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Abstrakt 

Diplomová práce je zamEUena na analýzu vybrané společnosti KůROSERIů, a. s., která 

se specializuje na pronájem nemovitostí. Práce zahrnuje analýzu PESTLE, Porter]v 

model 5 sil, analýzu „7S“, vybrané ukazatele metody a ukazatele finanční analýzy  

a SWOT analýzu. V poslední části této diplomové práce jsou uvedeny vlastní návrhy 

pro zlepšení zjištEného stavu. 

 

Klíčová slova 

analýza PESTLE, Porter]v model 5 sil, model 7S, analýza SWOT, finanční analýza 

podniku, nemovitosti 

 

Abstract 

The Diploma´s thesis is aimed at analysis of a selected company KAROSERIA, a. s., 

which specializes in renting its own real property.  This thesis includes analyses  

of PESTLE, Porter´s 5 forces model, “7S” analysis, selective methods and indexes  

of financial analysis and SWOT analysis. The last part of this diploma thesis provides 

suggestions for improvements. 

 

Key words 

PESTLE analysis, Porter´s 5 forces model, 7S model, SWOT analysis, financial 

analysis of the company, property 
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ÚVOD 

Pro zpracování této diplomové práce jsem si vybrala téma „Hodnocení ekonomické 

situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení“. Pro hodnocení  

jsem si zvolila akciovou společnost KůROSERIů, a. s., která již nEkolik 

let p]sobí na českém trhu.  

V pr]bEhu posledních let společnost prošla velkou zmEnou jejího zamEUení. DUíve se 

společnost zamEUovala na výrobní činnost, nabízela Uadu volných pracovních míst  

pro nezamEstnané v blízkém okolí a svoji produkci vyvážela i za hranice České 

republiky. V současné dobE se společnost pUeorientovala z produkce výrobk]  

na poskytování služeb. KonkrétnE se jedná o poskytování služeb v oblasti nemovitostí. 

KůROSERIů, a. s. nabízí v rámci své hlavní ekonomické činnosti pronájem svých 

nemovitostí a dále se zabývá investiční činností. Společnost se snaží sv]j majetek 

pr]bEžnE renovovat a zároveO se snaží o rozšíUení svého dlouhodobého majetku novou 

výstavbou.   

Diplomová práce bude rozdElena do více částí. První část bude obsahovat  

teoretická východiska potUebná pro zpracování analytické části. Další částí bude analýza 

problému a současného stavu v konkrétním prostUedí společnosti KůROSERIů, a. s.. 

V této kapitole blíže pUedstavím samotnou společnost a vhodnE zvolenými metodami 

provedu analýzu současného stavu. Na základE zjištEných informací zpracuji vlastní 

návrhy Uešení a formuluji doporučení pro analyzovanou společnost, která m]že s tEmito 

návrhy a doporučeními dále pracovat.  
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CÍLE PRÁCE, METODY ů POSTUPY ZPRůCOVÁNÍ 

Hlavním cílem práce je vhodnE zvolenými metodami provést analýzu vybrané 

společnosti KůROSERIů, a. s.. Na základE výsledk] plynoucích z provedených  

analýz a s pUihlédnutím ke specifik]m KůROSERIů, a. s. a oboru její činnosti 

formulovat doporučení a navrhnout opatUení umožOující zlepšení zjištEného stavu.  

ůbych mohla naplnit hlavní cíl práce, je vhodné si stanovit dílčí cíle práce. Mezi dílčí 

cíle práce Uadím: 

 Osvojení a zpracování teoretických poznatk] z odborné literatury, 

 Zpracování a získání informací o vybrané společnosti a jejím vnitUním i vnEjším 

okolí, 

 Provedení jednotlivých dílčích analýz a zjištEní dílčích závEr]. 

Na základE splnEných výše uvedených dílčích cíl] a k pUihlédnutím ke specifik]m 

podniku navrhnu pro společnost KůROSERIů, a. s. vlastní návrhy Uešení a zhodnotím 

jejích pUínos pro analyzovanou společnost. 

Pro zpracování dílčích analýz jsem vybrala následující metody: 

 analýzu PESTLE, 

 Porter]v model 5 konkurenčních sil,  

 model 7S,  

 SWOT analýzu, 

 finanční analýzu.  

PUi zpracování diplomové práce budu čerpat pUevážnE z externích zdroj], které jsou 

volnE pUístupné na webových stránkách. Dále využiji pro svou diplomovou práci  

i interní zdroje společnosti. Bude se jednat pUedevším o účetní výkazy společnosti.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKů PRÁCE 

V úvodní kapitole se budu vEnovat zpracování teoretické části, která tvoUí d]ležitý 

podklad pro zpracování následujících kapitol. V této části bude zpracován pUehled 

teoretických poznatk] pro jednotlivé analýzy. 

