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Abstrakt 
Diplomová práce hodnotí finanční zdraví společnosti Mercedes salon a.s. a porovnává ji 

v rámci jednoho odvětví, s podnikatelskými subjekty BMW salon a.s. a Audi salon a.s., 

v období let 2005 až 2009 a to na základě vybraných metod finanční analýzy. Práce se 

skládá ze dvou částí, teoretické a analytické. V teoretické části jsou vysvětleny základní 

pojmy a přístupy k finanční analýze. Praktická část se zaměřuje na vyhotovení 

hodnocení finanční situace vybraných podniků pomocí dílčích analýz. Na závěr je 

uvedeno celkové hodnocení finanční situace vybraných podniků a jsou navržena 

doporučení vedoucí k jejich zlepšení v problémových oblastech.  
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Abstract 
The aim of this master’s thesis is to analyse the financial health of the Mercedes saloon 

a.s. company  and compares it  within one industry, with entrepreneurs and BMW 

saloon a.s. and Audi saloon a.s., in the period 2005-2009 on the basis of the selected 

financial analysis method. The thesis consists of two parts, theoretical and 

analytical.The theoretical section explains the basic concepts and approaches to 

financial analysis. The practical part is focused on  assessment of a financial situation of 

the selected company by means of partial analysis. At the end there are presented 

overall evaluation of a financial situation of the selected company and  

recommendations leading to  improvement in problematic areas. 
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ÚVOD 
Segment, ve kterém probíhá činnost vybrané společnosti a jejích dvou konkurentů, 

je vysoce ovlivněn bohatstvím obyvatelstva a globální finanční krize v tomto segmentu 

ho zasáhla podstatnou měrou. Společnosti Mercedes salon a.s., BMW salon a.s. a Audi 

salon a.s. jsou přímými konkurenty nabízející vozy luxusních Německých 

automobilových značek a jako takové nedokážou ovlivnit kvalitu a budoucí vývoj 

daných produktů. Z tohoto důvodu se musejí soustředit na jiné stránky svého podnikání, 

které ovlivnit mohou a díky nim získat potencionální konkurenční výhodu. Kladné 

výsledky, v dnešní době, přináší znalost svých předností, ovšem velikým významem je 

znalost stránek slabých. Tyto stránky je důležité objektivně srovnat s konkurencí a 

případnými substituty. 

 

Jedním z hlavních faktorů úspěšného podnikání je fakt nedělat chyby, respektive 

vyvarovat se chyb z minulosti. Z tohoto důvodu je důležité sledovat vývoj společnosti 

od jejího prvopočátku, zda se společnost rozvíjí, stagnuje a zda má ten správný trend, 

tedy trend růstu. Právě kvůli těmto důvodům zaujímá finanční analýza výsadní 

postavení v zjištění let minulých, současných a predikování let budoucích. Jde o vývoj 

jak daných společností, tak i celého segmentu. Úlohou procesu analýzy, je vyhodnocení 

ekonomické situace vybrané společnosti, na kterou působí řada ekonomických i 

neekonomických aspektů v rámci jejího okolí. Analýza dopomáhá zajistit kvalitnější 

rozhodování řídícího managementu a to s cílem udržení pozice na trhu, potažmo rozvoje 

a zvyšování konkurenceschopnosti. 

 

Cílem této diplomové práce je posoudit úroveň finančního zdraví společnost 

Mercedes salon a.s., porovnat výsledky analýzy s hlavními konkurenty  v rámci jednoho 

segmentu a na základě výsledků vybraných metod finanční analýzy formulovat návrhy 

na opatření. 

 

Základem pro danou analýzu jsou dokumenty, vztahující se k hospodářské činnosti 

za období let 2005 – 2009. Z tohoto důvodu byly vybrány tři konkurenční autosalony, 

prodávající vozy značek BMW, Audi a Mercedes-Benz. Společnosti si nepřály být 

jmenovány, z tohoto důvodu uvádím fiktivní názvy při dodržení právní formy. Jedná se 

o společnosti BMW salon a.s., Audi salon a.s. a Mercedes salon a.s. Jak už bylo 
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zmíněno, hlavním podnikatelským záměrem je prodej vozů a servisní práce. Všechny tři 

vybrané autosalóny nabízejí vozy nové i ojeté, vždy dané hlavní značky a v menším 

rozmezí také automobilové značky daného koncernu, potažmo „spřátelených“ značek a 

to na území České Republiky. Během sledovaného období došlo u jednotlivých 

prodejců k rozšiřování prodejního sortimentu a segmentu se výrazně dotkla globální 

finanční krize.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA  
 
1.1 Co je to finanční analýza a její hlavní úkol 
 

Finanční analýza je oblastí, která představuje významnou součást soustavy 

podnikového řízení. Je úzce spjata s účetnictvím a finančním řízením podniku, 

propojuje tyto dva nástroje podnikového řízení, jejíchž význam v tržní ekonomice 

vystupuje výrazně do popředí. Finanční analýza je formalizovaná metoda, která 

poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací 

schopnost, umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodařeni a finanční 

situaci podniku, podle nichž by bylo možné přijmout různá rozhodnuti. Účelem a 

smyslem je provést, s pomocí speciálních metodických prostředků, diagnózu finančního 

hospodaření podniku, podchytit všechny jeho složky, případně při podrobnější analýze 

zhodnotit blíže některou ze složek finančního hospodaření. (4) 

 

Základní zdroje dat pro zpracování finanční analýzy jsou obsaženy v účetní závěrce. 

 Rozvaha 

 Výkaz zisků a ztrát 

 Přehled o peněžních tocích (cash flow) 

 

 

1.2 Přístupy k metodám finanční analýzy 
Obecně existují dva přístupy, kterými lze hodnotit hospodářské jevy. 

 

1.2.1 Fundamentální analýza 
Analýza založena na rozsáhlých znalostech vzájemných souvislostí mezi 

ekonomickými a mimoekonomickými jevy, dále na zkušenostech odborníků a na jejich 

subjektivních odhadech i na citu pro situace, potažmo jejich trendy. Zpracovává velké 

množství kvalitativních údajů, a pokud využívá kvantitativní informaci, odvozuje 

zpravidla své závěry bez použití algoritmizovaných postupů. (12, 13) 
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1.2.2 Technická analýza 
Používá matematických, statistických a dalších algoritmizovaných metod ke 

kvantitativnímu zpracování ekonomických dat s následným (kvalitativním) 

ekonomickým posouzením výsledků. (9, 12) 

 

 

1.3 Uživatelé výsledků finanční analýzy 
 

 Manažeři využívají účetních výkazů a informací plynoucí z nich pro 

dlouhodobé a 

operativní řízení podniku, pro zpětnou vazbu mezi řídícím rozhodnutím a 

praktickým důsledkem provedení činnosti. Znalost finanční situace podniku jim 

usnadňuje rozhodování při získávání finančních zdrojů, včetně správy majetkové 

struktury podniku a výběru financování apod. Manažeři mají přístup 

k informacím průběžně během roku a nemusí čekat až na účetní závěrku. 

 

 Investoři nebo akcionáři či vlastníci jsou primárními uživateli účetních výkazů. 

Současní investoři očekávají, že vložený kapitál do společnosti bude zhodnocen 

a výnosný, proto sledují finanční účetnictví. Potenciální investoři zvažující 

umístění svých peněžních prostředků do společnosti si chtějí ověřit, jestli je to 

správný krok. 

 

 Banky a jiní věřitelé požadují co nejvíce informací o finančním stavu svého 

dlužníka nebo o potenciálním dlužníkovi. V některých smlouvách jsou i 

dodatky, pokud podnik překročí hranici předem stanovených ukazatelů, může 

banka změnit úvěrové podmínky. 

 
 Obchodní partneři sledují ve finanční analýze informace schopnosti splácet své 

závazky v předem stanoveném datu, jde jim o krátkodobou prosperitu. Stalí 

dodavatelé se zaměřují na dlouhodobou stabilitu společnosti jako perspektivního 

zákazníka. Odběratelé mají zájem o stabilitu dodavatelů z důvodu zajištění 

dodávek a i své vlastní výroby. 

 
 Konkurenti srovnávají výsledky hospodaření s vlastními výsledky. 
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 Zaměstnanci mají zájem o zachování svých pracovních míst a mzdových 

podmínek, proto se většinou prostřednictvím odborových organizací zajímají o 

hospodaření a finanční stabilitu podniku. 

 

 Stát a jeho orgány využívají finanční-účetní data z mnoha důvodů, pro 

statistiku, kontrolu plnění daňových povinností, pro kontrolu podniků se státní 

účastí, rozdělování dotací apod.  (4, 13) 

 

 

1.4 Analýza absolutních ukazatelů 
Tyto ukazatele jsou označované jako stavové. Udávají objemy položek v účetních 

výkazech, zvláště k procentnímu rozboru. V analýze absolutních ukazatelů se poměřují 

hodnoty obsažené v rozvaze, výkazu zisků a ztrát a výkazu cash-flow.  

 

1.4.1 Horizontální analýza (analýza trendů) 
Analýza je aplikována k porovnání změn ukazatelů v časové řadě. Při analýze se 

bere jak změna absolutní hodnoty, tak i procentní změny jednotlivých položek daných 

výkazů po řádcích, tedy horizontálně. Z výsledných hodnot, respektive ze změn, lze 

odvozovat i pravděpodobný vývoj daných ukazatelů v budoucnosti. (20, 12) 

 

Absolutní změna = ukazatelt – ukazatelt-1 

Procentní změna = 
1

100*

−tukazatel
zmenaabsolutní  

t = stav v aktuálním roce 

t-1 = stav v předchozím roce 

 

1.4.2 Vertikální analýza (procentní analýza) 
Analýza je aplikována pro posouzení jednotlivých komponent majetku a kapitálu 

tzv. strukturu aktiv a pasiv podniku. Použití analýzy je výhodné pro srovnávání údajů v 

účetních výkazech v delším časovém horizontu, naopak vykazované údaje mohou být 

obsahově nesrovnatelné. (20) 
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Procentní analýza = (
( )

) 100*
pasivaaktivacelková

položkydanépodíl

 

 

1.5 Analýza rozdílových ukazatelů 
 

Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace podniku, označované 

jako fondy finančních prostředků. Fond je chápan jako shrnutí určitých stavových 

ukazatelů vyjadřující aktiva nebo pasiva. (18) 

 

1.5.1 Čistý pracovní kapitál (net working capital) 
Je nejčastěji užívaným ukazatelem vypočteným jako rozdíl mezi celkovými 

oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými dluhy. Splatnost může bát vymezena od 1 

roku až po splatnost 3 měsíční, což umožňuje výstižněji oddělit v oběžných aktivech tu 

část finančních prostředků, která je určena na dřívější úhradu krátkodobých dluhů od té 

části, která je relativně volná a kterou chápeme jako určitý finanční fond. Tento fond 

představuje pro finančního manažera součást oběžného majetku, financovaného 

dlouhodobým majetkem. (9) 

 

Čistý pracovní kapitál lze vypočítat takto: 

 

ČPK = Oběžná aktiva – Krátkodobé závazky 

 

Vlastníkovi firmy  je však bližší následující vztah: 

 

ČPK = (Dlouhodobé závazky + Vlastní jmění) – Stálá aktiva 

 

Rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými dluhy má významný vliv na 

solventnost podniku. Přebytek krátkodobých aktiv nad krátkodobými dluhy opravňuje 

k úsudku, že podnik má dobré finanční zázemí, že je likvidní. 

 

Změnu ČPK za určité období, které má vliv na finanční situaci podniku můžeme 

vypočítat ze vztahu: 

ČPK = ČPK(K) – ČPK(P) 
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P – Stav na počátku sledovaného období 

K – Stav na konci sledovaného období 

 

1.6 Analýza poměrových ukazatelů 
 

Nejužívanější metoda finanční analýzy, která charakterizuje vzájemný vztah mezi 

dvěma nebo i více absolutními ukazateli a podává rychlý přehled o základních 

finančních charakteristikách podniku. Metodu můžeme chápat jako takovou pavučinu, 

která zachytí jednotlivé ukazatele, jež potřebují hlubší analýzu. (21) 

Obvyklé členění dle oblasti finanční analýzy: 

 ukazatele likvidity 

 ukazatele zadluženosti 

 ukazatele aktivity 

 ukazatele rentability 

 ukazatele provozní 

 

 

1.6.1 Ukazatele likvidity 
Charakteristika ukazatelů likvidity vychází ze schopnosti dostát svým závazkům. 

Obecně lze definovat likviditu jako poměr mezi prostředky, kterými lze platit a tím co je 

nutno zaplatit. Likviditou se tedy rozumí, že podnik je schopen včas přeměnit majetek 

(aktiva) na prostředky, pomocí kterých je možné dostát svým závazkům. (9) Pojmem, se 

kterým se můžeme setkat, je solventnost. Právě mezi likviditou a solventností existuje 

přímá závislost. Solventností se definuje obecná schopnost podniku hradit své dluhy, 

když nastala jejich splatnost. Všeobecně mají aktiva různý stupeň likvidnosti, přičemž 

na straně absolutně likvidních aktiv jsou peníze a na straně druhé, tedy špatně likvidní, 

bývají například zásoby. Z tohoto důvodu se rozlišují tři stupně likvidity. (16) 

 

Okamžitá likvidita (Cash-position ratio) 

Definuje vztah mezi podílem splatných závazků, které jsou kryty pohotovými 

peněžními prostředky. Protože se jedná o likviditu prvního stupně, zahrnuje pouze 

finanční majetek, tj. peníze v hotovosti, na běžných účtech a jejich ekvivalenty 

(krátkodobé cenné papíry, šeky). V odborné literatuře se jako ideální hodnota udává 

mezi 0,2 až 0,5. Důležité pro okamžitou likviditu je její sledování v čase. (16) 
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Okamžitá likvidita = 
závazkykrátkodobé

majetekfin.

 

 

Pohotová likvidita (Quit asset ration) 

Pohotová likvidita poměřuje platební schopnost podniku po odečtení zásob 

z oběžných aktiv. Důvodem vyloučení zásob z oběžných aktiv je jejich nejnižší 

likvidita. Případný prodej zásob bývá často ztrátový. Pohotová likvidita je označena 

jako druhý stupeň likvidity. Výsledná hodnota by se měla pohybovat mezi 1 a 1,5. 

Pokud hodnota klesne pod 1, mohou se dostavit problémy s placením závazků. (16) 

 

Pohotová likvidita = 
závazkykrátkodobé
zásobyaktivaob −.

 

 

Běžná likvidita (Current ration) 

Představuje hrubý ukazatel platební schopnosti podniku, tj. kolikrát pokrývají 

oběžná aktiva krátkodobé závazky. Citlivost ukazatele spočívá v rychlosti přeměny 

oběžných aktiv za peníze, kdy je časový úsek dlouhý. Za přijatelnou hodnotu třetího 

stupně likvidity se dá označit rozmezí mezi 1,5 a 2,5. (16) 

 

Běžná likvidita = 
závazkykrátkodobé

aktivaob.

 
 

Cash flow likvidita (CFL) 

Udává schopnost podniku hradit krátkodobé závazky z peněžních toků provozní 

činnosti ve sledovaném období. Zahraniční literatura uvádí, že ukazatel by neměl 

nabývat vyšších hodnot než 40. (14) 

 

Cash flow likvidita = 
závazkykrátkodobé
činnostiprovoznízflowcash
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1.6.2 Ukazatele zadluženosti 
Ukazatel zadluženosti se aplikuje v části podnikového majetku, který je financován 

cizími zdroji. Zvláště v období finanční krize, jsou ukazatele zadluženosti podrobeny 

bližšímu zkoumání pohledu manažerů, kteří musí nalézt vyváženou míru zadluženosti. 

Pokud je podnik z větší části zadlužen, může být investory vnímán jako rizikový. (6) 

 

Celková zadluženost (Debt ratio) 

Základním ukazatelem zadluženosti je zadluženost celková. Čím vyšší je hodnota 

tohoto ukazatele, tím více se podnik vzdaluje konzervativnějšímu financování. To 

znamená, že čím větší je podíl vlastního kapitálu (celková aktiva), tím hladší dopad 

bude při ztrátách věřitelů nebo v případě likvidace.(6) 

Výklad výsledných hodnot ukazatele, dle literatury: (7) 

Do 0,30 = nízká zadluženost 

0,30 až 0,50 = průměrná zadluženost 

0,50 až 0,70 = vysoká zadluženost 

Nad 0,70 = riziková zadluženost 

 

Celková zadluženost = 
aktivacelková

zdrojecizí

 

 

 

Koeficient samofinancování (Equity ratio) 

Vyjadřuje proporci, v níž jsou aktiva podniku financovány penězi akcionářů 

(vlastníků). Čím větší ukazatel je, tím lepší možnosti financování podnik má. Literatura 

obecně říká, že podnik by se měl ze 2/3 financovat sám.(7) 

 

Koeficient samofinancování = 
aktivacelková
kapitálvlastní

 
 

Úrokové krytí (Interest coverage) 

Ukazatel udává, kolikrát zisk před odpočtem úroků a daní převyšuje úrokové platby. 

(15) 

Doporučené hodnoty dle literatury: (7) 
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Ukazatel je roven 1 = k placení úroků je třeba celého zisku 

Ukazatel je mezi hodnotami 2 až 4 = hodnota je považována za nízkou, možné riziko 

Ukazatel je mezi hodnotami 6 až 8 = dobře fungující společnost 

 

Úrokové krytí = 
úrokynákladové
zdapřzisk ..

