 

stanice by mohla být zásuvka pro elektromobily, a zpočátku, než se zavede prodej vodíku, by 

mohla být součástí i část s prodejem LPG paliva, která by zpočátku přinášela zisk společnosti 

při prozatím nezavedenému vodíku. 
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Obrázek: Návrh čerpací stanice na vodík s přilehlou továrnou na vodík z biomasy
2
 

 

                                                 
2
   Zdroj: upraveno: PAVLÍK, Martin. Toyota, Nissan a Honda spojují síly aby vybudovali síť čerpacích stanic 

na vodík. [online]. 23.2.2015 [cit. 21.3.2016]. Dostupné z: http://www.quitec.cz/toyota-nissan-honda-spojuji-

sily-aby-vybudovali-sit-cerpacich-stanic-na-vodik/ 

Zdroj: upraveno: VOKÁČ, Luděk, Audi vsadí na vodík, ale mezitím vyrobí třeba naftu ze vzduchu a vody. 

[online]. 25.11.2014 [cit. 21.3.2016]. Dostupné z: http://auto.idnes.cz/audi-e-diesel-blue-crude-a-h-tron-d3r-

/automoto.aspx?c=A141121_200253_automoto_vok 

 

http://www.quitec.cz/toyota-nissan-honda-spojuji-sily-aby-vybudovali-sit-cerpacich-stanic-na-vodik/
http://www.quitec.cz/toyota-nissan-honda-spojuji-sily-aby-vybudovali-sit-cerpacich-stanic-na-vodik/
http://auto.idnes.cz/audi-e-diesel-blue-crude-a-h-tron-d3r-/automoto.aspx?c=A141121_200253_automoto_vok
http://auto.idnes.cz/audi-e-diesel-blue-crude-a-h-tron-d3r-/automoto.aspx?c=A141121_200253_automoto_vok
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2. Strategie inovace elektromobilu 

Velmi malé procento elektrické energie je vyráběno bez pomocí spalování 

neobnovitelných zdrojů. Kdyby auto jezdilo pouze na elektřinu ze solární energie, bylo by to 

velké plus. Dnes jsou dostupné domácí elektrárny na solární energie, proč by tedy nemohl i 

automobil na své střeše mít malou solární elektrárnu.  Cena solárního panelu se pohybuje 

v řádu několika desítek tisíc, navíc na ně stát poskytuje dotace z programu Nová zelená 

úsporám.  Solární panel při výkonu 2,6 kWp a běžné svítivosti slunce vyrobí 2 550 kWh/rok. 

Elektrický VW Golf má spotřebu 12,7 kWh/km pokud vezmeme v potaz zvýšení spotřeby 

dodatečnou zátěží solárním panelem a jiným druhem automobilu, počítejme se spotřebou 15 

kWh/ 100km. 

Dojezd při této spotřebě a výkonu panelu: 2 550/0,15 = 17 000 km/rok = 46,5 km/den.  

Takový denní dojezd je dostačující. Pro případ delší cesty nebo dlouhodobě nepříznivého 

počasí by se autu ponechala zásuvka na elektřinu ze sítě.  

Problém nastává s dostupnou plochou na automobilu. Nejvhodnějším modelem pro 

realizaci tohoto návrhu se zdá být Škoda Octavia. Šířka střechy je 1450 mm, a pokud zrušíme 

zadní zaoblení, odhadovaná délka podle technického nákresu bude 2 500 mm. Dostupná 

elektrárna s výkonem 2,6 kWp potřebuje plochu 16 m
2
, my máme k dispozici 3,625 m

2
. 

Pokud přidáme ještě plochu kapoty (bereme odhad plochy lichoběžníku 900 * 1000 * 1460) 

můžeme připočíst další metr čtvereční plochy. Celkem tedy 3 625 + 1 000 = 4 625 m
2
 plochy. 

16 m
2
 vyrobí 2 550 KWh/rok, my máme k dispozici 4,625 m

2
 = 737 kWh/rok / 0,15 =  4 914 

km/rok = 13,5 km/den bezplatného ježdění na solární energii. Zde počítáme ale pouze 

s aktuálně vyrobenou energií. Pokud by se do automobilu zabudovali 2 baterie, jedna na 

solární energii a druhá na principu baterie z normálního benzinového auta, mohla by se 

energie vlastně jízdou recyklovat, znovu nabíjet druhou baterii tím, že se automobil 

rozpohybuje. Tato úvaha už hraničí s „perpetum mobile“.  

Cena automobilu:  

Budeme vycházet ze stanovené ceny Elektrické Fabie, která stojí 550 000 bez DPH. 

Připočteme 100 000 na pořizovací cenu solárního panelu a náklady spojené s instalací. A 

připočteme úsporu, kterou solární panel poskytne v případě, že se nám podaří na plochu auta 

umístit solární panel s výkonem 2,6 kWp  (2 550 kWh/rok * 25 let životnost panelu * 4 
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Kč/kWh od elektráren = 234 000 Kč). Tato přirážka se blíží marži 1 100 €, kterou běžně 

Škoda vydělá na jednom automobilu.  

Výsledná cena tedy bude: 550 000 * 1,19 + 234 000 + 100 000 = 988 500 Kč. 

Tato cena bude zákazníkem přijatelná, jelikož některé Superby stojí přes 1mil. Kč. 

Návrh provedení elektromobilu: 

Jak již bylo řečeno, nejvhodnější se zdá být Škoda Octavia. Elektrickou verzi tohoto 

modelu už Škoda představila pod názvem Green Line. Solární panel by se mohl do střechy a 

kapoty namontovat na pevno nebo by mohla střecha disponovat výsuvným panelem, který by 

se natáčel automaticky na stranu ke slunci, aby zachytil co největší množství slunečního 

záření. To ovšem může způsobit problémy s aerodynamikou, pokud by se vyklonil jinam než 

po směru jízdy. Vhodné by proto bylo vyřešit problém s odporem vzduchu dalším přídavným 

materiálem, který by zabránil proniknutí vzduchu k spodní straně panelu. 

Obrázek 0.1:  Návrh řešení elektromobilu 

 

 