1.1 ůnalýza PESTLE 

VšeobecnE jakýkoliv podnik je obklopen vnEjším okolím, do kterého spadá okolí  

dle odvEtví, kde podnik p]sobí, dále lokální (místní) okolí, národní (makro) okolí  

a globální okolí, které pUedstavuje mezinárodní prostUedí. (1, s. 7)  

ůnalýzu PESTLE m]žeme označit za analýzu vnEjšího národního prostUedí podniku 

tedy makrookolí. Jedná se o okolí, které je všeobecné a nezávislé na odvEtví, kde 

subjekt p]sobí. Tato analýza byla dUíve (od Ř0. let) známá jako analýza PEST, která  

se zamEUovala na 4 základní faktory: 

 P - politicko-legislativní faktory, 

 E - ekonomické faktory, 

 S - Sociokulturní faktory, 

 T - Technologické faktory. (1, s. 7-9; 2, s. 16) 

PozdEji se základní klíčové faktory rozšíUily o další, jako jsou napU. environmentální, 

demografické nebo etické faktory. Z tohoto d]vodu m]žeme znát r]zné označení  

pro modifikace této analýzy napU. STEEPLE, SLEPT, PESTLIED, PESTEL.  

(1, str. 9-10) 

PodrobnEji se zamEUím na analýzu PESTLE, s kterou budu v analytické části pracovat. 

Jak již bylo uvedeno, jedná se o analýzu vnEjšího okolí, v rámci kterého na podnik 

p]sobí Uada vnEjších vliv], které pUináší budoucí pUíležitosti i hrozby. V analýze 

PESTLE se rozlišují faktory: 

 politické,  

 ekonomické, 

 sociální, 

 technologické,  

 legislativní a ekologické. (3, s. 179-180) 
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Politické faktory 

Politické faktory pUedstavují současné a budoucí potencionální p]sobení politických 

vliv] na samostatné podnikání, na které má vliv napU.: 

 politická stabilita zemE, 

 typ vlády, 

 politické postoje, 

 mezistátní vztahy, 

 regulace a deregulace ekonomiky. (3, s. 179; 1, s. 10) 

Tento faktor je úzce spojen s legislativním vlivem na podnik, jelikož dochází 

k politickému ovlivnEní podniku prostUednictvím r]zných zákon], právních norem, 

vyhlášek a regulací. V pUípadE, kdy podnik p]sobí na mezinárodním poli, je d]ležitým 

aspektem pro obchod politický vztah dané zemE k ostatním zemím. (2, s. 16-17) 

 

Ekonomické faktory 

Sledujeme vliv a p]sobení místní, národní i svEtové ekonomiky na podnik.  

Mezi vybrané ekonomické faktory patUí: 

 trendy HDP, 

 hospodáUské cykly, 

 devizové kurzy, 

 kupní síla, 

 úrokové míry, 

 vývoj inflace a nezamEstnanosti, 

 hodnota pr]mErné a minimální mzdy, 

 vývoj cen. (3, s. 179; 1, s. 10) 

Rozlišujeme ekonomické faktory, které jsou témEU stabilní nebo se v pr]bEhu času 

mEní. Za relativnE stabilní faktor m]žeme označit typ ekonomiky dané zemE  

a její úroveO. V pUípadE vývoje cen se bavíme o ekonomickém faktoru, který se v čase 

pr]bEžnE mEní. (1, s. 11) 
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Sociální faktory 

Do této skupiny patUí sociálnE-demografické faktory zahrnující veškeré vlivy spojené 

s populací dané zemE, patUí sem:  

 demografický vývoj populace (historické pozadí), 

 životní hodnoty obyvatelstva (napU. pUístup k šetUení, spotUebE), 

 struktura obyvatelstva (pohlaví, náboženství aj.), 

 vzdElání (úroveO a systém), 

 pracovní síla (kvalita a kvantita), 

 rozdElení pUíjm] ve společnosti. (1, s. 11; 2, s. 19) 

Pod pojmem demografie a její vývoj si m]žeme pUedstavit statistiku obyvatelstva 

žijícího na daném území napU. v obci, v kraji a mají zde hlášený trvalý pobyt. (1, s. 12) 

 

Technologické faktory 

Do oblasti technicko-technologických faktor] spadá: 

 podpora výzkumu a vývoje (výše výdaj] na výzkum), 

 nové vynálezy a objevy (inovace), 

 celková úroveO technologie, 

 technologické zmEny, 

 tempo zastarávání současných trend]. (3, s. 179-180 ; 2, s. 19) 

Pro inovační činnost společnosti je d]ležité, aby mEl podnik povEdomí o zmEnách 

v oblasti technologie. Jen díky tEmto informacím m]že dosáhnout toho, že nebude 

zaostávat v jeho odvEtví. Také dokáže pUedvídat smEr vývoje technologií a m]že být 

úspEšný ve svém oboru. (2, s. 18) 

 

Legislativní faktory 

Podnik je ovlivnEn existencí národní, evropské a mezinárodní legislativy. Samotné 

podnikání a prostor pro podnikání je vymezen pomocí: 

 zákon], 

 právních norem, 

 vyhlášek. (3, s. 179; 2, s. 17) 
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D]ležitou součástí je i chybEjící legislativa nebo další faktory, mezi které spadá  

i samotná vymahatelnost práva. Právní pUedpisy, které pUedstavují soubor obecnE 

závazných právních norem, dElíme na základní (napU. pracovní právo, občanské právo) 

a specifické (napU. investiční pobídky, cenové regulace). (3, s. 180; 1, s. 10-11)  

 