 

 

Doba splácení dluhů 

Ukazatel vymezuje časový úsek, daný v letech, za který je podnik schopen vlastními 

silami splatit své dluhy. Finančně zdravé podniky jsou schopny své dluhy splatit do tří 

let, přičemž v průmyslu je průměrné období ohraničeno čtyřmi lety. (7) 

 

Doba splácení dluhů = 
CFprovozní

majetekFinančinzdrojeCizí .−

 
 

1.6.3 Ukazatele aktivity 
Měří efektivnost hospodaření podniku se svými aktivy. Disponuje-li podnik 

volnými aktivy, tj. má-li jich více, než je účelné, vznikají zbytečné náklady a tím i nízký 

zisk. V opačném případě se musí vzdát mnoha potenciálně výhodných podnikatelských 

příležitostí a přichází o výnosy, které by mohl získat. Všeobecně mají ukazatele formu 

obratu, nebo doby obratu. Obrat značí kolikrát za rok se daná položka využije při 

podnikání, kdežto doba obratu měří počet dnů, za které se položka jednou obrátí. (9) 

 

 

Obrat celkových aktiv (Total asset turnover) 

Udává počet obrátek aktiv za daný časový interval. Pokud intenzita využívání aktiv 

podniku je nižší než počet obrátek celkových aktiv zjištěný jako oborový průměr, měl 

by podnik zvažovat o odprodání části aktiv nebo se pokusit zvýšit objem tržeb. Hodnoty 

doporučené pro tento ukazatel jsou v rozmezí 1,6 až 3. (9) 

 

Obrat celkových aktiv = 
aktivacelková

tržby
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Obrat zásob (Stock turnover) 

Udává, kolikrát se rok položka zásob prodá a znovu uskladní. Obrat zásob se 

kontroluje s oborovým průměrem, pokud je výsledná hodnota vyšší, znamená to, že 

společnost nedrží zbytečné nelikvidní zásoby. V případě opačném, tedy výsledná 

hodnota je nižší, podnik má zastaralé zásoby a jejich reálná hodnota je nižší než cena 

oficiálně uvedená v účetních výkazech. (9) 

 

Obrat zásob = 
zásoby
tržby

 
 

Doba obratu zásob (Stock-holding period) 

Udává délku vázanosti zásob v oběžném majetku, respektive dobu, kdy se průměrné 

zásoby přemění v tržby. U tohoto ukazatele obecně platí, že čím je obrat zásob vyšší a 

kratší doba obratu zásob, tím lépe. (9) 

 

Doba obratu zásob = 
tržbydenní

zásoby

 
 

Doba obratu pohledávek (Debtors collection period) 

Vyjadřuje počet dnů, po které musí podnik čekat na inkaso plateb za své již 

provedené tržby, tedy platby od svých odběratelů. (9) 

 

Doba obratu pohledávek = 
tržbydenní

stykůobchodzpohledávky .

 
 

Doba obratu závazků (Liabilities collection period) 

Vyjadřuje dobu, po kterou podnik odkládá platbu faktur svým dodavatelům. Pokud 

je počet dní, které uplynou mezi nákupem a úhradou přijatých faktur vyšší než doba 

obratu pohledávek, znamená to, že podnik pozdržuje platby. V opačném případě, tedy 

doba obratu závazků je nižší než doba obratu pohledávek, značí, že podnik poskytuje 

provozní úvěry. (9) 

 

Doba obratu závazků = 
tržbydenní

stykůobchodzzávazky .
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1.6.4 Ukazatele rentability 
Výnosnost nebo také ziskovost. Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku 

vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu.  Je obrazem 

vyjádření míry zisku, ziskovosti, což slouží v tržní ekonomice jako hlavní kritérium pro 

alokaci kapitálu. Propočet rentability je nutný v převážné většině dlouhodobých 

rozhodnutích, kdy se důsledky projeví v průběhu několika let, na rozdíl od 

krátkodobých rozhodnutí. (4) 

 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI - return on investments) 

Patří k nejdůležitějším ukazatelům, jimiž se hodnotí podnikatelská činnost firem. 

Výsledná hodnota vyjadřuje účinnost celkového kapitálu vloženého do podniku. Pokud 

je výsledná hodnota v rozmezí 12 % - 15%, výsledek je velmi dobrý. Některé 

zahraniční zdroje uvádí hodnotu 15% za velmi dobrou. (4) 

 

ROI = 
kapitálcelkový

EBIT

 
 

Rentabilita celkových vložených aktiv (ROA - return on assets) 

Udává, kolik zisku v průměru přináší jedna koruna aktiv. Tedy poměřuje zisk s 

celkovými aktivy, která byla investována do podnikání bez ohledu na to, z jakých 

zdrojů byla financována (vlastních, cizích, krátkodobých, dlouhodobých). (16) 

 

ROA = 
aktivacelková

EAT

 
 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE - return on equity) 

Ukazatel vyjadřující výnosnost vloženého kapitálu vlastníky (akcionářů, investorů 

atd.) podniku. Ukazatelem se zjišťuje, zda zhodnocení vlastního kapitálu je tak velké, 

aby pokrylo obvyklou výnosnou míru a rizikovou prémii. Výsledná hodnota by se měla 

pohybovat nad 10%, pokud je hodnota trvale nižší, není podnik zajímavý pro investora, 

ten se rozhoduje na základě míry rizika. (16) 

 

ROE = 
kapitálvlastní

EAT

 



	  

	   22	  

Rentabilita tržeb (ROS - return on sales) 

Ukazatel vyjadřuje zisk vztažený k tržbám. Ukazatel udává podíl čistého zisku 

připadajícího na 1 Kč tržeb, vypovídající hodnota tedy udává schopnost podniku 

dosahovat zisku při dané úrovni tržeb. (16) 

 

ROS = 
tržby
EBIT

 
 

Ukazatel nákladovosti tržeb (ROC - return on costs) 

Ukazatel nákladovosti patří k tradičním ukazatelům, který poměřuje celkové 

náklady a tržby. Výpočet vyjadřuje náklady vůči 1 Kč tržeb. Čím nižší je výsledná 

hodnota, tím lepšího výsledku hospodaření podnik dosahuje. (9) 

 

ROC = 1 – rentabilita tržeb (ROS) 

 

Finanční páka (Financial leverage, gearing) 

Ukazatel se aplikuje ve chvíli, kdy je potřeba zjistit poměr zisku vlastního kapitálu 

vůči celkovému kapitálu. Poměr zisku vlastního kapitálu vůči celkovému kapitálu by 

měl být vyšší než 1, pak roste ziskovost vlastního kapitálu při přílivu cizích zdrojů 

financování. Pokud je nižší, klesá tím ziskovost vlastního kapitálu z důvodu 

zadlužování. (7) 

 

Finanční páka = 
kapitálvlastní
aktivacelková

 
 

1.6.5 Provozní ukazatele 
Jedná se o ukazatele, které jsou zaměřeno dovnitř firmy a napomáhají managementu 

sledovat a analyzovat vývoj základní aktivity firmy. Provozní ukazatele se opírají o 

tokové veličiny, především o náklady, jejichž řízení má za následek hospodárné 

vynakládání jednotlivých druhů nákladů a tím i dosažení vyššího konečného efektu. (9) 
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1.7 Analýza soustav ukazatelů 
 

Poměrové ukazatele se hodnotí složitým procesem v podniku nebo jedním číslem, 

ovšem činnost podniku je třeba posuzovat v potřebných souvislostech tak, aby se 

dokázala kvalitně diagnostikovat finanční situace podniku. 

 

1.7.1 Index IN 
Tento model byl v roce 1995 zpracován manžely Neumaierovými a jeho cílem je 

vyhodnotit finanční zdraví českých podniků v českém prostředí. Model IN je vyjádřen 

rovnicí, v níž jsou zařazeny následné poměrové ukazatele zadluženost, rentabilita, 

likvidita a aktivita.  

Stejně tak má každý z ukazatelů přiřazenu váhu. Poslední známá úprava byla 

založena na datech z roku 2004 a výsledný index byl nazván IN05.  Výhoda indexu 

spočívá v jeho samotné konstrukci, kdy v jednom indexu spojuje věřitelský a vlastnický 

pohled, tedy hrozbu bankrotu a tvorbu hodnot. Oproti staršímu indexu IN01 se změnily 

hranice pro zařazení podniků a to od 0,90 po 1,60 a mírným změnám ve vahách. (10) 

 

54321 *09,0*21,0*97,3*04,0*13,005 xxxxxIN ++++=  

 

zdrojecizí
aktivacelkováx =1  

úrokynákladové
EBITx =2  

aktivacelková
EBITx =3  

aktivacelková
celkemvýnosyx =4  

výpomociaúvbankovníkrzávazkykr
aktivaobx

...
.

5 +
=  
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2    CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTÍ A 
HODNOCENÍ JEJICH SOUČASNÉHO STAVU 

 

2.1 Historie a charakteristika společnosti Mercedes salon a.s. 
 

Společnost byla založena v roce 1995 za účelem prodeje vozů německé automobilky 

Mercedes-Benz. Společnost už od počátku figuruje v obchodním rejstříku jako 

společnost akciová, a to bez veřejného úpisu akcií. Prodejce je soustředěn pouze do 

města Brna, kde je hlavní sídlo i showroom.  V roce 2001 došlo k rozšíření sortimentu 

od koncernové značky Chrysler a Jeep, v roce 2005 přibyla ještě značka Smart, 

spadající pod Mercedes-Benz. 

Rokem 2004 započala úzká spolupráce při prodeji světově známých tunerů Brabus a 

Carlsson a navíc se rozřšířil prodej o značky Dodge a Mitsubishi Fuso. I přesto všechno 

je hlavním cílem prodej vozů Mercedes-Benz a ostatní značky se na výsledcích prodeje 

podílí velice málo.  

 

 

2.2 Současný stav společnosti Mercedes salon a.s. 
 

I automobilka Mercedes-Benz zasahuje do všech segmentů a to i do vozů 

užitkových a nákladních. I v tomto případě platí, že automobily patří k těm dražším, 

tedy klientela je rekrutována z vrstvy více majetných obyvatel.  

Významným mezníkem byla výstavba Truck Centra, ve kterém je situována i 

servisní hala. Výhodou prodejce oproti konkurenci (BMW salon a.s. a Audi salon a.s.) 

jsou sanitní vozy, kterými disponují nemocnice a jejich servis z velké části spadá pod 

Mercedes salon a.s., stejně tak rozsáhlý servis nákladních vozů. 

 

 

2.3 Historie a charakteristika společnosti BMW salon a.s. 
 

Společnost byla založena v roce 1990 jako jedna z prvních soukromých firem 

v Československu. V roce 1991 se stala společnost BMWsalon a.s. prvním oficiálním 

dealerem s autorizovaným servisem luxusních vozů BMW na našem území. 

V roce 2005 byla právní forma změněna ze společnosti s ručním omezeným na 

akciovou společnost s neveřejným úpisem akcií. Dalším významným mezníkem byl rok 
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2007, kdy společnost začala nabízet autorizovaný prodej a servis značek Opel a 

Chevrolet. Rok 2010 rozšířila svůj prodejní sortiment o motocykly BMW a to 

s plnohodnotným servisem. 

 

 

2.4 Současný stav společnosti BMW salon a.s. 
 

Podnik vznikl ve městě Brně, kde i dnes operuje, provozuje hlavní sídlo a hlavní 

část prodeje svých vedlejších automobilových značek. Druhým prodejním místem je 

v hlavní město Praha. Podstatnou změnou v posledních letech byla výstavba 

samostatného showroomu pro vozy MINI a modernizace interního informačního 

systému. Stav zaměstnanců je poměrně stabilní, spíše s mírným vzrůstem v závislosti na 

rozšiřování obchodovaných značek automobilů. V roce 2009, který je předmětem 

diplomové práce, čítal počet zaměstnanců 98. 

Nabídka německé automobilky BMW zasahuje do všech segmentů osobních vozů, 

od nižší třídy až po tu nejvyšší. Mohlo by se tedy zdát, že potencionál pro prodej je 

velice vysoký, ovšem realita je poněkud odlišná. Vozy patří ve svých třídách k těm 

dražším, tím pádem je velice důležité bohatství obyvatelstva státu, ve kterém prodejce 

automobilku zastupuje. 

V České Republice jsou prodeje vozů BMW v posledních letech vždy nad hranicí 

dvou tisíc nově prodaných aut. O tyto prodeje se BMW salon a.s. musí dělit 

s konkurencí čítající jedenáct autorizovaných prodejců. Nepovažuji za důležité v dnešní 

době počítat konkurenci pro danou oblast, ale musí se počítat celoplošně, tedy na celém 

našem území. 

Zákazníci tohoto prodejce patří k bohatší vrstvě obyvatelstva, rekrutujících se spíše 

z podnikatelské sféry. To se netýká vozů Opel a Chevrolet, ovšem prodeje těchto 

značek nejsou nikterak vysoké, proto je v této práci nebudu zmiňovat. 

 

 

2.5 Historie a charakteristika společnosti Audi salon a.s. 
 

Společnost vznikla v roce 1995 jakožto společnost s ručením omezeným, sto 

procentním majitelem je právě akciová společnost Audi salon a.s.. Předmětem 

podnikání je prodej a servis koncernových vozů Volkswagen, v prvé řadě vozů Audi. 
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Zároveň s novými auty prodává v rámci svých dvou autobazarů i auta již použité a to 

s plnou technickou prohlídkou. Společnost je situována v Praze kde má dvě prodejny. 

 

 

2.6 Současný stav společnosti Audi salon a.s. 
 

Nabízený sortiment, tedy vozy Audi uzavírají velkou německou trojku v této 

diplomové práci. I Audi patří mezi dražší vozy, zvláště doplňková výbava se u Audi 

vyznačuje vysokou cenou. Naproti tomu má právě Audi salon a.s. z trojice 

nejprodávanější sortiment na našem území. 

Nabídka autosalonu čítá celkem čtyři značky, včetně Škody Auto, dále Volkswagen 

a Seat. I přesto je Audi hlavním artiklem a předmětem prodeje autosalónu. Hlavním 

místem prodeje je pouze město Praha, kde sídlí jak autosalon pro nová vozidla, tak 

autobazar s vozy použitými. Hlavním mezníkem v poslední době je stavba samostatné 

exkluzivní prodejny pro značku Audi. 

 

 

2.7 Souhrnné informace o autosalonech a trhu 
 

Všechny tři značky tzv. „Velké Německé Trojky“ patří do luxusní sféry, kde 

vládnou pouze ony. To se odráží na cenách a počtu potencionální klientely na území 

ČR. Zákazníky si mezi sebou přetahují po každé, když na trh dorazí nový model, 

respektive omlazený model daného modelu. Mezi klienty se ve velké míře počítají 

podnikatelé a majetnější obyvatelé. Tržní síla obyvatelstva v ČR není tak vysoká, jako 

třeba v Rakousku, i přesto v roce 2010 (není předmětem diplomové práce) překročili 

prodeje hranici 3000 kusů nově registrovaných vozů u všech tří značek. 

Každá ze značek „vládne“ v jiném segmentu, i když se to každým rokem mění. 

Audi táhne prodej hlavně model A6, který se stal velice oblíbený v obou nabízených 

verzích. Mercedes drží první příčku v lize nejvyšší, tedy se svým modelem třídy „S“ a 

třídě, kterou si sám vytvořil se svým modelem CLS. Naproti tomu BMW ovládá trh 

s modely SUV, X5 a X6. Predikce automobilových expertů nestaví na první pozici do 

budoucna ani jednu ze značek a nedá se tedy jasně říci, kdo má tzv. „navrch“.  
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Mercedes salon 

a.s. BMW salon a.s. Audi salon a.s. 

Zastoupené značky (hlavní) Mercedes-Benz BMW Audi 

Zastoupené značky (vedlejší) Dodge, Mitshubischi, 
 Jeep, Brabus, Carlsson Chevrolet, Opel, Mini Škoda, VW, Seat 

Lokace Brno Brno, Praha Praha 

Aktiva (tis. Kč) 366 502 tis. Kč 357 991 tis. Kč 469 200 tis. Kč 

Tržby 733 041 tis. Kč 786 293 tis. Kč 1 415 418 ti. Kč 

Počet zaměstnanců 98 98 175 

Celkový prodej hlavní značky na území ČR* 2665 2628 2894 

Tabulka 1: Shrnutí informací o společnostech 
Zdroj:* Svaz automobilových dovozců (data jsou za rok 2009)(17) 
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3 STRATEGICKÝ MANAGEMENT 
 
 
3.1 Analýza oborového prostředí 
 
 
Vstup konkurentů 

Trh s autosalony zmíněných značek je v rámci kupní síly nasycený a hledat mezery 

v místech, která jsou ekonomicky zajímavá, by vyžadovalo veliké náklady a nejasnou 

budoucnost návratnosti. Jednoduší by to mohli mít případní zájemci o prodej vozů 

Mercedes-Benz, kde je určitě větší prostor, než u BMW a Audi, hlavně tedy 

v Jihomoravském kraji. 

 

Rivalita mezi konkurenty 

Jak už jsem psal výše, pro vstup na trh není moc veliký prostor, ten je nasycen 

dostatečně už zavedenými prodejci. Rivalita na poli prodejců Audi a BMW je obrovská, 

u Mercedesu je rivalita nejvyšší hlavně u servisu nákladních vozů, na kterém prodejci 

vydělávají nejvíce. 

S cenami se hýbat moc nemůže, není na to zde prostor, hlavním statkem pro zisk je 

servis a okolní služby, které mohou být u jednotlivých prodejců tím, co přitáhne 

potencionální klientelu. Zvláště u prodejců Škody, potažmo Audi, bývá častým jevem 

záporná hodnota tržeb z prodeje nových vozů, naproti tomu výkony jsou vysoké a 

bývají hlavním činitelem zisku. 

 

Smluvní síla odběratelů 

Smluvní síla zákazníka záleží na kvantitě prodejců dané značky, a ta je u všech tří 

značná. Nejen že si BMW, Audi a Mercedes přetahují zákazníky mezi sebou, to stejné 

se v dalším kroku výběru děje i u prodejců. V té chvíli záleží na bonusech, kterými je 

zákazník zaplaven, prvotní nulové náklady na servis, bonus jakožto příplatková výbava 

zdarma, či za sníženou cenu nebo, co je čím dále častější, minimální čekací lhůta. Tedy 

mít co nejvíce vozidel na skladě. 