Ekologické faktory 

Rozhodování podnik] je ovlivnEno také environmentální oblastí. Do této oblasti Uadíme: 

 vliv pUírodních a klimatických podmínek,  

 globální hrozby (globální oteplování, neobnovitelné zdroje energie aj.), 

 legislativa spojená s ochranou životního prostUedí. (3, s. 180) 

D]ležitost jednotlivých faktor] je závislá na typu podniku, odvEtví, ale i na konkrétní 

situaci. Je d]ležité, abychom nezapomnEli na faktor času, protože je potUeba sledovat  

v určitých intervalech zmEny, které nastanou, a následnE vyhodnocovat pUípadnE nové 

hrozby nebo pUíležitosti, které vyplynou ze zmEn v rámci vnEjších faktor] ovlivOující 

podnik. Smyslem analýzy rozhodnE není vypracování rozsáhlého výčtu faktor], jak by 

se mohlo zdát, ale je potUeba správnE identifikovat a rozlišit jednotlivé vlivy pro daný 

podnik. Rozhodující je také určení významných položek, které jsou pro potUeby 

konkrétního podniku stEžejní. Každý podnik musí k této analýze pUistupovat 

individuálnE, protože potUeby jednotlivých podnik] jsou rozdílné. (2, s. 16,19) 

 

1.2 Porter]v model pEti konkurenčních sil 

„Relevantní prostUedí je velmi široké a zahrnuje politické, ekonomické a sociální vlivy 

uvedené výše. Za klíčový aspekt podnikového okolí se však považuje odvEtví, v rámci 

kterého, resp. ve kterém podnik soutEží.“ (2, s. 30) 

OdvEtví m]žeme definovat jako skupinu podnik], které nabízejí obdobné výrobky nebo 

služby na trhu. Je velmi obtížné vymezit relevantní odvEtví, jelikož v současnosti 

dochází k situaci, kdy nelze pUesnE stanovit hranice odvEtví, protože nem]žeme pUímo 

definovat naši konkurenci, zákazníka nebo novE vstupující podniky. Z toho plyne, že 

jednotlivá odvEtví se pUekrývají a jejich struktura je promEnná. (2, s. 30) 
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Pro analýzu mikroprostUedí použijeme model pEti konkurenčních sil dle Portera, který 

zachycuje hybné síly konkurence v odvEtví, mezi které patUí: 

 novE vstupující firmy,  

 hrozba existence substitučních výrobk], 

 vyjednávací vliv odbEratel], 

 vyjednávací vliv dodavatel], 

 soupeUení současných konkurent]. (4, s. 5-6) 

 

Obrázek č.  1: Porter]v model 5 hybných sil 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, s. 4) 

TEchto pEt konkurenčních hybných sil nám určuje míru konkurence a také ziskovost 

v odvEtví. D]ležitost jednotlivých vliv] je stanovena dle zamEUení odvEtví. SprávnE 

identifikované faktory mají potencionální dopad na konkurenceschopnost  

v oboru. (4, s. 33) 
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Hrozba novE vstupujících firem 

NovE pUíchozí konkurenti do odvEtví zvyšují celkovou kapacitu, kladou si nárok  

na získání tržního podílu a pUináší nové zdroje. Z tohoto d]vodu existuji tzv. bariéry 

vstupu do odvEtví, které chrání odvEtví pUed novE pUíchozími konkurenty. Jelikož 

zvyšování počtu firem pUináší nár]st náklad], snižování cen a ve výsledku celkový 

pokles zisku. Hrozba novE vstupujících firem je závislá na míUe pUekážek ke vstupu  

a také na reakci stávajících firem. V pUípadE existence velkých pUekážek a silných 

reakcích současných podnik] v odvEtví m]žeme označit hrozbu novE vstupujících firem 

za malou. Mezi bariéry (pUekážky) vstupu Uadíme: 

 úspory z rozsahu (snižování ceny za jednotku v návaznosti na zvyšování celkové 

produkce za určité období), 

 diferenciace produktu (zavedené značky, loajalita zákazník]), 

 kapitálovou náročnost (pro vstup je potUeba investovat velkým objem finančních 

prostUedk] pro konkurenceschopnost), 

 pUechodové náklady (vysoké jednorázové náklady pUi vstupu napU. pUeškolení 

zamEstnanc]), 

 pUístup k distribučním kanál]m (zajištEní vlastních distribučních kanál]  

pro produkci), 

 nákladové znevýhodnEní nezávisle na rozsahu (napU. vlastnictví výrobní 

technologie, výhodná poloha, znalosti…) 

 vládní politiku (vláda m]že vstup do odvEtví omezit nebo i uzavUít).  

(5, s. 52; 4, s. 7-13) 

SoupeUení mezi současnými konkurenty 

Rivalita mezi konkurenčními podniky je jednou z nejsilnEjších konkurenčních sil, 

jelikož vyplývá ze soupeUení konkurence mezi sebou v odvEtví. Podniky chtEjí získat 

dominantní postavení na trhu, které by bylo pro nE výhodné, za pomoci cenové 

konkurence, reklamy, doplOkového servisu pro zákazníky i pUípadné záruky. D]vodem 

pro rivalitu m]že být i fakt, že jeden z konkurent] zaznamená pUíležitost pro zlepšení 

své současné pozice v odvEtví. SoupeUení konkurent] m]že mít i negativní dopad, kdy 

napU. cenová konkurence vyvolá negativní tlak na ziskovost celého odvEtví (ziskovost 

klesá). (4, s. 17-18; 2, str. 48) 
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Rozsah konkurenčního soupeUení je ovlivnEn množstvím faktor], mezi které Uadíme:  

 množství a velikost konkurent], 

 míra r]stu trhu,  

 objem fixních náklad],  

 diferenciace (odlišnost) produkt], 

 výstupní pUekážky z odvEtví, 

 akvizice podnik], 

 globálnost na stranE zákazníka. (2, s. 49-50) 

 

Vyjednávací vliv dodavatel] 

Dodavatelé jsou významnou součástí podnikatelského procesu, jelikož jejich síla p]sobí 

na zvyšování konečných cen a tím na snížení celkové ziskovosti podniku. Dále mohou 

ovlivnit i kvalitu nakupovaných produkt]. Síla dodavatelského vlivu je vysoká 

v pUípadE, když: 

 dodavatel poskytuje d]ležitý produkt pro dané odvEtví odbEratele, 

 dodavatelské odvEtví je tvoUeno nEkolika velkými podniky (dodávají velké 

objemy a mají vysoký tržní podíl), 

 dodávají diferencovaný produkt a náklady na pUechod k jinému dodavateli jsou 

pUíliš velké, 

 odbEratel je pro dodavatele nevýznamným zákazníkem, 

 odbEratelé nechtEjí, aby došlo k odkupu jejich podniku. (2, s. 54; 6, s. 50) 

 

  



 

19 
 

Vyjednávací vliv odbEratel] 

OdbEratelé svým vlivem p]sobí na snižování cen v odvEtví a požadují vyšší kvalitu 

produktu nebo lepší služby od dodavatele. Proto dochází k soupeUení mezi jednotlivými 

dodavateli. Silný vliv u odbEratele na konečnou produkci poznáme dle toho, když 

odbEratel: 

 má velký podíl na nákupu z celkového objemu produkce, 

 nakupuje standardní nebo nediferencované produkty, 

 má veškeré potUebné informace o odvEtví, 

 nakupuje nevýznamný produkt pro jeho činnost. (1, s. 43; 4, s. 25) 

Hrozba substitučních výrobk] nebo služeb 

Substitutem je takový výrobek, který má stejné vlastnosti jako nahrazovaný produkt  

a dokáže uspokojit potUebu konečného zákazníka. Zákazník dává pUednost substitutu 

v pUípadE, když je pro nEj cenovE výhodnEjší nebo výkonnEjší. Takové substituty 

stanovují cenové stropy a ovlivOují celkový zisk odvEtví. Podnik se rozhoduje, zda bude 

proti substitutu bojovat a pokusí se ho odstranit z trhu nebo bude s tímto substitutem 

počítat v rámci svého p]sobení na trhu. (6, s. 51; 4, s. 23-24) 

 

1.3 Model „7S“ 

Tento model vzniknul v 70 letech ve společnosti McKinsey a jedná se o model, který 

slouží k analýze vnitUního prostUedí podniku. Název modelu „7S“ je odvezen  

od anglického pUekladu jednotlivých faktor] níže uvedených. Model se skládá ze 7 

faktor], které jsou v literatuUe nEkdy i označovány za kritické faktory úspEchu firmy. 

Mezi tyto faktory spadá:  

 strategy – strategie, 

 structure – struktura, 

 systems – systémy, 

 style – styl práce vedení, 

 staff – spolupracovníci, 

 skills – schopnosti, 

 shared values – sdílené hodnoty. (6, s. 73; 7, s. 39) 
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Jak lze vidEt na obrázku, tak sledované faktory dElíme na tvrdé 3S (strategie, struktura  

a systémy) a na mEkké 4S (sdílené hodnoty, schopnosti, styl a spolupracovníci).  

Bez ohledu na velikost podniku musíme sledovat všechny jednotlivé faktory, jelikož 

jsou vzájemnE propojeny a p]sobí na podnik. (6, s. 73-74) 

 

Strategie 

Strategie vyjadUuje vizi a konkrétní poslání filmy a zároveO reaguje na možné hrozby  

a pUíležitosti v odvEtví. V podniku m]žeme zaznamenat strategii, která je stanovena 

v d]vErných dokumentech, pUípadnE m]že existovat pouhý strategický trend, kterým se 

vedení ubírá. Nejd]ležitEjší není samotná definice strategie, ale je to její realizace  

a následné vyhodnocení. Dle úrovnE postavení v hierarchické soustavE strategií 

rozlišujeme: 

 firemní strategii (podnikatelskou), 

 obchodní strategii, 

 funkční strategii (výrobní, marketingová aj.). (7, s. 40-41) 

 

Struktura 

Pod pojmem struktura v tomto modelu si pUedstavíme uspoUádání podniku, ze kterého 

 je patrný vztah nadUazenosti a podUazenosti ve sledované společnosti. Organizační 

Obrázek č.  2: Model „7S“ 
(Zdroj: vlastní zpracování dle: 6, s. 73) 
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struktura nám poskytuje pUehled o rozdElení úkol], pravomocí a kompetencí  

mezi pracovníky podniku. SmEr vývoje organizačních struktur podniku je dán  

od nejjednodušších po propracovanEjší a složitEjší organizační struktury. Mezi typy 

organizačních struktur patUí: 

 liniová, 

 funkcionální, 

 liniovE-štábní, 

 divizní, 

 maticová. (6, s. 74; 7, s. 43-45) 

Liniová organizační struktura nám pUináší pUímé vymezení nadUízenosti a podUízenosti. 