 

Smluvní síla dodavatelů 

Smluvní síla výrobců je maximální, i přes liberalizaci trhu, direktivní. Zde záleží na 

úspěšnosti jednotlivého prodejce, dle které se stanovují marže, které mají výrobci často 
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flexibilní. I přesto ani jeden z autosalónů nepozbývá žádných konkurenčních výhod ze 

strany výrobce, a pokud ano, není mi to známo. 

 

Hrozba substitučních výrobků 

Už zde bylo napsáno, že dané značky si právě mezi sebou přetahují zákazníky, 

zaleží na přednostech jednotlivých modelů, módní vlně či upřednostňování dané 

značky.  Hrozbou je dovoz vozů ze zahraničí, ovlivněný kurzem Eura, případně koupě 

ojetého vozu. Zde je prostor pro nového klienta v rámci servisu. I přesto musejí 

autosalony pracovat s tím, co jim výrobce „pošle“. Kvalitu vozů dealer neovlivní, 

design taktéž ne.  

 

 

3.2 SLEPT analýza 
 
 
Sociální faktory 

Česká Republika patří mezi vyspělé země, hlavní ekonomická síla je soustředěna do 

hlavního města Prahy, Ostravy, popřípadě do Brna. Mercedes salon a.s. je soustředěn 

pouze do druhého největšího města, tedy Brna. Automobil je ukázkou sociálního 

postavení a úspěchu jeho majitele. V tom tkví výhoda prodejců luxusních značek, 

obyvatelstvo si drahé vozy kupovat chce a to i za cenu vysokého zadlužení, ať už jako 

fyzické osoby, nebo osoby právnické.  

V roce 2009, který je předmětem diplomové práce, byla jedna z hlavních otázek, 

zda po vzoru jiných zemí oživit automobilový průmysl tzv. „šrotovným“. Jednalo se o 

dotaci na nákup vozu. Společnost GfK Czech, která se zabývala zavedením šrotovného 

u nás, provedla v červenci roku 2009 průzkum, zda by se zavedením zmíněného 

šrotovného oživil domácí prodej automobilů a tím také automobilový průmysl, to se 

domnívalo dvě pětiny dotázaných. Pouze pětina obyvatel by se rozhodla pro nákup 

nového auta právě díky šrotovnému.  Ve více než polovině případů (53 %) by se Češi 

uchýlili ke koupi automobilu domácí výroby. Zahraniční vůz pak preferuje jen 37 % 

respondentů. Šrotovné mělo nakonec úspěch hlavně v Německu a na Slovensku. (Zdroj: 

3) 
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Ekonomické faktory 

Jedním z hlavních ukazatelů jak si země stojí z ekonomického ukazatele je HDP, 

tedy hrubý domácí produkt. I když je to ukazatel poměrně snadno ovlivnitelný, 

vyjadřuje stav, potažmo růst dané ekonomiky. Předmětem diplomové práce jsou roky 

2005 – 2009, já v tabulce níže uvádím rok 2007, 2008, 2009 a 2010. Tedy rok před 

krizí, rok kdy krize vypukla ve světě a začala se dotýkat i České republiky, rok kdy 

krize dorazila do naší země v plné síle a rok, kdy se měla ekonomika pomalu „oklepat“. 

V tabulce je uvedena procentuální změna oproti roku předešlému. 

 

 2007 2008 2009 2010 
HDP 6,1 2,5 -4,2 2,3 
Tabulka 2: HDP v ČR v letech 2007-2010 (v %) 
Zdroj:  Patria Finance (11) 

 

 

Dalším důležitým ukazatelem je inflace. V tabulce je míra inflace vyjádřená 

přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen a vyjadřuje procentní 

změnu průměrné cenové hladiny. 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Inflace 1,9 2,5 2,8 6,3 1 
Tabulka 3: Inflace v ČR v letech 2005 – 2009 (v %) 
Zdroj:  Český statistický úřad (1) 

 

 

Protože se v případě analyzovaného autosalónu jedná o luxusní vozy, tedy poměrně 

drahý sortiment, musím zde uvézt průměrné mzdy v jednotlivých letech. V tabulce je 

uvedena průměrná hrubá mzda, bohužel se nejedná se o medián, který by byl přesnější. 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Mzda 18 344,00 Kč 19 546,00 Kč 20 957,00 Kč 22 691,00 Kč 23 488,00 Kč 

Tabulka 4: Průměrná mzda v ČR v letech 2005 - 2009 
Zdroj: Český statistický úřad (2) 

 

 

Poslední ekonomický faktor, který zde zmíním je neméně důležitý, jedná se o vývoj 

kurzu Eura, respektive České koruny vůči Euru. Zde analyzované společnosti nakupují 

vozy, tedy svůj prodejní artikl v Německu. Už z tohoto důvodu je pro ně a i ostatní 
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dovozce důležité, vývoj kurzu sledovat. Dá se předpokládat, že podnikatelské subjekty 

obchodující se zahraničím ve větší míře, mají kurz v bance fixovaný na určité období, i 

přesto je důležité sledovat ve výkazu zisků a ztrát položky „Ostatní finanční výnosy“ a 

„Ostatní finanční náklady“. 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Maximum 30,555 Kč 29,045 Kč 28,775 Kč 26,930 Kč 29,470 Kč 
Minimum 28,865 Kč 27,420 Kč 26,000 Kč 22,970 Kč 25,085 Kč 
Průměr 29,784 Kč 28,343 Kč 27,762 Kč 24,942 Kč 26,445 Kč 
Tabulka 5: Vývoj kurzu Eura v letech 2005 - 2009 
Zdroj: Kurzy devizového trhu České Národní (5) 

 

 

Legislativní faktory 

Česká Republika má zálibu v byrokracii. Aspoň to tak často vypadá. Změny 

různých zákonů jsou tak časté, že se člověk, respektive podnikatel musí vzdělávat více 

než ve školní lavici za svých mladých let. Asi proto má svoji podstatnou roli v politice 

tým, který se zabývá absurditami v rámci legislativy. To samozřejmě stěžuje podnikání, 

vyvolává nadbytečné náklady a ubírá mnoho času, který by mohl bát věnován 

efektivnějším věcem relevantních pro daný podnikatelský subjekt. Slovo „novela“ je 

v parlamentu České Republika skloňováno tolikrát, že ho zná i malé dítě, které neumí 

číst a psát. To je samozřejmě silně povznešená situace, ovšem je to negativum a 

obrovský zápor pro podniky.  

Vypisovat zde události a novelizace, i třeba jen zásadní pro podnikatelskou sféru, by 

zabralo desítky stránek v rámci sledovaného období. Například jen ve 3Q roku 2009 se 

novelizovalo z těch důležitějších „Novela zákona o dani z přidané hodnoty“, „Převodní 

ceny v zákoně o DPH“, „Pokyn D – 337“, „Změna obchodního zákoníku“, „Pojistné na 

důchodové pojištění pro OSVČ“ a mnoho dalších. 

 

Politické faktory 

Politická situace v zemi je stálá, ale často nepřehledná. Krom novelizací, se mnoho 

času věnuje hašteření o věci nedůležité pro chod státu, potažmo usnadnění podnikání. 

Ve sledovaném období v rámci diplomové práce si Česká Republika „usekla“ 

obrovskou mezinárodní ostudu a to ve chvíli, kdy uprostřed předsednictví Evropské 

Unii (První polovina roku 2009) padla vláda a musela nastoupit vláda úřednická. To je 
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špatná vizitka a může odradit v budoucnu investory ze zahraničí. Takovéto „kiksy“ si 

vláda dovolit nemůže, škodí tím výrazně podnikům a dobrému jménu země. 

 

Technologické faktory 

V České Republice sídlí spousta světově významných firem a kladem je umístění 

kvalitních vědeckých pracovišť na našem území. I automobilka Mercedes-Benz zde má 

své dvě centra pro technologie a testování. V oboru lékařské vědy patří ČR ke špici, 

průmysl je z velké části postaven na automobilovém průmyslu a jsou zde vychovávány 

kvalitní mladé a nadané mozky. 
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4   FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTÍ 

 
 

V analytické části diplomové práce vycházím z metod finanční analýzy uvedených 

v teoretické části. Podklady pro zpracování analytické části jsou rozvaha, výkaz zisků a 

ztrát, výkaz finančních toků a to vše za roky 2005 až 2009. Potřebné dokumenty jsou 

přílohou diplomové práce.  

Tabulky poměrových ukazatelů se skládají z výsledných hodnot hlavní analyzované 

společnosti Mercedes salon a.s. a dvou vybraných konkurentů BMW salon a.s., a Audi 

salon a.s.  

 

 

4.1 Analýza absolutních ukazatelů 
 
 
4.1.1 Horizontální analýza aktiv 
 

Mercedes salon a.s. 2005 2006 2007 2008 2009 

Celková aktiva 334 280 373 692 403 516 534 560 366 502 

Dlouhodobý majetek 141 544 162 030 208 834 241 831 253 863 

Dlouhodobý nehmotný majetek 77 8 0 345 1007 

Dlouhodobý hmotný majetek 141 335 161 890 207 502 232 286 243 656 

Dlouhodobý finanční majetek 132 132 1332 9 200 9 200 

Oběžná aktiva 190 213 211 152 194 095 292 331 112 557 

Zásoby 122 714 137 803 127 949 233 916 68 104 

Dlouhodobé pohledávky 7 5282 0 272 268 

Krátkodobé pohledávky 58 998 62 853 61 468 54 644 39 600 

Krátkodobý finanční majetek 8 504 5 214 4 678 3 499 4 585 

Časové rozlišení 2523 510 587 398 82 

Tabulka 6: Vybrané položky aktiv Mercedes salon a.s.  (v tis. Kč) 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
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Mercedes salon a.s. 2005-2006 2006-2007 2007-
2008 

2008-
2009 

Celková aktiva 11% 7% 25% -46% 

Dlouhodobý majetek 13% 22% 14% 5% 

Dlouhodobý nehmotný majetek -863% - 100% 66% 

Dlouhodobý hmotný majetek 13% 22% 11% 5% 

Dlouhodobý finanční majetek 0% 90% 86% 0% 

Oběžná aktiva 10% -9% 34% -160% 

Zásoby 11% -8% 45% -243% 

Dlouhodobé pohledávky 1000% - 272% -1% 

Krátkodobé pohledávky 6% -2% -12% -38% 

Krátkodobý finanční majetek -63% -11% -34% 24% 

Časové rozlišení -395% 13% -47% -385% 

Tabulka 7: Horizontální analýza aktiv Mercedes salon a.s.  
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
 
 
 

U společnosti Mercedes salon a.s. mají aktiva růstový trend. Tedy každoroční růst, 

výjimkou je rok 2009, kdy došlo ke strmému poklesu, zapříčiněným výprodejem 

skladových vozů, a to hlavně u vozidel osobních.  Společnost vlastní ocenitelná práva a 

hlavně nakoupila software, taktéž pro správu skladových zásob a pohledávek/závazků. 

V roce 2009 je vidět nástin poklesu právě u pohledávek dlouhodobých a trend poklesu u 

krátkodobých.  Platba pohledávek zvýšila krátkodobý finanční majetek, trend by měl 

nadále pokračovat. Nejvyšší hodnotu mají zásoby v roce 2008, kdy bylo na skladě 

nejvíce vozů a dílů. 

 

BMW salon a.s. 2005 2006 2007 2008 2009 

Celková aktiva 207 440 306 261 380 346 396 870 357 991 

Dlouhodobý majetek 108 865 112 260 117 923 140 153 156 843 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 125 4629 4508 

Dlouhodobý hmotný majetek 108 765 112 160 117 698 135 424 152 235 

Dlouhodobý finanční majetek 100 100 100 100 100 

Oběžná aktiva 98 113 193 468 261 884 255 597 200 191 

Zásoby 66 311 131 999 144 245 187 560 129 097 
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Dlouhodobé pohledávky 371 259 455 0 0 

Krátkodobé pohledávky 13 466 39 684 53 952 50 980 42 433 

Krátkodobý finanční majetek 17 965 21 526 63 232 17 057 28 661 

Časové rozlišení 462 533 539 1 120 957 

Tabulka 8: Vybrané položky aktiv BMW salon a.s. (v tis. Kč) 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
 
 
 

BMW salon a.s. 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Celková aktiva 32% 19% 4% -11% 

Dlouhodobý majetek 3% 5% 16% 11% 

Dlouhodobý nehmotný majetek - 100% 97% -3% 

Dlouhodobý hmotný majetek 3% 5% 13% 11% 

Dlouhodobý finanční majetek - - - - 

Oběžná aktiva 49% 26% -2% -28% 

Zásoby 50% 8% 23% -45% 

Dlouhodobé pohledávky -43% 43% - - 

Krátkodobé pohledávky 66% 26% -6% -20% 

Krátkodobý finanční majetek 17% 66% -271% 40% 

Časové rozlišení 13% 1% 52% -17% 

Tabulka 9: Horizontální analýza aktiv BMW salon a.s. 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
 
 
 

Z horizontální analýzy aktiv lze vypozorovat, že každoročně aktiva rostou, což lze 

pokládat za klad. Pokles je jednoznačný až v roce 2009, což souvisí  hlavně s 

výprodejem skladových vozů a snížením krátkodobých pohledávek.  Za rapidním 

nárůstem dlouhodobého nehmotného majetku, mezi lety 2006 – 2008, je skryt nákup 

informačního systému, který měl pomoci společnosti řídit pohledávky/závazky a 

skladové zásoby, jak vozidel, tak dílů. Právě kladný výsledek této snahy je patrný 

v posledním roce. 

Dalším zajímavým údajem je vysoký pokles krátkodobého finančního majetku, což 

souviselo se snížením cizích zdrojů a navýšením vlastního kapitálu. Také se za tento 

kapitál nakoupila vozidla MINI do nově postaveného showroomu. 
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Audi salon a.s. 2005 2006 2007 2008 2009 

Celková aktiva - 434 095 471 753 476 732 469 200 

Dlouhodobý majetek - 150 279 153 133 183 424 250 304 

Dlouhodobý nehmotný majetek - 67 10 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek - 150 137 152 954 156 820 209 840 

Dlouhodobý finanční majetek - 75 169 26 695 40 464 

Oběžná aktiva - 265 292 293 309 272 191 207 575 

Zásoby - 181 022 189 928 183 159 138 312 

Dlouhodobé pohledávky - 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky - 73 569 92 246 81 333 47 862 

Krátkodobý finanční majetek - 10 701 11 135 7 705 21 401 

Časové rozlišení - 18524 25311 21 117 11 321 

Tabulka 10: Vybrané položky aktiv Audi salon a.s. (v tis. Kč) 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
 
 
 

Audi salon a.s. 2005-2006 2006-2007 2007-
2008 

2008-
2009 

Celková aktiva - 8% 1% -2% 

Dlouhodobý majetek - 2% 17% 27% 

Dlouhodobý nehmotný majetek - -570% - - 

Dlouhodobý hmotný majetek - 2% 2% 25% 

Dlouhodobý finanční majetek - 56% 99% 34% 

Oběžná aktiva - 10% -8% -31% 

Zásoby - 5% -4% -32% 

Dlouhodobé pohledávky - - - - 

Krátkodobé pohledávky - 20% -13% -70% 

Krátkodobý finanční majetek - 4% -45% 64% 

Časové rozlišení - 27% -20% -87% 

Tabulka 11: Horizontální analýza aktiv Audi salon a.s. 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
 
 
 

U společnosti Audi salon a.s. je pohyb aktiv každým rokem málo patrný. I zde je 

vidět pokles oběžného majetku, tedy výprodeje skladových vozů, ovšem započatým už 
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v roce 2008. Zajímavé je, že společnost nemá dlouhodobé pohledávky a ani závazky a 

pohledávky krátkodobé jsou značně snižovány každým rokem. Zvláště v roce 2009 byla 

hodnota nejnižší, což se také projevilo na bankovním účtu autosalonu. U tohoto 

autosalónu je zvyšování dlouhodobého hmotného majetku dáno navyšováním počtu 

vozidel v autopůjčovně společnosti. 

 

Dílčí shrnutí 

Jednoznačným trendem u všech tří autosalónů bylo v roce 2009 rapidní snižování 

skladových zásob a krátkodobých pohledávek. U všech tří společností se to projevilo 

nejvíce na výši krátkodobého finančního majetku. Všechny autosalóny během 

analyzovaných let rozšiřovaly prodejní plochy a obměňovaly předváděcí vozy dle 

předpisů jednotlivých výrobců. Doznívající krize v roce 2008 mírně zkresluje data u 

společnosti Mercedes salon a.s., poněvadž jako jediný autosalon nabízí také nákladní 

vozidla, u kterých pořád krize doznívala a prodeje se spíše snižovaly. Naproti tomu u 

Audi salon a.s. jsou data zkreslena zvýšeným zájmem o vozy Škoda a Volkswagen, tedy 

není viditelná pokles po dražších vozech značky Audi. 