Za nedostatek daného typu m]žeme označit vysoké odborné nároky na Uídící 

pracovníky jednotlivých oddElení, kteUí musí disponovat znalostmi z více oblastí. 

Funkcionální struktura tento nedostatek odstraOuje a zamEUuje se na specializaci Uídících 

funkcí. Jeden Uídící element je nahrazen nEkolika vedoucími, kteUí se specializují  

na konkrétní oblast, o které rozhodují. Další typ „liniovE-štábní struktura“ spojuje obE 

pUedchozí organizační struktury, jelikož respektuje jednotnost vedení i odborné 

zamEUení. Výsledkem je pak vznik jednotlivých útvar]. Divizní organizační struktura  

je pak založena na rozdElení dle typu produktu, geografické polohy nebo dle typu 

konečného zákazníka. NejpropracovanEjší organizační strukturou je typ maticové 

struktury, která spojuje funkcionální a divizní strukturu. Používá se nejčastEji pUi Uešení 

konkrétního problému podniku. (7, s. 43-45) 

 

Systémy 

Posledním tvrdým faktorem modelu 7S jsou systémy pUedstavující formální  

‚a neformální procedury. Mezi analyzované systémy m]žeme zahrnout napUíklad: 

 manažerské informační systémy,  

 komunikační systémy,  

 kontrolní systémy, 

 inovační systémy a jiné. (6, s. 74) 
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Sdílené hodnoty (kultura) 

 „Pod pojmem „kultura firmy“ obvykle rozumíme soustavu sdílených hodnot a názor], 

které vytváUejí pozitivnE p]sobící neformální normy chování ve firmE. Kultura 

charakterizuje vnitUní atmosféru firmy, je to určitý (nehmotný) produkt, který  

je výsledkem myšlení lidí ve firmE a činností ve firmE provozovaných. Kultura firmy 

 je souhrn pUedstav.“ (7, s. 51) 

Podniková kultura nám tak poskytuje soubor pUístup], pUedstav a hodnot, které  

jsou v rámci podniku sdíleny a dlouhodobE udržovány. Tento faktor velmi úzce souvisí  

s faktorem „spolupracovníci“, který je níže podrobnEji popsán. (7, s. 51; 6, s. 74) 

 

Spolupracovníci 

Lidské zdroje jsou pro podnik velmi d]ležité, jelikož zvyšují jeho výkonnost. Zahrnuje 

rozvoj a školení zamEstnanc], vztahy mezi lidmi na pracovišti, motivační systémy, 

chování v]či podniku a jiné. Tento faktor m]žeme označit za hlavní provozní riziko 

podniku. Proto je d]ležité se vEnovat motivaci spolupracovník] na všech úrovní. 

Rozlišujeme kvantifikované a nekvantifikované aspekty. NapUíklad formální systém 

odmEOování spadá mezi ty kvantifikované, v pUípadE chování zamEstnanc] v]či 

společnosti mluvíme o nekvantifikovaných aspektech. Firma by mEla znát požadavky  

a preference svých zamEstnanc], které by mEla zapojovat do podnikového kolektivu, 

aby cítili osobní sounáležitost s podnikem. Takovým zamEstnanc]m by mEla firma 

dávat z dlouhodobého hlediska pUednost, jelikož zapadnou dobUe do vnitUní kultury 

podniku. (7, s. 48-49; 6, s. 74) 

 

Schopnosti 

Jedná se o další z mEkkých faktor] úspEch] pUedstavující profesionální znalost  

a kompetence podniku. VyjadUuje nám, co dEla podnik nejlépe, ale zároveO se nejedná  

o součet schopností jednotlivých zamEstnanc]. Každý podnik by mEl usilovat  

o zvyšování ekonomické, právní a informační úrovnE všech spolupracovník]. U Uídících 

pracovník] by se mEla vyžadovat schopnost rychlé adaptace. (6, s. 74; 7, s. 51-52)  
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Styl vedení 

Pod tímto faktorem si m]žeme pUedstavit, pUístup managementu k Uízení a k Uešení 

problém], které mohou nastat v rámci podniku. Je podstatné, abychom zaregistrovali 

fakt, že existuje i neformální styl Uízení, který vyjadUuje reálné Uídící činnosti 

managementu. Formální pUístup k vedení je zakotven vEtšinou v organizačních 

dokumentech (napU. smErnice) společnosti. (6, s. 75) 

V literatuUe se setkáváme s Uadou možností, jak rozlišovat typologii styl] vedení.  

Za nejzákladnEjší členEní m]žeme označit typologii stylu Uízení: 

 autoritativní, 

 demokratický, 

 liberální (nEkdy označován jako laissez-faire). (7, s. 48) 

ůutoritativní styl Uízení se vyznačuje tím, že Uídící pracovník plnE rozhoduje o Uízení 

firmy, takže jeho podUízení nemají možnost ovlivnit jeho rozhodnutí. Opakem tohoto 

stylu Uízení je styl laissez-faire, kdy Uídící pracovník ponechává volnost na stranE  

svých podUízených. Tídící pracovník zasahuje pouze minimálnE, podUízení pracují  

ve skupinách a dochází ke komunikaci mezi tEmito skupinami. V pUípadE 

demokratického stylu vedení m]žeme zaznamenat jistou míru zapojení podUízených  

do Uízení podniku. Dochází k zpEtné vazbE v rámci komunikace mezi Uídícím  

a podUízenými pracovníky, kteUí vedou o nastolených problémech diskuzi. Nevýhodou 

tohoto typu stylu Uízení je pUedevším časová náročnost, ale na druhou stranu je zde 

pozitivní osobní zainteresování podUízených. (7, s. 48)  

 

1.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je jednou z nejvíce používaných analytických metod strategické analýzy 

společnosti. Pracuje na úrovni analýzy vnitUního i vnEjšího okolí podniku. Zkratka 

SWOT vznikla z anglického originálu začátečních písmen čtyU faktor]: 

 S – Strenghts (silné stránky), 

 W – Weaknesses (slabé stránky),  

 O – Opportunities (pUíležitosti),  

 T – Threats (hrozby). (1, s. 15) 
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Silné a slabé stránky vychází z analýzy vnitUního okolí, pUíležitosti a hrozby pak 

vyplývají ze zkoumání vnEjšího okolí podniku.  Na základE analýzy vnitUního a vnEjšího 

okolí nám tedy SWOT analýza pUináší sjednocení a vyhodnocení jednotlivých poznatk]. 

Jedná se tedy o analýzu, která pracuje s dílčími výsledky jednotlivých provádEných 

analýz napU. analýza PESTLE, 7S a jiné. V pUípadE analýzy vnitUního prostUedí 

zjiš[ujeme, jaké zdroje má podnik k dispozici a jak lze s nimi dále pracovat.  

Pro společnost je d]ležité i sledování vnEjšího prostUedí a jeho dynamiky, jelikož 

 toto prostUedí nám pUináší možné hrozby a pUíležitosti. Pomocí SWOT analýzy shrneme 

všechny dílčí analýzy a jedná se tak o jistou formu rekapitulace závEr]. Tato analýza 

obecnE slouží jako podklad k vzniku možných strategií, ale m]že být i použita 

k definování vizí, nebo k formulování strategických cíl], pUípadnE k identifikaci 

kritických oblastí, na které se musí podnik zamEUit.(3, s. 295-296; 1, s. 15) 

PUi zpracování je vhodné dodržovat princip účelnosti, dále je potUeba pracovat 

s podstatnými fakty, jelikož není možné zpracovat všechny informace, protože  

by následná formulace strategie byla pUíliš komplikovaná. D]ležitým faktem je i to, že 

je potUeba sledovat pUíčinu a nikoliv d]sledek. V neposlední UadE musí být analýzy 

provádEna objektivnE, aby nedocházelo ke zkreslení výsledk]. (3, s. 300-301) 

Cílem SWOT analýzy je provedení strukturované analýzy, která pUináší relevantní 

faktory pro formulaci strategie. Také je velmi d]ležité k této analýze pUistupovat 

dynamicky, jelikož vnEjší i vnitUní podmínky se mohou v čase mEnit a tím se mohou 

mEnit i jednotlivé faktory (2, s. 93-94) 

V literatuUe bývá uvádEn nejčastEji metodický postup, který vychází z obecných 

princip]. D]ležitou první fází je pUíprava na provedení SWOT analýzy, dále je potUeba 

identifikovat silné a slabé stránky podniku na základE poznatk] z vnitUních analýz 

podniku.  Dalším krokem je identifikace pUíležitostí a hrozeb. Výsledným krokem  

je sestavení matice SWOT. (3, s. 300-301) 
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                   Vnitřní faktory 

 

Vnější faktory 
ĚWě Slabé stránky ゅSょ Silné stránky 

ゅOょ Příle:itosti WO strategie 
„hledání“ 

SO strategie 
„využití“ 

(T) Hrozby 
WT strategie 
„vyhýbání“ 

ST strategie 
„konfrontace“ 

Obrázek č.  3: Matice SWOT 
(Zdroj: vlastní zpracování dle: 3, s. 299) 

 

Z  analýzy SWOT lze vyvodit 4 základní strategie na základE kombinace využití 

jednotlivých faktor]. Mezi tyto strategie patUí: 

 SO strategie (využití silných stránek ve prospEch pUíležitostí), 

 WO strategie (pUekonání slabých stránek využitím pUíležitostí), 

 ST strategie (využití silných stránek k odstranEní hrozeb), 

 WT strategie (minimalizace slabých stránek a vyhnutí se ohrožení).(3, s. 299) 

SO strategie 

SO strategie je tzv. strategie využití, nEkdy označována jako strategie „max-max“. 

Jedná se o strategii, která je nejvíce žádaná a pUedstavuje cíl vEtšiny podnik], jelikož 

podnik využívá své silné stránky v souladu s pUíležitostmi, které mohou nastat.  