 

 

4.1.2 Horizontální analýza pasiv 
 

Mercedes salon a.s. 2005 2006 2007 2008 2009 

Celková pasiva 334 280 373 692 403 516 534 560 366 502 

Vlastní kapitál 34 969 38 177 44 567 46 748 47 944 

Základní kapitál 33 100 33 100 33 100 33 100 33 100 

Rezervní fondy 2620 2 620 2 780 3 100 3 209 

Výsledek hospodaření minulých let      13968 -991 2 056 10 203 10 203 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období -14 959 3 208 6 391 2 180 1 192 

Cizí zdroje 298 534 334 709 356 991 487 035 318 321 

Rezervy 1 020 0 1 053 669 109 

Dlouhodobé závazky 1 859 1 679 3 295 3 729 31 167 

Krátkodobé závazky 161 029 99 504 107 277 210 688 103 698 

Bankovní úvěry a výpomoci 134 626 233 526 245 366 271 949 183 347 

Tabulka 12: Vybrané položky pasiv Mercedes salon a.s. (v tis. Kč) 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
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Mercedes salon a.s. 2005-2006 2006-2007 2007-
2008 2008-2009 

Celková pasiva 11% 7% 25% -46% 

Vlastní kapitál 8% 14% 5% 2% 

Základní kapitál 0% 0% 0% 0% 

Rezervní fondy 0% 6% 10% 3% 

Výsledek hospodaření minulých let      -1509% 148% 480% 0% 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 566% 50% -193% -83% 

Cizí zdroje 11% 6% 27% -53% 

Rezervy 1020% 1053% -57% -514% 

Dlouhodobé závazky -11% 49% 12% 88% 

Krátkodobé závazky -62% 7% 49% -103% 

Bankovní úvěry a výpomoci 42% 5% 10% -48% 

Tabulka 13: Horizontální analýza pasiv Mercedes salon a.s. 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
 
 
 

U společnosti Mercedes salon a.s. je viditelný mírný růstový trend u vlastního 

kapitálu, a to hlavně výsledkem rezervního fondu. Na druhou stranu je příznivý pokles 

cizích zdrojů vyšší, než pokles celkových pasiv. Jako špička je vidět rok 2008, když se 

jednorázově (tedy jednoročně) navýšily krátkodobé závazky až dvojnásobně, aby 

dalším rokem klesly na úroveň roku předešlého. Zejména závazky vůči Stuttgartu 

tvořily majoritní část závazků a výrazné zastoupení zde měly nákladní vozy. Negativem 

společnosti je trend poklesu výsledku hospodaření za běžné účetní období, v celém 

sledovaném období. 

 

 

BMW salon a.s. 2005 2006 2007 2008 2009 

Celková pasiva 207 440 306 261 380 346 396 870 357 991 

Vlastní kapitál 116 167 127 709 154 220 208 230 232 889 

Základní kapitál 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Rezervní fondy 549 1 330 1 907 3 261 5 962 

Výsledek hospodaření minulých let      0 14 837 25 234 50 959 102 269 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 15 618 11 542 27 079 54 010 24 658 
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Cizí zdroje 91 273 178 552 226 126 188 640 125 102 

Rezervy 17 146 34 292 26 553 3 724 0 

Dlouhodobé závazky 2 282 2 739 3 232 3 566 4 061 

Krátkodobé závazky 37 976 125 271 123 433 101 937 82 175 

Bankovní úvěry a výpomoci 33 869 16 250 72 908 79 413 38 866 

Tabulka 14: Vybrané položky pasiv BMW salon a.s. (v tis. Kč) 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
 
 
 

BMW salon a.s. 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Celková pasiva 32% 19% 4% -11% 

Vlastní kapitál 9% 17% 26% 11% 

Základní kapitál 0% 0% 0% 0% 

Rezervní fondy 59% 30% 42% 45% 

Výsledek hospodaření minulých let      100% 41% 50% 50% 

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období -35% 57% 50% -119% 

Cizí zdroje 49% 21% -20% -51% 

Rezervy 50% -29% -613% -29% 

Dlouhodobé závazky 17% 15% 9% 12% 

Krátkodobé závazky 70% -1% -21% -24% 

Bankovní úvěry a výpomoci -108% 78% 8% -104% 

Tabulka 15: Horizontální analýza pasiv BMW salon a.s. 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
 
 
 

U pasiv je patrný trend navyšování vlastního kapitálu, a to díky rezervnímu fondu, 

respektive zákonnému rezervnímu fondu. Kladně lze hodnotit výsledek hospodaření, 

který měl, krom roku 2009, růstový trend. Pokles cizích zdrojů byl zapříčiněn hlavně 

snižováním krátkodobých závazků přes 20%, díky již zmíněnému informačnímu 

systému. Problematickým místem by se mohly zdát rezervy, ovšem částky nejsou 

nikterak vysoké, tedy jsou lehce dosažitelné v případě potřeby. 
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Audi salon a.s. 2005 2006 2007 2008 2009 

Celková pasiva - 434 095 471 753 476 732 469 200 

Vlastní kapitál - 91 362 105 630 117 226 139 060 

Základní kapitál - 67 400 67 400 67 400 67 400 

Rezervní fondy - 924 1 589 2 303 2 883 

Výsledek hospodaření minulých let      - 9 729 22 370 35 926 46 943 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období - 13 309 14 271 11 597 21 834 

Cizí zdroje - 342 113 365 403 358 308 325 219 

Rezervy - 15 937 12 127 19 243 4 158 

Dlouhodobé závazky - 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky - 199 266 235 954 190 469 174 528 

Bankovní úvěry a výpomoci - 126 910 117 455 148 596 146 533 

Tabulka 16: Vybrané položky pasiv Audi salon a.s. (v tis. Kč) 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
 
 
 

Audi salon a.s. 2005-
2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Celková pasiva  8% 1% -2% 

Vlastní kapitál  14% 10% 16% 

Základní kapitál  0% 0% 0% 

Rezervní fondy  42% 31% 20% 

Výsledek hospodaření minulých let       57% 38% 23% 

Výsledek hospodaření běžného účetního období  7% -23% 47% 

Cizí zdroje  6% -2% -10% 

Rezervy  -31% 37% -363% 

Dlouhodobé závazky  - - - 

Krátkodobé závazky  16% -24% -9% 

Bankovní úvěry a výpomoci  -8% 21% -1% 

Tabulka 17: Horizontální analýza pasiv Audi salon a.s. 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
 
 
 

I Audi salon a.s. je vidět trend navyšování vlastního kapitálu a snižování podílů 

cizích zdrojů z celkového kapitálu. Výsledné hodnoty naznačují úspěšné řízení závazků, 
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které od roku 2007 klesají. Společnost využila v roce 2007 bankovní úvěr pro 

investování stavby nového showroomu a zvětšení prodejních ploch. Kladem je 

každoroční výsledek hospodaření za běžné účetní období, zvláště v posledním roce, kdy 

částka atakovala hranici 22 miliónů korun. 

 

 

Dílčí shrnutí 

Po celé sledované období se u daných autosalónů vyskytovaly společné znaky. 

Prvním je každoroční navyšování vlastního kapitálu.  Dalším společným znakem je 

vysoké snižování rezerv, a to už od roku 2006 o desítky procent.  Stejně tak sumy 

krátkodobých závazků jsou klesající. Nejlépe tyto sumy reguluje management BMW 

salon a.s., nejméně to zvládalo Audi salon a.s..  

 

 

4.1.5 Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 
 

Mercedes salon a.s. 2005 2006 2007 2008 2009 

Tržby z prodeje zboží 754 996 702 087 1 017 320 693 848 582 195 

Náklady vynaložené na prodané zboží 720 799 666 648 973 384 656 373 552 682 

Obchodní marže 34 197 35 439 43 936 37 475 29 333 

Výkony 149 291 167 605 155 001 159 030 160 276 

Mzdové náklady 28 832 33 408 34 093 35 107 35 358 

Ostatní provozní výnosy 1 674 479 595 800 2 002 

Ostatní provozní náklady 6 728 2 597 7 933 5 007 1 278 

Provozní výsledek hospodaření -10 126 17 021 19 999 24 158 20 744 

Finanční výsledek hospodaření -6916 -6 697 -8 148 -21 379 -18 965 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -14 959 6 976 6 391 2 180 1 192 

Výsledek hospodaření za účetní období 
(+/-) -14 959 3 208 6 391 2 180 1 192 

Výsledek hospodaření před zdaněním 
(+/-) -17 042 6 556 11 851 2 779 1 779 

Tabulka 18: Vybrané položky VZZ Mercedes salon a.s. (v tis. Kč) 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
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Mercedes salon a.s. 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Tržby z prodeje zboží -8% 31% -47% -19% 

Náklady vynaložené na prodané zboží -8,12% 31,51% -48,30% -18,76% 

Obchodní marže 3,50% 19,34% -17,24% -27,76% 

Výkony 10,93% -8,13% 2,53% 0,78% 

Mzdové náklady 13,70% 2,01% 2,89% 0,71% 

Ostatní provozní výnosy -249,48% 19,50% 25,63% 60,04% 

Ostatní provozní náklady -159,07% 67,26% -58,44% -291,78% 

Provozní výsledek hospodaření 159,49% 14,89% 17,22% -16,46% 

Finanční výsledek hospodaření -3,27% 17,81% 61,89% -12,73% 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 314,44% -9,15% -193,17% -82,89% 

Výsledek hospodaření za účetní období 
(+/-) 566,30% 49,80% -193,17% -82,89% 

Výsledek hospodaření před zdaněním 
(+/-) 359,95% 44,68% -326,45% -56,21% 

Tabulka 19: Horizontální analýza VZZ Mercedes salon a.s. 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
 
 
 

U prodejce vozů Mercedes jsou nevyvážené výsledky po celé sledované období 

nejvíce patrné pravě ve výkazu zisků a ztrát. Nejpodstatnější hodnoty tzv. „lítají“ o 

desítky procent oběma směry každý rok.  Pokles tržeb byl patrný nejvíce právě u 

Mercedesu, důvodem je prodej nákladních vozidel a autobusů. Tyto segmenty byly krizí 

ovlivněny nejvíce a nejdéle. Bylo nutné snížit marže a více prodávat skladové, či 

referenční vozy. To bylo vidět v roce 2008 nejvíce u vynaložených nákladů na prodej 

zboží. Výrazný pokles ostatních provozních nákladů byl významně spojen s výkyvy 

kurzu Eura. I přes vysoké poklesy výsledků hospodaření, společnost generovala zisk, i 

když pouze necelých 1,2 miliónů korun českých v posledním sledovaném roce 2009.  
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BMW salon a.s. 2005 2006 2007 2008 2009 

Tržby z prodeje zboží 473 456 457 227 741 570 736 225 624 279 

Náklady vynaložené na prodané zboží 394 143 387 471 680 114 668 878 594 817 

Obchodní marže 79 322 69 756 61 456 67 347 29 455 

Výkony 71 345 87 591 105 749 132 274 162 747 

Mzdové náklady 20 201 24 096 32 954 41 002 44 621 

Ostatní provozní výnosy 12 742 14 868 39 763 49 816 69 990 

Ostatní provozní náklady 4 328 3 205 4 324 6 521 5 852 

Provozní výsledek hospodaření 21 393 9 847 39 754 74 614 39 579 

Finanční výsledek hospodaření 499 6 366 -3 635 -5 548 -4 112 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 15 618 11 542 27 079 54 010 30 063 

Výsledek hospodaření za účetní období 
(+/-) 15 618 11 542 27 079 54 010 24 658 

Výsledek hospodaření před zdaněním 
(+/-) 21 700 16 213 36 116 69 066 30 062 

Tabulka 20: Vybrané položky VZZ BMW salon a.s. (v tis. Kč) 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
 
 
 

BMW salon a.s. 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Tržby z prodeje zboží -4% 38% -1% -18% 

Náklady vynaložené na prodané zboží -1,72% 43,03% -1,68% -12,45% 

Obchodní marže -13,71% -13,51% 8,75% -128,64% 

Výkony 18,55% 17,17% 20,05% 18,72% 

Mzdové náklady 16,16% 26,88% 19,63% 8,11% 

Ostatní provozní výnosy 14,30% 62,61% 20,18% 28,82% 

Ostatní provozní náklady -35,04% 25,88% 33,69% -11,43% 

Provozní výsledek hospodaření -117,25% 75,23% 46,72% -88,52% 

Finanční výsledek hospodaření 92,16% 275,13% 34,48% -34,92% 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -35,31% 57,38% 49,86% -79,66% 

Výsledek hospodaření za účetní období 
(+/-) -35,31% 57,38% 49,86% -119,04% 

Výsledek hospodaření před zdaněním 
(+/-) -33,84% 55,11% 47,71% -129,75% 

Tabulka 21: Horizontální analýza VZZ BMW salon a.s. 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
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Od roku 2008 je patrný trend poklesu tržeb, ovšem až v roce 2009 byl pokles ve 

výši 18%. Stejný zlom, tedy zápor, se projevil i u marží, které poklesy o necelých 

129%. Pro BMW salon a.s. byl rok 2009 o polovinu úspěšnější než rok 2008, poklesy 

jsou viditelné u všech výsledků hospodaření.  Vše se dělo i přesto, že společnost 

vyprodávala zásoby skladových vozů, proto také ten markantní pokles marže a ostatních 

provozních nákladů. 

 

 
Audi salon a.s. 2005 2006 2007 2008 2009 

Tržby z prodeje zboží - 1 062 362 1 306 970 1 169 331 1 202 832 

Náklady vynaložené na prodané zboží - 1 087 473 1 336 690 1 179 839 1 234 114 

Obchodní marže - -25 111 -29 720 -10 508 -31 282 

Výkony - 167 999 192 057 212 701 212 586 

Mzdové náklady - 40 481 43 910 47 239 50 377 

Ostatní provozní výnosy - 14 888 13 729 11 694 9 962 

Ostatní provozní náklady - 6 605 7 359 10 873 13 319 

Provozní výsledek hospodaření - -52 811 -63 742 -58 783 -50 378 

Finanční výsledek hospodaření - 67 787 79 965 69 856 73 669 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost - 10 742 10 527 6 864 17 404 

Výsledek hospodaření za účetní období 
(+/-) - 13 304 14 271 11 601 21 834 

Výsledek hospodaření před zdaněním 
(+/-) - 17 538 19 967 15 810 27 721 

Tabulka 22: Vybrané položky VZZ Audi salon a.s. (v tis. Kč) 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
 
 
 

Audi salon a.s. 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 
Tržby z prodeje zboží - 19% -12% 3% 

Náklady vynaložené na prodané zboží - 18,64% -13,29% 4,40% 

Obchodní marže - 15,51% -182,83% 66,41% 

Výkony - 12,53% 9,71% -0,05% 

Mzdové náklady - 7,81% 7,05% 6,23% 

Ostatní provozní výnosy - -8,44% -17,40% -17,39% 

Ostatní provozní náklady - 10,25% 32,32% 18,36% 

Provozní výsledek hospodaření - 17,15% -8,44% -16,68% 
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Finanční výsledek hospodaření - 15,23% -14,47% 5,18% 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost - -2,04% -53,37% 60,56% 

Výsledek hospodaření za účetní období 
(+/-) - 6,78% -23,02% 46,87% 

Výsledek hospodaření před zdaněním 
(+/-) - 12,17% -26,29% 42,97% 

Tabulka 23: Horizontální analýza VZZ Audi salon a.s. 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
 
 
 

Společnost Audi salon a.s. vykazuje zdánlivě nejlepší výsledky. Největší 

zajímavostí je záporná marže po celé sledované období. Na druhou stranu jsou výkony 

každým rokem přibližně o 180 miliónů vyšší, než právě záporné marže. Takovýto 

výsledek ukazuje, že autosalón reálně vydělává pouze na servisu vozů a doplňkových 

službách, samotný prodej je pro společnost ztrátový. Ovšem pokud jsou tyto hodnoty 

viditelné každý rok, je to patrně strategie společnosti. 

V roce 2009 došlo k nárůstu tržeb z prodeje zboží o 3%. U prodejů nových vozidel 

činil tento nárůst 2% a u ojetých vozidel 25%. Přidaná hodnota vykazovala klesající 

tendenci způsobenou prodejem nových vozidel velkoodběratelům a kompenzovanou 

finančními bonusy a dále ztrátou při prodeji ojetých vozů. Prodej služeb zůstal na 

úrovni roku 2008. 

 

 

Dílčí shrnutí 

Rokem 2008 započala globální finanční krize a to se ve veliké míře promítlo 

do automobilového průmyslu. U všech tří analyzovaných společností byl patrný pokles 

tržeb, marží i nákladů vynaložených na prodej. Poslední dvě jmenované hodnoty byly 

výsledkem výprodeje skladových vozů, referenčních vozů a nízkém nákupu vozů 

nových, u kterých jsou marže vyšší. Mercedesu se krize dotkla nejvíce z důvodu 

nízkého prodeje nákladních vozů a autobusů. Naopak Audi se podařilo v roce 2009 

tržby navýšit a dostat je z poklesu. To bylo ovšem zapříčiněno zvýšeným zájmem o 

vozy Škoda, data jsou tedy více zkreslená, poněvadž i pří mírném zvýšení prodeje vozů 

Audi, byly sníženy marže.  
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4.2 Vertikální analýza aktiv a pasiv 
 
 

 
Graf 1: Vertikální analýza aktiv a pasiv společností BMW salon a.s., Mercedes salon a.s., Audi 
salon a.s. 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
 
 
 

I když se jedná o společnosti z jednoho odvětví, výsledky jsou odlišné. U 

společností je čitelný očekávaný poměr stálých a oběžných aktiv. Všechny společnosti 

jsou závislé na množství předváděcích a skladových vozů, tudíž výsledkem je vyšší 

zastoupení právě oběžných aktiv. U autosalónu prodávající Mercedesy v roce 2009 

došlo k výprodeji skladových vozů a  minimálnímu nákupu, i přesto je výsledek 31% 
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oběžných aktiv nepříznivý. U dalších dvou prodejců byl pokles oběžných aktiv, 

respektive zásob, dán též vysokým prodejem skladových vozů a menším počtem 

nákupu v roce následujícím.  