(3, s. 319; 2, s. 92-93) 

WO strategie 

Tato strategie je nEkdy označována jako strategie hledání nebo „max-min“. Podstatou 

strategie je maximalizace pUíležitostí k eliminaci slabých stránek podniku. V pUípadE 

této strategie podnik potUebuje získat další možné zdroje pro podporu pUíležitostí.  

(3, s. 319-320; 2, s. 93) 
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ST strategie  

ST strategie je označována jako strategie konfrontace „min-max“, jelikož silné stránky 

podniku se stUetnou s hrozbami. Tato strategie je možná jen v pUípadE, když  

je organizace v takovém postavení, že je schopna pUímo čelit hrozbám. Princip  

je založen na včasném rozpoznání hrozby a využití silné stránky podniku, aby byly tyto 

hrozby pUemEnEny v pUíležitost. (3, s. 319-320; 2, s. 93) 

WT strategie  

V pUípadE WT strategie se zamEUujeme na slabé stránky a hrozby podniku, proto  

je nEkdy označována jako obranná tzv. strategie vyhýbání („min-min“). Strategie  

je uplatOována v pUípadE, když se podnik nachází ve špatném stavu a potUebuje zachovat 

svoji existenci. Podstatné je pUekonat slabé stránky a vyhnout se vnEjším hrozbám.  

(3, s. 319-320; 2, s. 93) 
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1.5  Finanční analýza  

V  kapitole se zamEUím na finanční analýzu, kterou m]žeme chápat jako metodu 

hodnocení finančního hospodaUení podniku. V rámci metody se pracuje s daty, které  

se shromaž@ují, tUídí a porovnávají mezi sebou. Dále se kvantifikují vztahy  

mezi jednotlivými daty a dávají se do souvislostí, které určují jejich budoucí 

pUedpokládaný vývoj. (8, s. 3) 

„Podstatou finanční analýzy je splnEní dvou základních funkcí: provEUit finanční zdraví 

podniku (ex-post analýza) a vytvoUit základ pro finanční plán (ex-ante analýza). U první 

funkce hledáme odpovE@ na otázku, jaká je finanční situace podniku k určitému datu – 

jde o historický vývoj a odhad toho, co lze očekávat v nejbližší budoucnosti. Druhá 

funkce se opírá o poznatky finanční analýzy, které jsou základem pro plánování 

hlavních finančních veličin.“ (9. s. 21) 

1.5.1 Zdroje finanční analýzy 

Data pro finanční analýzu získáváme pUedevším z interních zdroj] podniku, ale m]žeme 

využívat i externí zdroje, jelikož podnik jako takový je součástí ekonomického 

prostUedí. Takto získaná data m]žeme tUídit do čtyU skupin, dle jejich typu: 

 finanční informace, 

 kvantifikovatelné nefinanční informace, 

 nekvantifikovatelné informace, 

 odhady analytik]. (10, s. 6-7) 

Do skupiny finančních zdroj] Uadíme pUedevším účetní výkazy, které jsou pro finanční 

analýzu nepostradatelné, jelikož s nimi v rámci této analýzy nejvíce pracujeme. 

Hlavním d]vodem je fakt, že se jedná o veUejnE dostupné informace. Součástí 

finančních informací jsou i výroční zprávy podniku, vnitropodnikové finanční 

dokumenty, plány ze strany finančních odborník] nebo vedení firmy.  

(10, s. 6-7; 9, s. 21)  

Účetní výkazy dElíme na finanční a vnitropodnikové výkazy. Finanční výkazy 

označujeme za externí, jelikož slouží pUedevším pro externí uživatele. PUináší nám 

informace o struktuUe majetku a jeho zdroj] krytí, o výsledku hospodaUení a jeho tvorbE 

v podobE náklad] a výnosy a v neposlední UadE také o penEžních tocích podniku. 
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Vnitropodnikové výkazy nám pak slouží pro interní potUeby a poskytují nám podklady 

pro pUesnEjší výsledky finanční analýzy. Interní výkazy si m]že každá firma nastavit  

dle svých potUeb, v pUípadE finančních výkaz] se jedná o oficiální výkazy definovány 

Ministerstvem financí. (10, s. 7; 9, s. 21) 

Mezi kvantifikovatelné nefinanční informace se Uadí r]zné podnikové statistiky napU. 

zamEstnanosti, poptávky a jiné. Dále sem spadají i interní smErnice nebo oficiální 

ekonomická statistika. V pUípadE nekvantifikovatelných informací se vychází 

z odborných komentáU] tisku a manažer], ze zpráv vedoucích útvar], Ueditel]  

nebo auditor]. (10, s. 6) 

 

1.5.2 ůnalýza absolutních Ěstavovýchě ukazatel] 

ůnalýza absolutních ukazatel] nám slouží pUevážnE k porovnávání vývoje v časových 

Uadách, v tomto pUípadE mluvíme o tzv. horizontální analýze. Také nám poskytuje 

rozbor jednotlivých položek výkazu v procentech v rámci vertikální analýzy. (11, s. 71) 

 

Horizontální analýza 

Horizontální analýza se nEkdy nazývá analýzou „po Uádcích“ nebo analýzou časových 

Uad, jelikož se jedná o analýzu vývoje v určitém horizontu. Zpravidla se jedná o rozmezí 