 

Velice rozdílné výsledky vycházely na straně pasiv. Zajímavou společností pro 

investory by mohl být BMW salon a.s., který si hodnotu cizích zdrojů drží na nižší 

úrovni, než hodnotu vlastního kapitálu. U společnosti Audi salon a.s. byly 

problematickou položkou „krátkodobé závazky“, jejíchž hodnota tvořila majoritní podíl 

v cizích zdrojích po celé sledované období. Viditelným trendem je pokles vlastního 

kapitálu, a to by v budoucnu, pokud by trend pokračoval, mohlo odradit investora a 

ztížit podmínky pro jakoukoliv formu úvěru u bank. Velice problematickou firmou byl 

Mercedes salon a.s. u kterého jsou podíly vlastního kapitálu na velice nízké úrovni, což 

je dáno na jedné straně nízkým základním kapitálem, na straně druhé vysokými 

bankovními úvěry. Tento prodejce není zajímavý ani pro investora a ani pro banky, je 

zde předpoklad nadměrně vysokých úroků a možnosti platební neschopnosti. 

 

 

4.3 Analýza poměrových ukazatelů 
 
4.3.1 Ukazatele likvidity 
 

Okamžitá likvidita 

  2005 2006 2007 2008 2009 
BMW salon a.s. 0,48 0,17 0,51 0,17 0,35 
Mercedes salon a.s. 0,05 0,05 0,06 0,06 0,13 
Audi salon a.s. - 0,05 0,05 0,16 0,35 

Tabulka 24: Okamžitá likvidita analyzovaných společností v letech 2005 – 2009 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
 

Doporučená hodnota se nachází v rozmezí 0,2 – 0,5 bodu a jediná společnost, která 

se v rozmezí po celé sledované období nachází, byl autosalón BMW. Hodnoty měl sice 

kolísavé, ale to bylo dáno vysokými závazky oproti poměrně kolísavým hodnotám 

finančního majetku. Protikladem byla společnost Mercedes salon a.s., která nedosáhla 

ani spodní hranice rozmezí. Hodnoty jsou logickým výsledkem, poněvadž společnost 

měla vysoké krátkodobé závazky oproti nízkým hodnotám krátkodobého finančního 
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majetku. Audi salon a.s. indikovala růstový trend okamžité likvidity, důvodem je pokles 

krátkodobých závazků, i přesto se až v roce 2009 dostala do doporučených hodnot. U 

žádné společnosti se nedá konstatovat, že by špatně hospodařila se svými finančními 

prostředky, naproti tomu je viditelný trend snižování závazků. 

 

 
 
Pohotová likvidita 
  2005 2006 2007 2008 2009 
Mercedes salon a.s. 0,42 0,74 0,62 0,28 0,43 
BMW salon a.s. 0,84 0,49 0,95 0,67 0,87 
Audi salon a.s. - 0,42 0,44 0,47 0,40 

Tabulka 25: Pohotová likvidita analyzovaných společností v letech 2005 – 2009 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
 

Likvidita druhého stupně udává, zda je podnik schopen splatit své závazky bez toho 

aniž by musel prodávat své zásoby. U daných společností nejsou doporučené hodnoty 

viditelné v žádném ze sledovaného roku. Autosalóny si musejí držet vysoké zásoby 

drahých vozů na skladu a hlavně předváděcí vozy, pokud by tedy musely splatit větší 

část svých závazků, musely by prodat část svých zásob, menší či větší, a to se ztrátou. 

Vysoké závazky a majoritní podíl zásob v rámci oběžných aktiv, snižoval výsledné 

hodnoty k cifrám o 0,5 nižší, než je doporučené rozmezí, respektive 1 – 1,5. 

 
 
 
Běžná likvidita 

  2005 2006 2007 2008 2009 
Mercedes salon a.s. 1,18 2,12 1,81 1,39 1,09 
BMW salon a.s. 2,58 1,54 2,12 2,51 2,44 
Audi salon a.s. - 1,33 1,24 1,43 1,19 

Tabulka 26: Běžná likvidita analyzovaných společností v letech 2005 – 2009 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
 

Výsledné hodnoty běžné likvidity jsou mírně zkreslující vůči realitě daných 

autosalónů. Zásoby tvoří majoritní část oběžných aktiv, a ty jsou výrazným měřítkem 

pro likviditu třetího stupně. U BMW nebyl viditelný problém v rámci výsledných 

hodnot, ovšem výsledky bližší reálnému stavu podniku lépe vyjadřuje pohotová 
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likvidita. To stejné platí i u zbylých dvou autosalónů. V roce 2009 se pouze prodejce 

BMW umístil se svojí hodnotou v doporučeném rozmezí 1,5 – 2,5. Ostatní prodejci se 

hranici vzdáleně přiblížili. Naopak u Mercedes salon a.s. je od roku 2006 viditelný trend 

poklesu. 

 

 

4.3.2 Ukazatele zadluženosti 
 

Celková zadluženost 

  2005 2006 2007 2008 2009 
Mercedes salon a.s. 0,89 0,90 0,88 0,91 0,87 
BMW salon a.s. 0,44 0,58 0,59 0,48 0,35 
Audi salon a.s. - 0,79 0,77 0,75 0,69 

Tabulka 27: Celková zadluženost analyzovaných společností v letech 2005 - 2009 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
 

Cizí zdroje tvořily u prodejců Audi a zvláště Mercedesu majoritní podíl. U BMW 

byl tento podíl vždy okolo poloviny. Z ekonomického hlediska nelze určit doporučenou 

hranici, ovšem čím vyšší podíl cizích zdrojů v rámci celkového kapitálu, tím vyšší úrok 

mohou žádat věřitelé. U Mercedesu byly hodnoty v kritickém rozpětí, u Audi též, pouze 

BMW se pohyboval v průměrných hodnotách. Kladem u všech společností je fakt, že je 

viditelný klesající trend. I přesto jsou hodnoty vysoké. 

 

 

Koeficient samofinancování 

  2005 2006 2007 2008 2009 
Mercedes salon a.s. 0,11 0,10 0,12 0,09 0,13 
BMW salon a.s. 0,56 0,42 0,41 0,52 0,62 
Audi salon a.s. - 0,21 0,23 0,25 0,31 

Tabulka 28: Koeficient samofinancování analyzovaných společností v letech 2005 – 2009 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
 

Samofinancování úzce souvisí s celkovou zadlužeností, nízká hodnota koeficientu 

(< 30%) snižuje výnosnost vloženého kapitálu, což platí hlavně u Mercedes salon a.s., 

zde je na tom velice dobře svými výsledky dealer vozů BMW. 
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Ukazatel úrokového krytí 

  2005 2006 2007 2008 2009 
Mercedes salon a.s. -3,61 0,82 0,98 0,19 0,15 
BMW salon a.s. 13,12 8,82 10,08 23,19 10,91 
Audi salon a.s. - 3,12 3,35 2,06 3,48 

Tabulka 29: Ukazatel úrokového krytí analyzovaných společností v letech 2005 - 2009 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
 

Ukazatel udává, kolikrát převyšuje zisk placené úroky dané společnosti. Dealer 

BMW a Audi generuje vysoké zisky, ale oproti Audi měl po celé sledované období i 

nízké nákladové úroky, a z toho důvodu měl velice dobré výsledky, nad ideálními 

hodnotami. I přes vysoké nákladové úroky byla i Audi výsledkově zajímavá například 

pro banky. U společnosti Mercedes salon a.s. byly výsledky velice špatné, je patrné, že 

prodejce nebyl v daném období schopen zaplatit úroky ze zisku před zdaněním, který 

měl poměrně nízký (1,8 mi. Kč v roce 2009). 

 

 

Doba splácení dluhu 

  2005 2006 2007 2008 2009 
Mercedes salon a.s. -9,55 -5,02 6,01 14,60 59,70 
BMW salon a.s. 2,77 -30,01 7 11,17 0,94 
Audi salon a.s. - 6,42 7,01 7,50 5,27 

Tabulka 30: Doba splácení dluhu analyzovaných společností v letech 2005 - 2009 (v letech) 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
 

Z ekonomického hlediska je výsledná hodnota ukazatele zajímavá do čísla 12, tedy 

za takovou hodnotu je společnost při stávající výkonnosti schopna splatit své dluhy. 

Nad tuto hranici se dostával pouze prodejce Mercedesů, zvláště v posledním roce, tedy 

2009, kdy vyprodukoval velice nízkou provozní cash flow. Oproti tomu, zbylí dva 

prodejci snižovali celkový kapitál a závazky, generovali slušné hodnoty provozní cash 

flow a dosáhli tedy nízkých hodnot.  
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4.3.3 Ukazatelé aktivity 
 

Obrat celkových aktiv 

  2005 2006 2007 2008 2009 
Mercedes salon a.s. 2,66 2,29 2,87 1,58 2,00 
BMW salon a.s. 2,73 1,98 2,36 2,19 2,10 
Audi salon a.s. - 2,83 3,18 2,90 3,02 

Tabulka 31: Obrat celkových aktiv analyzovaných společností v letech 2005 – 2009 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 

Jeden z mála analyzovaných ukazatelů, u kterého jsou výsledné hodnoty u všech tří 

společností v doporučeném rozmezí, a to po celé sledované období. Výsledky jsou dány 

faktem, že společnosti měly každým rokem vysoké tržby, pokud klesal prodej, 

„zachraňovaly“ tržby za provedené služby, respektive servis. V letech 2008 a 2009 

prodejci snižovali celková aktiva, tudíž se klesající tržby z prodeje výrazně do výsledku 

obratu nepromítly. Klesající tržby zapříčinila již zmíněná globální krize. 

 

 

Obrat stálých aktiv 

  2005 2006 2007 2008 2009 
Mercedes salon a.s. 6,28 5,29 5,55 3,49 2,89 
BMW salon a.s. 5,19 5,41 7,62 6,20 5,01 
Audi salon a.s. - 8,19 9,79 7,53 5,65 

Tabulka 32: Obrat stálých aktiv analyzovaných společností v letech 2005 – 2009 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
 

Stálá aktiva tvořila u analyzovaných firem průměrně 180 mil. Kč, tržby přesahovaly 

800 mil. Kč, je tedy logické, že hodnoty tohoto ukazatele jsou vyšší. I zde je viditelný 

trend poklesu a to hlavně z důvodu neinvestování do stálých aktiv, respektive 

prodejních míst. Pouze prodejce Mercedesu připravuje nové prodejní prostory v podobě 

nové budovy, dá se tedy očekávat mírný nárůst hodnoty obratu stálých aktiv. 
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Obrat zásob 

  2005 2006 2007 2008 2009 
Mercedes salon a.s. 7,25 6,22 9,06 3,61 10,76 
BMW salon a.s. 8,53 4,6 6,23 4,64 6,09 
Audi salon a.s. - 6,80 7,89 7,55 10,23 

Tabulka 33: Obrat zásob analyzovaných společností v letech 2005 – 2009 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
 

Ukazatel informuje, kolikrát se za jeden rok otočí zásoby v rámci skladu. Je důležité 

srovnávat napříč odvětvím a vyšší hodnota je hodnocena kladněji. Zajímavé výsledky 

jsou viditelné v roce 2008, v roce počátku globální krize byly hodnoty velice nízké, 

další rok se ujala strategie výprodeje skladů a hodnoty všech se zvýšily. V roce 2009 

měl nejnižší hodnotu prodejce vozů BMW. Důvodem je vysoký počet předváděcích 

vozů, které si prodejce držet v obou městech a nedocházel k jejich obměně tak často, 

jako u Audi a Mercedesu. 

 

 

Doba obratu zásob 

  2005 2006 2007 2008 2009 
Mercedes salon a.s. 50,36 58,68 40,30 101,20 33,91 
BMW salon a.s. 42,22 78,29 57,77 78,73 59,93 
Audi salon a.s. - 53,70 46,25 48,37 35,67 

Tabulka 34: Doba obratu zásob analyzovaných společností v letech 2005 - 2009 (ve dnech) 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
 

Výsledky hodnot jednotlivých prodejců byly poměrně dosti rozdílné, důvodem je 

mírně odlišná skladba vedlejšího prodeje. Jak je zmíněné u ukazatele obratu zásob, 

prodejce BMW si drží vyšší počet předváděcích vozů napříč všemi segmenty, do 

kterých zasahuje sortiment, respektive vozidla. Tudíž doba, která je potřebná k přeměně 

zásob v tržby, je vyšší, i přesto je patrný pokles v roce 2009. Rok 2008 byl pro dealera 

vozů Mercedes složitý, na rozdíl od dalších dvou analyzovaných prodejců, nabízí  

Mercedes salon a.s. také nákladní vozy a autobusy. Těchto dvou segmentů se krize 

dotkla velice silně, a to se odrazilo podstatnou měrou v době obratu zásob. Rokem 2009 

zahýbal vysoký prodej skladových zásob, což se odrazilo ve výsledku, který klesl oproti 

roku 2008 o desítky procent. 
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Doba obratu pohledávek 

  2005 2006 2007 2008 2009 
Mercedes salon a.s. 21,72 24,16 16,60 18,83 18,48 
BMW salon a.s. 7,9 8,23 14,32 12,06 8,61 
Audi salon a.s. - 20,02 23,41 17,65 11,91 

Tabulka 35: Doba obratu pohledávek analyzovaných společností v letech 2005 - 2009 (ve dnech) 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
 

Nasazení informačního systému pro řízení pohledávek se společnostem Audi salon 

a.s. a BMW salon a.s. kladně odrazilo ve výsledcích klesajícím trendem, zvláště mezi 

lety 2007 – 2009, kdy bylo potřeba 9 a 12 dní k proplacení faktur, což je velice dobrá 

hodnota a ani u prodejce Mercedesu s výsledkem 19 dní není viditelný závažný 

problém. Ovšem Mercedes salon a.s. nemá nasazený žádný speciální software, jako jeho 

konkurenti. 

 

 

Doba obratu závazků 

  2005 2006 2007 2008 2009 
Mercedes salon a.s. 58,64 35,82 24,08 74,32 44,59 
BMW salon a.s. 15,17 8,82 37,61 32,93 29,94 
Audi salon a.s. - 58,80 58,18 48,96 43,35 

Tabulka 36: Doba obratu závazků analyzovaných společností v letech 2005 - 2009 (ve dnech) 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
 
 

Ve srovnání s dobou obratu pohledávek by hodnoty daného ukazatele měly nabývat 

vyšších hodnot, což u všech tří společností platilo. Po většinu sledovaného období byly 

hodnoty až 3x vyšší, tedy než zaplatí dodavatelům jednu fakturu, tří odběratelé zaplatí 

fakturu autosalónům. Z ekonomického hlediska nejvýhodnější situace, na druhou stranu 

potencionální věřitelé z ukazatele mohou vyčíst, jak podnik dodržuje obchodně 

úvěrovou politiku. 
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4.3.4 Ukazatele rentability 
 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 

  2005 2006 2007 2008 2009 
Mercedes salon a.s. -3,69% 3,88% 5,92% 3,28% 3,82% 
BMW salon a.s. 11,26% 5,89% 10,44% 18,15% 8,75% 
Audi salon a.s. - 5,34% 5,50% 4,93% 7,61% 

Tabulka 37: Rentabilita vloženého kapitálu analyzovaných společností v letech 2005 – 2009 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
 

Výsledky tří analyzovaných společností nejsou zajímavé z pohledu rentability 

vloženého kapitálu. Pouze prodejce vozů BMW se udržuje v průměrných doporučených 

hodnotách. Ovšem v roce 2009 výrazně klesl hospodářský výsledek před zdaněním a 

došlo k výraznému poklesu. Prodejce Mercedesů na tom byl zdaleka nejhůře, vysoké 

nákladové úroky (12,5 mil. Kč v roce 2009) a nízké hospodářské výsledky (1,8 mil. Kč 

v roce 2009) rapidně snižovaly výnosnost na jednu korunu vloženého kapitálu. Dealer 

vozů Audi měl ve sledovaném období výsledek hospodaření v průměru 19 mil. Kč před 

zdaněním, avšak vysoké nákladové úroky (necelých 8 mil. Kč v letech 2008 a 2009) 

zapříčiňovaly nízké výsledné hodnoty.  

 

 

Rentabilita celkových vložených aktiv (ROA) 

  2005 2006 2007 2008 2009 
Mercedes salon a.s. -4,47% 0,86% 1,58% 0,41% 0,33% 
BMW salon a.s. 7,53% 3,77% 7,12% 13,61% 6,58% 
Audi salon a.s. - 3,06% 3,03% 2,43% 4,65% 

Tabulka 38: Rentabilita celkových vložených aktiv analyzovaných společností v letech 2005 – 2009 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
 

Daný ukazatel rentability se ideálně srovnává v rámci odvětví a slouží zejména pro 

hodnocení managementu. Pokud by se to mělo přenést do reality, management 

společnosti Mercedes salon a.s. by byl bez práce. Hodnoty jsou extrémně nízké, 

důvodem byly velice nevyrovnané hospodářské výsledky. U prodejce Audi a BMW 

byly hodnoty taktéž nevyrovnané, vždy záleželo na hospodářském výsledku, ovšem ten 

měly společnosti v roce 2009 přesahující 20 mil. Kč.  
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

  2005 2006 2007 2008 2009 
Mercedes salon a.s. -42,78% 8,40% 14,34% 4,66% 2,49% 
BMW salon a.s. 13,44% 9,04% 17,56% 25,94% 10,59% 
Audi salon a.s. - 14,56% 13,51% 9,90% 15,70% 

Tabulka 39: Rentabilita vlastního kapitálu analyzovaných společností v letech 2005 – 2009 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
 

Vlastníkům autosalónů BMW a Audi se v roce 2009 za každá vložená koruna 

zhodnotila o 10,6 haléřů, respektive 15,7 haléřů. Výsledky to byly jednoznačně kladné a 

pro vlastníky zajímavé. Podílníci Mercedes salon a.s. díky velice nízkým hospodářským 

výsledkům (2,2 mil. Kč v roce 2008, 1,2 mil. Kč v roce 2009) nedosahovaly ani 

průměrných výnosností. 

 

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

  2005 2006 2007 2008 2009 
Mercedes salon a.s. -1,92% 0,76% 1,02% 0,33% 0,24% 
BMW salon a.s. 3,84% 2,67% 4,02% 7,94% 3,82% 
Audi salon a.s. - 1,43% 1,33% 1,14% 1,96% 

Tabulka 40: Rentabilita tržeb analyzovaných společností v letech 2005 – 2009 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
 

Podíl čistého zisku připadajícího na 1 Kč tržeb nebyl u společností příliš vysoký a to 

i přes vysoké, i když klesající, tržby. Nejvyšší tržby, přes 1 mld. Kč za celé sledované 

období, měl prodejce Audi, ovšem náklady na prodej byly vždy vyšší než samotné tržby 

z prodeje, tudíž byly hodnoty tak nízké. U dealera Mercedesu vše záviselo na již 

zmiňovaných nízkých hospodářských výsledcích.  
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4.4 Analýza soustav ukazatelů 
 

4.1.1 Index IN05 

  2005 2006 2007 2008 2009 
Mercedes salon a.s. -0,22 0,19 0,23 0,09 0,05 
BMW salon a.s. 1,36 0,88 1,07 1,98 1,28 
Audi salon a.s. - 0,48 0,51 0,41 0,57 

Tabulka 41: Index IN05 analyzovaných společností v letech 2005 – 2009 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
 

Index poukazuje na možné problémy firmy v českém prostředí, pokud se společnost 

usadí svým výsledkem v rozmezí 0,90 až 1,60, poukazuje to na možné problémy ve 

financování, tzv. šedá zóna. Výsledek menší než 0,90 zvyšuje pravděpodobnost krachu 

společnosti o desítky procent. Hodnota nad 1,60 poukazuje na zdravě fungující 

společnost. Tohoto výsledku dosáhla společnost BMW salon a.s. pouze v roce 2008, 

zbylé hodnoty zařazovaly společnost do „šedé zóny“.  Pokles indexu v roce 2009 

zapříčinil hlavně poloviční EBIT, respektive výsledek hospodaření, který klesl o více 

než polovinu. 

 

Společnost Mercedes salon a.s. ve všech analyzovaných ukazatelích vykazovala 

hodnoty často pod úrovněmi doporučených rozmezí. Index IN05 pouze potvrdil, že 

společnost měla výrazné problémy s financováním. Dle výsledků indexu, je společnost 

tzv. „pět minut“ před krachem. Hlavním problémem je nadměrné zadlužení a záporné 

hodnoty EBIT. To bylo dáno na jedné straně nízkým hospodářským výsledkem, na 

straně druhé vysokými nákladovými úroky. V roce 2009 byl EBIT -10,5 mil. Kč, o rok 

dříve -11,9 mil. Kč. Nejlépe podnik hospodařil v roce 2007, kdy hodnota EBIT byla 

„pouze“ -184 tis. Kč.  

 

Výsledky Audi salon a.s. naznačují výraznější problémy s financováním. I u toho 

prodejce luxusních vozů hrála hlavní roli hodnota výsledku hospodaření, ovšem oproti 

prodejci vozů BMW, měla společnost poměrně vysoké nákladové úroky (necelých 8 

mil. Kč za roky 2008 a 2009), čímž snižovaly výrazněji hodnotu EBIT. Další 

problémovou hodnotou byly krátkodobé závazky, bankovní úvěry a výpomoci. Při 

srovnání s dealerem BMW, měl dealer Audi po celé sledované období obdobnou 
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hodnotu oběžných aktiv (rok 2009 207,5 mil. Kč Audi, 200,2 mil. Kč BMW), ale 

hodnoty krátkodobých závazků s krátkodobými bankovními úvěry a výpomocemi, byly 

u prodejce Audi i 5x vyšší, v roce 2009 dvojnásobné a to ve výši 264,5 mil. Kč. 

 

 

 
Graf 2: Index IN05 analyzovaných společností v letech 2005 - 2009 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.5 Shrnutí - silné a slabé stránky finančního hospodaření 
 

Silné stránky Slabé stránky 
BMW salon a.s. 

S1 - Úrokové krytí  W1 - Rentabilita 
S2 - Likvidita W2 - Doba obratu zásob 
S3 - Řízení pohledávek a závazků  

Audi salon a.s. 
S4 - Úrokové krytí W3 - Likvidita 
S5 - Řízení pohledávek a závazků W4 - Celková zadluženost 
S6 - ROE W5 - Nákladové úroky 
S7 - Doba splácení dluhu  

Mercedes salon a.s. 
S8 - Doba obratu zásob W6 - Likvidita 
S9 - Doba obratu pohledávek W7 - Celková zadluženost 
 W8 - Nákladové úroky 
 W9 - Nízký výsledek hospodaření 
 W10 - Rentabilita 
 W11 - Doba splácení dluhu 

Odvětví  
S10 - Řízení pohledávek a závazků W12 - Likvidita 
S11 - Vypořádání se s globální krizí W13 - Rentabilita 
 W14 - Nestálost výsledků 
Tabulka 42: Shrnutí silných a slabých stránek finančního hospodaření analyzovaných společností a 
odvětví v letech 2005 – 2009 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
 

Nyní mohu přistoupit ke zpracování uceleného pohledu na finanční situaci tří 

vybraných společností, BMW salon a.s., Audi salon a.s. a hlavní analyzované 

společnosti Mercedes salon a.s., stejně tak díky vybranému vzorku autosalónů, mohu 

zhodnotit dané odvětví v letech 2005 – 2009. Vycházet budu ze skutečností zjištěných 

v předchozí části mé práce a z tabulky silných a slabých stránek.  

 

Prvním konkurentem analyzované společnosti Mercedes salon a.s. byl prodejce 

vozů BMW, který se dle výsledných hodnot řadí na pomyslné první místo, právě díky 

svým výsledným hodnotám po celé sledované období. Hlavní devizou byly výsledky 

úrokového krytí (S1), kde hodnoty vysoce převyšovaly minimálně uznávané standarty. 

Společnost vykazovala nízké hodnoty nákladových úroků (2,8 mil. Kč v roce 2009), 

naproti tomu vykazovala vysoké zisky (30 mil. Kč v roce 2009). Z tohoto důvodu kryl 

zisk placené úroky v posledním roce cca. 11x a hodnota neklesla pod 8,8 (v roce 2006). 
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Dalším silným výsledkem byly hodnoty likvidity (S2), což není úplně obvyklé v tomto 

odvětví. Důvodem je nutnost držet vysoký počet nelikvidních zásob, tedy vozů, pro účel 

předváděcích jízd, stejně tak skladových vozů.  

 

Vozy BMW patří k drahému artiklu prodeje, tudíž by se prodejce „zbavoval“ zásob 

složitěji a za cenu vysokých ztrát. Ovšem hodnoty jednotlivých stupňů likvidity 

vycházely vždy v rámci doporučených hodnot. Společnost zavedla software pro řízení 

pohledávek a závazků, a díky tomuto zásahu do řízení zaznamenal prodejce klesající 

trend jak u závazků, tak u pohledávek (S3). Nejvyšší hodna krátkodobých závazků byla 

v roce 2006 a to 125,6 mil. Kč, do roku 2009 poklesla hodnota na úroveň 82,2 mil. Kč. 

Stejně tak se snížila doba obratu pod 30 dnů. Klesající trend byl viditelný i u 

krátkodobých pohledávek, kdy v roce 2007 byla hodnota 54 mil. Kč a v roce 2009 42,4 

mil. Kč. Obrat poklesl na 9 dnů. Zmíněný software byl zaveden také z důvodu řízení 

zásob a to se výrazně projevilo na zmíněných výsledcích ukazatelů likvidity.  

 

Slabou stránkou společnosti byla po celou dobu ukazatele rentabilita, která se 

pohybovala spíše na nižších hodnotách (W1). Výrazněji se slabší výsledky týkaly 

rentability vloženého kapitálu, který v roce 2008 byl sice 18%, ovšem další rok poklesl 

na hodnotu 8,75%, což je pomezí horšího výsledku. Obecně hodnoty rentabilit nebyly 

stabilní, každým rokem se hodnoty výrazně měnily dle výsledku hospodaření. Díky 

vyšším hodnotám vlastního kapitálu, výsledky ROE dosahovaly vyšších hodnot a 

podnik byl tak zajímavý z pohledu vlastníků.  

 

V roce 2008 byla hodnota ROE na úrovni necelých 26%. O rok později sice klesla, 

ale hodnota 10% je pořád zajímavá. Výrazněji slabší stránkou byly výsledky doby 

splácení dluhu (W2). Ty samozřejmě záležely hlavně na provozní cash flow a ta se 

každým rokem lišila o desítky tisíc v obou směrech, tedy růst i pokles. Proto v roce 

2006 nebyla společnost schopna splácet své dluhy vůbec (záporný výsledek -30 let) a 

v roce 2009 hodnota klesla na necelý jeden rok. Dáno to bylo hlavně poklesem cizích 

zdrojů skoro o polovinu na 96 mil. Kč. 

 

Druhým konkurentem byl prodejce vozů Audi, i zde byly silnými stránkami hodnoty 

úrokového krytí a řízení pohledávek a závazků. Úrokové krytí sice nebylo tak vysoké 

jako u prodejce BMW, ovšem drželo se okolo hodnoty trojnásobku zisku nad rámec 
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placených úroků, a to po celé sledované období (S4). Nižší výsledky byly dány vyššími 

nákladovými úroky (7,7 mil. Kč v roce 2008 a necelých 8 mil. Kč v roce 2009) (W5). I 

když nákladové úroky působily růstovým trendem, bylo tomu tak i u výsledku 

hospodaření, ten se v roce 2009 zdvojnásobil oproti roku předchozímu, a to na hodnotu 

necelých 28 mil. Kč před zdaněním.  

 

I společnost Audi salon a.s. zavedla v rámci sledovaného období software pro řízení 

pohledávek a závazků, a i díky tomu se hodnoty zmíněných položek od roku 2007 

postupně snižovaly. To se netýkalo bankovních úvěrů a výpomocí, tam došlo k poklesu 

až v roce 2008, a to pouze o necelé 2 mil. Kč na hodnotu 146 mil. Kč. (S5) Závazky 

klesly z hodnoty necelých 236 mil. Kč v roce 2007 až na 174,5 mil. Kč v roce 2009. 

Pohledávky se za stejné období snížily o cca polovinu na necelých 48 mil. Kč. Stejně 

tak se snížila doba potřebná pro proplacení faktur, u pohledávek z původních 23 dnů 

v roce 2007 na 12 dnů v roce 2009, závazky za stejné období klesly z 59 na 44 dnů. 

Zajímavé hodnoty pro vlastníky daného autosalónu byly hodnoty rentability vlastního 

kapitálu (S6). Zde se hodnoty pohyboval okolo 14%, kdy se na výsledku podílel vyšší 

zisk 21,9 mil. Kč v roce 2009 a růst vlastního kapitálu až na hodnotu necelých 140 mil. 

Kč za stejný rok.  

 

Od roku 2007 klesaly společnosti cizí zdroje z hodnoty 354 mil. Kč na hodnotu 

263,4 mil. Kč, a to se kladně odráželo na době splatnosti dluhu. Společnost nepřekročila 

ve sledovaném období 7,5 let a v roce 2009 dosáhla úrovně 5,5 let splatnosti (S7). 

Problémem prodejce byly výsledky jednotlivých likvidit. Výrazněji se na výsledcích 

podepisovaly vysoké krátkodobé závazky, které sice postupně klesaly, ovšem hodnoty, 

výrazně překračující 150 mil. Kč, snižovaly likviditu celé společnosti (W3). Majoritní 

podíl oběžných aktiv tvořily zásoby a po jejich odečtení, tedy „zbavení“ se nelikvidních 

aktiv, zařazovalo firmu do negativních hodnot. Dealer v roce 2009 vyprodával zásoby, 

respektive skladové vozy a obměňoval vozy předváděcí, i přesto likvidita spíše klesala. 

Stejně tak klesala celková zadluženost, kde cizí zdroje tvořily 70 – 80 procent 

celkových pasiv, tím se samozřejmě navyšoval koeficient navyšovaní (W4). Pokles 

cizích zdrojů byl dán hlavně poklesem krátkodobých závazků, o kterých jsem se už 

zmiňoval. 

 



	  

	   61	  

Hlavní podnikatelský subjekt diplomové práce byl Mercedes salon a.s., z daných 

prodejců je na tom zdaleka nejhůře, v rámci výsledných hodnot, a označit silné stránky 

bylo obtížnější. Jedním z mála pozitiv, respektive pozitivním výsledkem, byla doba 

obratu zásob (S8). V průměru byl výsledek u daných společností 56 dnů, přičemž u 

prodejce vozů Mercedes byla doba v roce 2009 34 dnů. Ovšem to bylo dáno 

markantním prodejem zásob, které klesly z 234 mil. Kč na 68 mil. Kč. Jednalo se 

hlavně o skladové vozy a vozy nákladní, a to s výraznou ztrátou na původní hodnotě 

zásoby. Globální finanční krize se projevila velkou měrou na prodeji nákladních vozů, 

proto v roce 2008 byla doba obratu zásob 101 dnů, což zkreslilo výsledek i osobních 

vozidel. Zároveň s poklesem zásob klesaly od roku 2007 i denní tržby z původních 3,2 

mil. Kč na 2 mil. Kč v roce 2009. To se odrazilo i na době obratu pohledávek, ty taktéž 

klesaly a to už od roku 2006, z původních 57 mil. Kč za rok 2006 na konečných 37 mil. 

Kč v roce 2009 (S9). Jedná se samozřejmě o pohledávky z obchodního styku. Průměrná 

hodnota u vybraných konkurentů byla 16 dnů, u dealera vozů Mercedes dnů 19. Což je 

sice nad průměrem, ovšem u společnosti s tak vysokou zadlužeností je tato hodnota 

definována velice kladně. Celková zadluženost je u firmy Mercedes salon a.s. největší a 

zásadní problém (W7). Cizí zdroje tvořily 90% na celkových pasivech a to je hodnota 

odstrašující. Od tohoto faktu se odvíjely špatné výsledky u více méně všech 

analyzovaných ukazatelů. Cizí zdroje měly nejvyšší hodnotu 487 mil. Kč v roce 2008, o 

rok později už „jen“ 318,2 mil. Kč. Pokles byl dán hlavě díky výraznému snížení 

krátkodobých závazků a bankovních úvěrů, kterým skončila doba splatnosti.  

 

Na zadluženosti se podílely i vysoké nákladové úroky (W8), které vzrostly hlavně 

mezi lety 2006 a 2007 z 8 mil. Kč na 12 mil. Kč. Což bylo dáno nákupem nových 

vozidel, kvůli rozšíření prodejního sortimentu o další automobilové značky. Do roku 

2009 se nákladové úroky navýšily o 300 tis. Kč na výsledných 12,3 mil. Kč. Naproti 

tomu společnost výrazně zasáhla globální finanční krize a ukázalo se, jak velikou měrou 

se prodej nákladních vozidel a autobusů podílel na tvorbě výsledku hospodaření. Ten se 

v roce 2007 zastavil na hodnotě necelých 12 mil. Kč, o rok později klesl na necelé 3 

mil. Kč, a i přes obrovský výprodej zásob klesl na konečných 1,8 mil. Kč (W9). 

Z prodeje zásob se financovaly právě zmíněné poklesy závazků v roce 2009. Zmíněné 

cizí zdroje ovlivňovaly také hodnoty doby splácení dluhu (W11). Dle výsledků nebyla 

společnost schopna splatit své dluhy nikdy pod dobu 12 let. V roce 2009, dle výše 
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cizích zdrojů a výrazně nízké provozní cash flow, byla výsledná doba skoro 60 let. A to 

je hodnota, na kterou neslyší žádný investor, potažmo bankovní ústav.  

 

Taktéž by mohly mít bankovní ústavy a případné investory problém s hodnotami 

likvidity a rentability. Při tak vysokém zadlužení a potřebě držet nelikvidní zásoby, byly 

hodnoty všech stupňů likvidity velice nízké (W6). I přes již několikrát zmíněný 

výprodej zásob a výraznému poklesu závazků, v roce 2009 výsledky narostly jen mírně 

a pořád byly vzdálené hodnotám doporučeným. To stejné se týkalo i rentabilit (W10). 

Nízký výsledek hospodaření a vysoké nákladové úroky investory nepřitáhnou a ani pro 

vlastníka není rentabilita vysoká s hodnotou 2,5% za rok 2009 a 4,5% za rok předešlý. 

Problémy s likviditou a rentabilitou má celé odvětví. Pro dealera je dnes důležité držet 

si zásoby, zákazníci nechtějí čekat dlouhé měsíce na nové vozy, a v případě vybraných 

autosalónů se jedná o vozy velice drahé (W12). Hodnoty rentability byly spíše pod 

hranicemi doporučených hodnot (W13), velice záleželo na výsledcích hospodaření a 

s touto hodnotou zahýbala globální finanční krize výrazně. BMW salon a.s. a Audi 

salon a.s. zavedli v průběhu sledovaných let software pro řízení pohledávek, závazků a 

zásob (S10). To se kladně projevilo na jejich hodnotách a u všech zmíněných položek 

docházelo k poklesu, tedy kladnému výsledku zavedení daného systému. I tato 

skutečnost pomohla autosalónům vypořádat se s finanční krizí a následky (S11). Pokles 

tržeb byl sice viditelný, ovšem na finančním zdraví se to podepsalo spíše méně. Nejvíce 

krize zasáhla prodejce vozů Mercedes a to právě proto, že prodej tvořily výrazněji vozy 

nákladní a autobusy. Ovšem tato společnost na tom byla z ekonomického hlediska hůře 

už dříve. Zajímavým trendem je absolutní nestálost výsledných hodnot (W14). Každým 

rokem jiná čísla, jiné výsledky, u některých ukazatelů jsou viditelní trendy, ovšem 

netrvající dlouho. Samozřejmostí je zkreslení výsledků díky zmíněné krizi, i přesto se 

dá pouze odhadnout a minimální přesností další vývoj. 
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4.6 Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů finanční analýzy 
 
 Průměrná hodnota  Průměrná hodnota 

Ukazatele likvidity   Ukazatelé aktivity   
Okamžitá likvidita 0,19 Obrat celkových aktiv 2,48 
Pohotová likvidita 0,57 Obrat stálých aktiv 6,01 
Běžná likvidita 1,71 Obrat zásob 7,10 
Ukazatele zadluženosti   Doba obratu zásob 56,10 dnů 

Celková zadluženost 0,71 Doba obratu 
pohledávek 15,99 dnů 

Koeficient samofinancování 0,29 Doba obratu závazků 40,69 dnů 

Ukazatel úrokového krytí 5,48 Ukazatele rentability   
Doba splácení dluhu 8,76 let ROI 6,51% 
  ROA 3,61% 
  ROE 12,24% 
  ROS 2,04% 

Tabulka 43: Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů finanční analýzy 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
Tabulka vyjadřuje průměrné hodnoty jednotlivých finančních ukazatelů tří vybraných 
společností, za období 2005 – 2009.  
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5      NÁVRHY NA OPATŘENÍ 

Hlavní autosalón a dva vybraní konkurenti zastupují luxusní německou 

automobilku. I přes finanční krizi ve světě, prodej těchto vozů v České republice 

každoročně stoupá. Podle statistik svazu dovozců automobilů, se v roce 2010 (není 

předmětem diplomové práce) prodalo 3234 vozů Audi, 3056 vozů BMW a 2798 vozů 

Mercedes-Benz. V rámci odvětví je problematickým ukazatelem likvidita. Prodejci si 

potřebují držet zásoby, tedy skladové vozy a vozy předváděcí, a zároveň potřebují 

dostávat peníze od automobilek za jednotlivé prodané vozy. Neoficiálním řešením může 

být nákup a registrace vybraných skladových vozů samotným prodejcem, tím by se 

snížily zásoby, reálně by zůstaly stejně vysoké, prodejce by od automobilky dostal 

odměnu, čímž by navýšil svůj kapitál a zvýšily by se hodnoty ukazatele likvidity. Tyto 

praktiky neoficiálně už někde fungují a jednotlivým prodejcům pomáhají v případných 

horších časech. 

 

 

5.1 Mercedes salon a.s. 

 

5.1.1 Finanční opatření 
Společnost Mercedes salon a.s. má vysokou míru zadlužení, respektive celková 

zadluženost podnikatelského subjektu byla v roce 2009 87% a k tomu platí vysoké 

nákladové úroky.  Společnost potřebuje snížit podíl cizích zdrojů na celkovém kapitálu 

a to hlavně bankovní úvěry. Zejména bankovní úvěry mají vysoké úroky, které tvoří 

60% úroků nákladových. Vlastník podniku nechce snižovat svůj podíl a podnik s touto 

strategií, tedy vysokou zadlužeností, funguje po celou dobu sledovaného období. Velmi 

dobrým řešením je navýšení základního kapitálu a použití této částky pro snížení 

bankovního úvěru. Tím by došlo ke snížení cizích zdrojů a nákladových úroků, čímž by 

se docílilo snížení celkového zadlužení a zlepšení finančních ukazatelů. Také by se 

nerozšířilo hlasovací právo na další akcionáře, pokud by emisi deklaroval aktuální 

majitel, jediný akcionář. 
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Návrh 

Navýšení základního kapitálu z aktuální hodnoty 33 100 tis. Kč na hodnotu 50 000 

tis. Kč. Emise kmenových akcií by byla ve jmenovité hodnotě 16 900 tis. Kč. Jak by to 

ovlivnilo jednotlivé položky rozvahy a vybrané finanční ukazatele je rozepsáno 

v tabulce viz níže. 

 

  Emise kmenových akcií ve jmenovité 
hodnotě:   

16 900 tis. Kč 33 100 tis. Kč 

Základní kapitál před emisí Základní kapitál po emisi Základní kapitál před emisí Základní kapitál po emisi 
33 100 tis. Kč 50 000 tis. Kč 33 100 tis. Kč 66 200 tis. Kč 

    
Situace před snížením Situace po snížení Situace před snížením Situace po snížení 

    
Bankovní úvěry Bankovní úvěry Bankovní úvěry Bankovní úvěry 
183 347 tis. Kč 166 447 tis. Kč 183 347 tis. Kč 150 247 tis. Kč 

    
Nákladové úroky Nákladové úroky Nákladové úroky Nákladové úroky 

12 236 tis. Kč 11 560,6 tis. Kč 12 236 tis. Kč 10 231,6 tis. Kč 
    

Nákladové úroky z BÚ Nákladové úroky z BÚ Nákladové úroky z BÚ Nákladové úroky z BÚ 
7341,6 tis. Kč 6666,2 tis. Kč 7341,6 tis. Kč 6013 tis. Kč 

    
Celková zadluženost Celková zadluženost Celková zadluženost Celková zadluženost 

0,87 0,82 0,87 0,77 
Tabulka 44: Návrh na opatření "Emise kmenových akcií ve jmenovité hodnotě" 
Zdroj: Vlastní zpracování a účetní výkazy společnosti Mercedes salon a.s. 
 
 

 

V tabulce jsou uvedeny dva návrhy, přičemž lepší variantou by byla ta, která je 

označena modře. Zároveň je to také varianta nákladnější pro stávajícího majitele 

kmenových akcií. U druhé varianty je patrný nárůst základního kapitálu o 100%, u 

varianty první (označena zeleně) je nárůst „pouze“ o 49%. U všech položek zmíněných 

v návrhu by došlo ke skokovému zlepšení, tedy pokud si společnost udržela klesající 

trend i do roku 2010, byly by hodnoty ještě zajímavější. U nákladových úroků tvoří 

60% právě úroky bankám, zbylá částka je vůči automobilce Mercedes-Benz a minoritně 

jiným podnikatelským subjektům.  
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Dva zde uvedení a analyzovaní konkurenti měli v roce 2009 základní kapitál 

nepoměrně vyšší a také od toho podávali vyrovnanější výsledky v rámci analýzy. Pokud 

by tedy došlo k emisi kmenových akcií v hodnotě 16 900 tis. Kč, celková zadluženost 

by klesla skokově o 5%, v případě varianty s emisí o velikosti 33 100 tis. Kč, by pokles 

celkové zadluženosti byl o 10%. Přirozeně by se tím navýšil koeficient 

samofinancování o stejné hodnoty. 

 

 

5.1.2 Marketingová opatření 
Prodejce Mercedes salon a.s. nemá ve městě Brně zajímavou konkurenci, stejně tak 

jeho výhodou je prodej a plný servis nákladních vozů, autobusů a vozů sanitní služby. 

Prvně dva zmíněné sortimenty zasáhla globální finanční krize podstatnou měrou, 

respektive jejich prodeje a prodeje autobusů jsou i dnes (1Q, 2011) v propadu. Hlavním 

„tahounem“ finanční síly společnosti není samotný prodej, i když není ztrátový jako u 

prodejce Audi salon a.s., ale je to právě servis a doplňkové služby. O marketing 

modelových řad se stará samotná automobilka, popřípadě její zastoupení v dané zemi, 

v minimálním zastoupení odkazuje reklamou cíleně na prodejce. Výhodou pro prodejce 

je i fakt, že Mercedes-Benz má na našem území dvě testovací centra a ty přitahují 

pozornost médií dostatečně.  

 

 BVV Brno - Autosalon Autoshow Praha 
Náklady cca 2 mil. Kč cca 1,7 mil. Kč 
Hlavní produkty model CLS a SLK model CLS a S 
Odkaz spojení AMG a Ducati spojení AMG a Ducati 
Akční nabídka Doplňky AMG Doplňky AMG 
Provozovatel A-print s.r.o. A-print s.r.o. 
Tabulka 45: Návrh marketingové strategie – Veletrhy 
Zdroj: Vlastní zpracování  
 
 
 

Ačkoliv prestiž výstav v České republice zaměřených na automobilový průmysl je 

v mírném úpadku a přímé zastoupení některých automobilek už k vidění nebývá, je to 

šance přímo pro jednotlivé prodejce. Aby se nestalo, že na jedné výstavě bude 

zastoupení automobilky více než jednou, musí daný prodejce dostat „zelenou kartu“ od 

dané automobilky. Mercedes salon a.s. patří k předním prodejcům značky a této 

skutečnosti by mohl využít a dostat se na dva výše zmíněné autosalony. V prvním 
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případě se jedná o Brněnské Veletrhy, na kterých proběhne v roce 2011 Autosalon. 

V případě druhém jde o výstavu Autoshow v hlavním městě.  

Výhoda plynoucí ze zastoupení bývá nižší cena pro vystavení vozy (Automobilka – 

Prodejce), popřípadě propůjčení speciálních verzí jednotlivých modelů a tím i zvýšení 

kreditu prodejce. Provozovatel, respektive zhotovitel vystavovací plochy je společnost 

s mnohaletými zkušenostmi A-print s.r.o. Celkové náklady na obě výstavy by neměly 

přesáhnout 4 mil. Kč. Výhodou výstav, je možnost „vyprávění“ příběhu a prezentování 

image na živé scéně. V nedávné době propojila svoji image odnož automobilky AMG 

se světoznámým výrobcem motocyklů Ducati. Jedná se o velice prestižní propojení, o 

kterém by měl prodejce dát na výstavách znát. Jako modelové řady, okolo kterých by se 

měla „točit“ hlavní pozornost jsem vybral dvě poslední a zásadní novinky. 

 

 Bilboardy Tištěná média Internet 
Náklady cca 280 tis. Kč 1,2 mil. Kč 360 tis. Kč 
Hlavní produkt model SLK model CLS (AMG) model CLS 

Provozovatel BigMedia spol. s.r.o. Vydavatelství Stratosféra 
Ringier Axel 
Springer a.s., 

 Economia a.s. 

Délka trvání 5 týdnů 2 vydání (2 měsíce) 2 týdny 
Rozsah 5x bilboard (Brno) 1x A4 TopGear Auto.cz 
 3x bilboard (Praha) 1x A4 Speed Ekonom.ihned.cz 
  1x A4 Autocar  

Tabulka 46: Návrh marketingové strategie – Reklama 
Zdroj: Vlastní zpracování  
 
 
 
 

Dalším marketingovým tahem by měla být prezentace v podobě cílené reklamy. 

Vydavatelství Stratosféra stojí za časopisy přesně cílené na potencionální klientelu 

společnosti Mercedes salon a.s. Vydavatelství vydává hlavní trojici časopisů TopGear, 

Speed a Autocar. Pokud by prodejce otiskl ve zmíněných měsíčnících po jedné straně 

reklamu s nejsilnější verzí modelu CLS, byla by to reklama přesně cílená. Levnější 

variantou by byla reklama v podobě banneru na internetových serverech Auto.cz a 

Ekonom.ihned.cz. Tento marketing by byl také variantou pro cílenou reklamu. Doby 

trvání jsou uvedeny v minimálním období, pokud by byla odezva kladná, mohla by se 

reklama na daných místech opakovat, popřípadě prodloužit její životnost.  



	  

	   68	  

Reklama v podobě billboardů není úplně cílena. Umístění by musel být na 

frekventovaných místech, a to hlavně ve městě Brně, kde společnost provozuje 

showroom. Naproti tomu by se měla reklama objevit i v hlavním městě už z důvodu, že 

město Praha má obrovskou kupní sílu díky vysoké koncentraci movitého obyvatelstva. 

Provozovatelé, respektive společnosti provozující danou marketingovou činnost, jsou 

předními zástupci z dané oblasti. 

 

 

5.2 BMW salon a.s. 
 

Daný prodejce vyšel v hodnocení finančních ukazatelů jako relativně 

bezproblémová společnost, finančně zdravá a ekonomicky zajímavá. Společnost má 

prodejní místa v Praze a Brně. V roce 2007 měla marketingovou akci, respektive 

reklamní, a v obou městech zaplavila reklamními plochami nejzajímavější místa. 

V obou městech patří k top prodejcům, vystavila jako jediná samostatný showroom pro 

vozy MINI, a v rámci České Republiky má relativně výsadní postavení u automobilky 

BMW AG. Z pohledu marketingu, to nejsou tedy špatné výsledky. V roce 2010 

provedla automobilka obměnu verze 7, vlajkové lodi, a na přelomu roku 2010 a 2011 

došlo k obměně řady 5. Aktuálně přichází nová verze řady 6. A právě u těchto změn a 

obnov jednotlivých řad by mohl autosalón zvýšit svoji marketingovou účast. Jedná se 

hlavně o akce na okruzích v Mostu, pro Pražské zákazníky a pro Brněnské na 

Masarykově okruhu. Jednalo by se o předváděcí jízdy, pozvání stálé klientely, novinářů 

a zájmové skupiny. Tyto akce mají vždy veliký úspěch a posouvají daného prodejce na 

vyšší úroveň z pohledu zákazníka. Prodejce si drží vysoké zásoby předváděcích vozů, a 

toho by měl patřičně využít.  

 

Společnost má jediný ekonomický problém, výsledky ukazatelů rentability. Ovšem 

vždy se tyto hodnoty držely blízko doporučených a zajímavých hodnot. Bylo by 

potřebné zvýšit hospodářský výsledek, v roce 2009 klesly společnosti tržby a výrazně 

poklesly marže. Protože došlo k obměně jednotlivých řad, může si společnost dovolit 

navýšit marže a tím zvýšit hospodářský výsledek. O nové modely je zájem, proto by 

zvýšení cen, respektive marží, byl logický krok a zákazníky akceptován. Poté by mohl 

dealer manipulovat s cenou výrazněji a i směrem dolů. Marže v roce 2008 byly ve výši 

67 347 tis. Kč, v roce 2009 29 455 tis. Kč, pokud by společnost navýšila marže o 15%, 
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částka by se zvýšila o více než 4 mil. Kč na hodnotu 33 873 tis. Kč, což by zvýšilo 

rentability o cca 1% až 2%.  

 

 

5.3 Audi salon a.s. 
 

Prodejce má záporné marže, tudíž reálně vydělává pouze na servisních a 

doplňkových službách. Dále se potýká s vysokou zadlužeností a s tím spojenými 

vysokými nákladovými úroky. Je sice patrný klesající trend cizích zdrojů, je ovšem 

potřebné trend zrychlit. Aktuálně automobilka obměňuje dvě modelové řady (A6 a A8), 

plus na trh dodává nový model A7. Jak už jsem se zmínil výše, u nových modelů klienti 

„počítají“ s vyšší cenou, proto by se mohly navýšit marže, respektive zmírnit záporné 

hodnoty. V roce 2009 byla hodnota marže -31,3 mil. Kč, pokud by došlo k růstu o 10%, 

snížila by se hodnota na -28,2 mil. Kč. To by se projevilo v rentabilitách cca o půl 

procenta. Výraznější snížení, respektive zvýšení obchodní marže, by mohlo odlákat 

zákazníky ke konkurenci, která je v Praze obrovská.  

 

Společnost měla na bankovním kontě přes 20 mil. Kč, o rok dříve necelých 6 

mil. Kč, z tohoto důvodu by bylo možné odebrat 15 mil. Kč a využít je pro snížení 

bankovních úvěrů a výpomocí, ze kterých pochází výrazná část nákladových úroků. 

Z důvodu reálně kvalitně fungujícího software pro řízení závazků a pohledávek není 

nutné v této oblasti nic měnit. Majoritní podíl krátkodobých závazků je přímo svázán 

s automobilkou Audi, a ta nevyžaduje tak vysoké úroky jako právě zmíněné banky. 

Pokud by společnost zmíněných 16 mil. Kč použila na umoření závazků vůči bankám, 

snížila by hodnotu o 11,3%. U nákladových úroků ve výši 7 996 mil. Kč tvoří necelých 

60% úroky bankám, po umoření by se nákladové úroky snížily o 9,6% na hodnotu 7 229 

mil. Kč. Hospodářský výsledek měl po celé sledované období růstový trend, při snížení 

nákladových úroků a bankovních úvěrů, došlo k jeho navýšení, respektive zrychlení 

růstu. Cizí zdroje by touto operací klesly skokově o necelých 5%. Snižováním 

krátkodobých závazků by se navýšila likvidita, přičemž zásoby by zůstaly na obdobné 

úrovni. Právě kvůli obměně jednotlivých řad, je pro autosalóny velice důležité, aby si 

držely vyšší zásoby, a to hlavně předváděcích vozů. U těchto vozů platí nákupní cenu 

výrazně nižší, od toho se odvíjí také jejích pravidla užívání, respektive neprodejnosti. 

Při prodeji je možné snížit cenu méně, a tím reálně prodat s nižší ztrátou. 
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ZÁVĚR 
Cílem této diplomové práce bylo posouzení úrovně finančního zdraví společnosti 

Mercedes salon a.s., porovnání jejích výsledků s dvěma vybranými společnostmi 

v rámci jednoho segmentu trhu a formulovat na základě výsledků vybraných metod 

finanční analýzy návrhy na opatření. Postup naplňování cíle diplomové práce se skládal 

ze dvou částí, teoretické a praktické. V části teoretické, jsem vysvětlil základní přístupy 

a pojmy k finanční analýze. Praktická část obsáhla za pomocí dílčích analýz hodnocení 

finanční situace společnosti Mercedes salon a.s. a dvou vybraných konkurentů v rámci 

segmentu, tedy Audi salon a.s. a BMW salon a.s. Za použití výsledků analýzy jsem 

formuloval návrhy na opatření, která by měla vést ke zlepšení v problémových 

oblastech.   

 

Podnikatelský subjekt Mercedes salon a.s. měl po celé sledované období, tedy let 

2005-2009, problém s celkovou zadlužeností. Tento fakt reálně ohrožuje budoucnost 

efektivního chodu společnosti a z tohoto důvodu byly návrhy na opatření zaměřeny na 

danou oblast. To znamená snížení celkové zadluženosti a s ní i nákladových úroků. U 

společnosti Mercedes salon a.s, bylo identifikováno více slabých stránek v porovnání 

s konkurencí. Zmíněná celková zadluženost je u firmy Mercedes salon a.s. největší a 

zásadní slabá stránka. Cizí zdroje tvořily 90% na celkových pasivech a to je hodnota 

vysoká. Od tohoto faktu se odvíjely špatné výsledky u takřka všech analyzovaných 

ukazatelů. Cizí zdroje měly nejvyšší hodnotu 487 mil. Kč v roce 2008, o rok později už 

„jen“ 318,2 mil. Kč. Pokles byl dán hlavě díky výraznému snížení krátkodobých 

závazků a bankovních úvěrů, kterým skončila doba splatnosti. Konkurenční společnosti, 

hlavně BMW salon a.s., měly celkovou zadluženost na úrovni 35% a u Audi salon a.s. 

byla hodnota v roce 2009 na úrovni 69%. Slabou stránkou oproti konkurenci byly 

vysoké nákladové úroky, které vzrostly hlavně mezi lety 2006 a 2007 z 8 mil. Kč na 12 

mil. Kč. Dáno to bylo nákupem nových vozidel, kvůli rozšíření prodejního sortimentu o 

další automobilové značky. Do roku 2009 se nákladové úroky navýšily o 300 tis. Kč na 

výsledných 12,3 mil. Kč. Naproti tomu společnost výrazně zasáhla globální finanční 

krize a ukázalo se jak velikou měrou se prodej nákladních vozidel a autobusů podílel na 

tvorbě výsledku hospodaření. Ten se v roce 2007 zastavil na hodnotě necelých 12 mil. 

Kč, o rok později klesl na necelé 3 mil. Kč a i přes obrovský výprodej zásob klesl na 

konečných 1,8 mil. Kč.  
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V tomto ohledu je prodej, respektive nulová nabídka nákladních vozidel 

konkurenční výhodou zde uvedených dvou autosalónů. Tyto prodejce zasáhla krize 

podstatně rychleji. Cizí zdroje ovlivňovaly také hodnoty doby splácení dluhu. Dle 

výsledků nebyla společnost schopna splatit své dluhy nikdy pod dobu 12 let. V roce 

2009 dle výše cizích zdrojů a výrazně nízké provozní cash flow, byla výsledná doba 

skoro 60 let. BMW salon a.s. byl v roce 2009 s výslednou hodnotou pod jeden rok 

zajímavou investiční alternativou. I třetí konkurent Audi salon a.s. měl hodnotu 

ukazatele pod 6 let. Další slabá stránka, ovlivňující bankovní ústavy a případné 

investory, byly problémy s hodnotami likvidity a rentability. Při tak vysokém zadlužení 

a potřebě držet nelikvidní zásoby, byly hodnoty všech stupňů likvidity, velice nízké, to 

se ovšem týkalo i konkurenční společnosti Audi salon a.s., pouze prodejce vozů BMW 

měl výsledky v doporučených hodnotách To stejné, se týkalo i rentability. Nízký 

výsledek hospodaření a vysoké nákladové úroky investory nepřitáhnou a ani pro 

vlastníka není rentabilita vysoká s hodnotou 2,5% za rok 2009 a 4,5% za rok předešlý. 

Zde na tom byl nejlépe prodejce vozů Audi. 

 

Jak už bylo zmíněno, návrhy na opatření se týkají snížení celkové zadluženosti, 

která v roce 2009 čítala hodnotu ukazatele 87%, přičemž tato skutečnost ovlivňuje celou 

řadů důležitých ukazatelů. Nákladové úroky, které byly v roce 2009 vysoké vůči 

hospodářskému výsledku (12 236 tis. Kč vůči 1 779 tis. Kč), jsou položkou, které se 

věnuje diplomová práce výrazněji. Majoritní podíl v nákladových úrocích, přesněji 

60%, vyplývají z bankovních úvěrů a výpomocí. Zbylých 40 % nákladových úroků 

vyplývá z úvěrů vůči automobilce Mercedes-Benz a jiným subjektům. Právě snížení 

bankovních úvěrů a výpomocí je stěžejním návrhem opatření. Společnost měla poměrně 

nízký základní kapitál (33 100 tis. Kč po celé sledované období), z tohoto důvodu jsem 

navrhl dvě varianty, které navyšují základní kapitál, a uvedl jsem, jak by to ovlivnilo 

vybrané ukazatele. První variantou je navýšení základního kapitálu emisí kmenových 

akcií o jmenovitou hodnotu 16 900 tis. Kč, což by snížilo celkovou zadluženost na 82% 

a nákladové úroky o 675,5 tis. Kč za rok. Varianta druhá předpokládá emisi kmenových 

akcií ve jmenovité hodnotě 33 100 tis. Kč, tím by celková zadluženost klesla na úroveň 

77% a nákladové úroky by klesly o 2 004,5 tis. Kč. U obou variant se předpokládá, že 

kapitál získaný z emise kmenových akcií, bude v plné výši použit na jednorázové 

snížení bankovních úvěrů a výpomocí.  
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Další opatření se týkají marketingu. Například společnost BMW salon a.s. měla 

v roce 2007 významnou reklamní kampaň a tu s roční pravidelností opakuje. Bohužel 

Mercedes salon a.s. rozvíjí marketingové aktivity nedostatečným způsobem. Od toho se 

odvíjely varianty marketingových opatření. První variantou je absolvování výstav 

v Brně na BVV (Autosalon 2011) a na Autoshow v Praze. Náklady by neměly 

přesáhnout částku 4 mil. Kč, prestiž s tímto tahem spojená by byla vysoká a přilákaní 

potencionální klientely taktéž. Druhou variantou je reklama cílenější na danou klientelu, 

a to ve formě tištěné, tedy specializované časopisy a formě elektronické, tedy bannery 

na vybraných internetových portálech. K tomu se řadí reklama v podobě billboardů na 

přesně vymezených místech ve městech Brno a Praha. Tato varianta by neměla 

překročit 2 mil. Kč. Ideální by bylo použít obě varianty a dle výsledků opakovat 

v daných časových intervalech. 

 

Předmětem analýzy byly také dva konkurenční autosalóny, přesněji BMW salon a.s. 

a Audi salon a.s. Po finanční stránce a v rámci výsledných hodnot jednotlivých 

finančních ukazatelů si vedly obě společnosti dobře.  Zvláště prodejce vozů BMW 

provozuje ekonomicky velice zajímavou společnost. Problém zmíněného prodejce byla 

rentabilita, kterou by bylo možné zvýšit až o 2 % v případě zvýšení marže. Naopak 

Audi salon a.s. disponovala vysokým stavem peněžních prostředků na bankovních 

účtech. Pokud by tedy společnost použila 16 mil. Kč ze zmíněných peněžních 

prostředků na umoření závazků vůči bankám (stav BÚ v roce 2009 byl více než 20 mil. 

Kč), snížily by se nákladové úroky o 9,6% na hodnotu 7 229 mil. Kč (vše za rok 2009). 

Dalším opatřením by bylo navýšení marží, respektive snížení její záporné hodnoty. 

 

Ze sledovaného období 2005-2009 byly zjištěny problémy hlavně u likvidity a 

rentability. I když výsledky jsou mírně zkresleny společností BMW salon a.s., který si 

vedla velice dobře. Zkreslení je dáno nízkým počtem analyzovaných společností. I 

přesto segment prodeje luxusních vozů „přežil“ globální finanční krizi bez větší újmy, 

tedy vlny krachů a krom dvou zmíněných ukazatelů bylo zjištěno, že v segmentu je 

vyšší průměrná zadluženost, než doporučené hodnoty. Ta se pohybovala na úrovni 71%, 

což už je definováno jako hodnota špatná, dle odborné literatury. I přesto je to odvětví 

zajímavé, jak z pohledu ekonomického tak finančního. 
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Prodejci „velké Německé trojky“ strach o svoje budoucí klienty mít nemusí a to ani 

na území České republiky. Vše záleží na vývoji alternativních pohonů a v tomto směru 

jsou tři vybrané automobilky na špici vývoje, stejně tak obyvatelstvo naší země stále 

bohatne a zásadní pokles prodeje luxusních vozů v budoucnu s největší 

pravděpodobností očekávat nelze. 
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Přílohy 
 
Rozvaha Mercedes salon a.s.      
 2005 2006 2007 2008 2009 
Aktiva celkem 334 280 373 692 403 516 534 650 366 502 
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý majetek 141 544 162 030 208 834 241 831 253 863 
Dlouhodobý nehmotný majetek 77 8 0 345 1 007 
Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 
Software 25 8 0 0 420 
Ocenitelná práva 0 0 0 345 587 
Goodwill 0 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 52 0 0 0 0 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý hmotný majetek 141 335 161 890 207 502 232 286 243 656 
Pozemky 12 961 12 961 69 630 97 027 97 027 
Stavby 93 548 107 00 103 193 97 680 91 379 
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 27 828 41 875 34 568 35 460 50 784 
Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 
Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 1 1 5 1 1 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 6 997 53 106 2 118 4 465 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0  0 0 
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0  0 0 
Dlouhodobý finanční majetek 132 132 1 332 9 200 9 200 
Podíly v ovládaných a řízených osobách 132 132 332 200 200 
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 1 000 9 000 9 000 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním 
jednotkám pod podstaným vlivem 

0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
Oběžná aktiva 190 213 211 152 194 095 292 331 112 557 
Zásoby 122 714 137 803 127 949 233 916 68 104 
Materiál 15 556 14 893 16 515 14 547 11 386 
Nedokončená výroba a polotovary 3 666 2 681 3 394 2 101 3 394 
Výrobky 0 0 0 0 0 
Zvířata 0 0 0 0 0 
Zboží 103 492 120 001 108 040 217 266 53 324 
Poskytnuté zálohy na zásoby 0 228 0 0 0 
Dlouhodobé pohledávky 7 5 282 0 272 268 
Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0 0 0 0 0 
Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 

0 0 0 0 0 

Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 
Jiné pohledávky 7 5 282 0 272 268 
Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 
Krátkodobé pohledávky 58 988 62 853 61 468 54 644 39 600 
Pohledávky z obchodních vztahů 52 934 56 745 52 718 43 527 37 105 
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0 0 8 278 78 78 
Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 

0 0 0 0 0 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 
Stát - daňové pohledávky 0 3 203 5 2 050 10 086 
Ostatní poskytnuté zálohy 5 846 2 905 198 285 642 
Dohadné účty aktivní 208 0 0 29 311 
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Jiné pohledávky 0 0 269 53 0 
Krátkodobý finanční majetek 8 504 5 214 4 878 4 585 3 461 
Peníze 379 629 93 251 461 
Účty v bankách 8 125 4 585 4 585 4 334 3 083 
Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
Časové rozlišení 2 523 510 587 82 398 
Náklady příštích období 527 419 357 82 201 
Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 
Příjmy příštích období 1 996 91 230 0 197 
      
 2005 2006 2007 2008 2009 
Pasiva celkem 334 280 373 692 403 516 534 560 366 502 
Vlastní kapitál 34 969 38 177 44 567 46 748 47 944 
Základní kapitál 33 100 33 100 33 100 33 100 33 100 
Základní kapitál 33 100 33 100 33 100 33 100 33 100 
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0 0 
Změny základního kapitálu 0 0 0  0 0 
Kapitálové fondy 240 240 240 240 240 
Emisní ažio 240 240 240 240 240 
Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0 0 0 0 
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 0 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 2 620 2 620 2 780 3 100 3 209 
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 2 620 2 620 2 780 3 100 3 209 
Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření minulých let 13 968 -991 2 056 8 128 10 203 
Nerozdělený zisk minulých let 16 322 1 363 4 410 10 482 12 557 
Neuhrazená ztráta minulých let -2 354 -2 354 -2 354 -2 354 -2 354 
Výsledek hospodaření běžného úč. období -14 959 3 208 6 391 2 180 1 192 
Cizí zdroje 298 534 334 709 356 991 487 035 318 321 
Rezervy 1 020 0 1 053 669 109 
Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0 0 
Rezerva na důchody a podobné závazky 1 020 0 0 0 0 
Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 
Ostatní rezervy 0 0 1 053 669 109 
Dlouhodobé závazky 1 859 1 679 3 295 3 729 31 167 
Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 
Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 0 0 26 851 
Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 

0 0 0 0 0 

Dlouhodobé přijaté zálohy 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 
Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 
Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 
Jiné závazky 0 0 0 0 0 
Odložený daňový závazek 659 479 2 095 2 529 3 116 
Krátkodobé závazky 161 029 99 504 107 277 210 688 103 698 
Závazky z obchodních vztahů 142 899 84 150 76 452 171 836 89 528 
Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 15 448 27 305 0 
Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 

736 0 0 0 0 

Závazky k zaměstnancům 2 8 0 18 30 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1 166 1 297 1 256 1 312 1 205 
Stát - daňové závazky a dotace 4 849 3 680 5 158 362 5 285 
Krátkodobé přijaté zálohy 9 005 6 951 5 870 7 049 5 198 
Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
Dohadné účty pasivní 500 1 427 1 183 500 400 
Jiné závazky 1 872 1 991 1 940 2 306 2 052 
Bankovní úvěry a výpomoci 134 626 233 526 245 366 271 949 183 347 
Bankovní úvěry dlouhodobé 74 962 57 000 127 490 84 322 72 414 
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Krátkodobé bankovní úvěry 59 664 176 526 117 876 181 905 86 957 
Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 5 722 23 976 
Časové rozlišení 777 806 1 958 777 237 
Výdaje příštích období 777 806 1 958 735 236 
Výnosy příštích období 0 0 0 42 1 
Příloha	  1:	  Rozvaha	  společnosti	  Mercedes	  salon	  a.s.	  v	  letech	  2005	  –	  2009	  (v	  tis.	  Kč)	  

	  
 Výsledovka Mercedes salon a.s.      
  2005 2006 2007 2008 2009 

I. Tržby za prodej zboží 754 996 702 087 1 017 320 963 848 582 195 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 720 799 666 648 973 384 656 373 552 862 
+ Obchodní marže 34 197 35 439 43 936 37 475 29 333 
II. Výkony 149 291 167 605 155 001 159 030 160 276 
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 134 367 155 142 141 390 149 853 150 846 
II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 599 -1 465 713 -1 292 1 799 
II.3. Aktivace 14 325 13 928 12 898 10 469 7 631 
B. Výkonová spotřeba 125 435 122 359 119 180 116 648 110 755 
B.1. Spotřeba materiálu a energie 89 684 96 675 90 414 89 312 82 361 
B.2. Služby 35 771 25 684 28 766 27 336 28 394 
+ Přidaná hodnota 58 053 80 685 79 757 79 857 78 854 
C. Osobní náklady 39 352 45 879 46 435 48 360 47 711 
C.1. Mzdové náklady 28 832 33 408 34 093 35 107 35 358 
C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0 0 0 0 
C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 10 043 11 958 11 829 12 483 11 871 
C.4. Sociální náklady 477 513 513 770 482 
D. Daně a poplatky 724 558 774 521 667 
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 386 16 447 18 184 17 053 18 391 
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 46 442 48 299 77 405 51 196 55 371 
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 21 117 20 489 44 758 13 982 15 992 
III.2. Tržby z prodeje materiálu 25 325 27 810 32 647 37 214 39 379 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu 

39 701 45 273 66 129 40 723 47 925 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 20 149 20 173 40 368 12 403 17 026 
F.2. Prodaný materiál 19 552 25 100 25 761 28 320 30 899 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období 

14 404 1 688 -1 697 -3 969 -489 

IV. Ostatní provozní výnosy 1 674 479 595 800 2 002 
H. Ostatní provozní náklady 6 728 2 597 7 933 5 007 1 278 
V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 
I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 
* Provozní výsledek hospodaření -10 126 17 021 19 999 24 158 20 744 
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 1 200 0 0 0 0 
J. Prodané cenné papíry a podíly 4 000 0 0 0 0 
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 
účetních jednotkách pod podstatným vlivem 

0 0 0 0 0 

VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 
VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 
K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finan. oblasti 0 0 0 0 0 
X. Výnosové úroky 27 90 21 18 18 
N. Nákladové úroky 4 715 7 961 12 035 14 741 12 236 
XI. Ostatní finanční výnosy 5 619 4 480 13 089 6 459 5 693 
O. Ostatní finanční náklady 5 047 3 306 9 223 13 115 12 440 
XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 
P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 
* Finanční výsledek hospodaření - 6 916 -6 697 -8 148 -21 379 -18 965 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost -2 083 3 348 5 460 599 587 
Q.1. splatná 534 3 528 3 844 165 0 
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Q.2. odložená -2 617 -180 1 616 434 587 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -14 959 6 967 6 391 2 180 1 192 
XIII. Mimořádné výnosy 0 0  0 0 0 
R. Mimořádné náklady 0 3 768 0 0 0 
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 
S.1. splatná 0 0 0 0 0 
S.2. odložená 0 0 0 0 0 
* Mimořádný výsledek hospodaření 0 -3 768 0 0 0 
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0 0 0 0 0 
*** Výsledek hospodaření za účetní období -14 959 3 208 6 391 2 180 1 192 

 Výsledek hospodaření před zdaněním -17 042 6 556 11 851 2 779 1 779 
Příloha	  2:	  Výkaz	  zisků	  a	  ztrát	  společnosti	  Mercedes	  salon	  a.s.	  v	  letech	  2005	  -‐	  2009(v	  tis.	  Kč)	  

 