3 až 10 let. Na základE sledování vývoje jednotlivých hodnot se nám nabízí možnost 

predikce budoucího trendu. ZmEnu m]žeme zaznamenat v absolutních hodnotách, ale 

m]žeme ji vyjádUit pomocí procentního čísla. (8 s. 13; 12, s. 62) 

Tuto analýzu m]žeme označit za nejčastEji používanou v pUípadE, kdy chceme podat 

zprávu o hospodáUské situaci podniku na základE minulých dat i v pUípadE predikce  

do budoucnosti. Pro lepší pUehlednost se používá i grafické znázornEní pomocí 

sloupcového nebo spojnicového grafu. Pro potUeby výpočtu použijeme níže uvedené 

vzorce. (8, s. 15) 

 畦決嫌剣健憲建券í 権兼ě券欠 噺 決ě:券é 剣決穴剣決í 伐 喧�結穴潔月剣権í 剣決穴剣決í 岫11, s. 71) 

 権兼ě券欠 懸 ガ 噺 長ě:津é 墜長鳥墜長í 貸 椎�勅鳥頂朕墜佃í 墜長鳥墜長í椎�勅鳥頂朕墜佃í 墜長鳥墜長í  抜 などど  (8, s. 14) 
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Vertikální analýza 

V pUípadE vertikální analýzy hovoUíme o tzv. procentním rozboru, který nám pUináší 

pUehled o struktuUe podniku napU. o aktivech a pasivech. ůnalýza je označena  

jako vertikální, protože pracujeme s hodnotami daného roku (po sloupcích). Velkou 

výhodou je, že dokážeme výsledky konkrétního roku pUesnEji srovnávat s jinými roky, 

jelikož výsledky jsou nezávislé na meziroční inflaci. Pro potUeby výpočtu si musíme 

zvolit základnu, která nám pUedstavuje 100 %. PUi analyzování výkazu rozvahy vEtšinou 

považujeme za základnu souhrn aktiv resp. pasiv, pUi práci s výkazem zisku a ztrát nám 

základu tvoUí suma tržeb nebo náklad]. Výpočet vyjádUíme jako procentní podíl 

jednotlivých položek účetních výkaz] k zvolené základnE (100 %). (8, s. 17; 11, s. 71)  

 

1.5.3 ůnalýza pomErových ukazatel] 

Z hlediska využitelnosti se nejčastEji používají pro analýzu právE pomErové ukazatelé. 

Jedním z d]vod] je fakt, že podklady pro analýzu vycházejí z účetních výkaz], které 

jsou dostupné i veUejnosti. Dalším d]vodem jejich oblíbenosti je i časová a nákladová 

nenáročnost. ObecnE se jedná o vyjádUení vzájemného vztahu mezi dvEma nebo více 

absolutními ukazateli a jejich podílu. PomErové ukazatele m]žeme tUídit dle typu 

výkazu, z kterého se primárnE čerpá. Rozlišujeme tedy pomErové ukazatele struktury 

majetku a kapitálu (rozvaha), tvorby výsledku hospodaUení (výkaz zisku a ztrát) 

 a na bázi penEžních tok] (cash flow). (8, s. 55; 9, s. 53) 

Pro potUeby této práce, ale budu vycházet z členEní dle zamEUení jednotlivých 

pomErových ukazatel]. Rozlišujeme ukazatele: 

 likvidity, 

 rentability, 

 zadluženosti,  

 aktivity, 

 tržní hodnoty, 

 cash flow. (9, s. 54) 

Jelikož soubor pomErových ukazatel] je značnE rozsáhlý a je vhodné s ním dále 

pracovat a pUiblížit ho interním potUebám firmy, tak jsou níže uvedeny jen nEkteré 

ukazatelé pro potUeby této diplomové práce. (9, s. 54) 



 

30 
 

Ukazatelé likvidity 

ůbychom se mohli zabývat ukazateli likvidity, musíme si objasnit, co to vlastnE 

likvidita je. Na pojem „likvidita“ se m]žeme dívat ze dvou pohled]. První pohled nám 

pUedstavuje likviditu podniku. V druhém pUípadE se zabýváme likviditou určité složky 

majetku, takže nás zajímá pUemEna této položky v penEžní hotovost. V literatuUe bývá 

likvidita definována jako soubor všech likvidních položek, kterými podnik disponuje, 

aby mohl dostát svým závazk]m. Nedostatečná likvidita v rámci podniku znamená, že 

podnik není schopen využívat pUíležitosti, které mohou nastat, jelikož nemá dostatek 

likvidních prostUedk]. Podnik se m]že dostat až do situace, kdy nebudu schopen hradit 

své závazky (dostane se do platební neschopnosti), a to m]že vést až k bankrotu 

podniku. S pojmem likvidita souvisí i pojem solventnost, která pUedstavuje schopnost 

podniku uhradit své závazky v dobE splatnosti. (9, s. 54; 8, s. 66) 

Podnik by mEl být dostatečnE likvidní, aby byl schopen splnit všechny své závazky.  

Na druhou stranu, ale vedení podniku dává pUednost nižší úrovni likvidity, jelikož 

vázanost penEžních prostUedk] v obEžných aktivech m]že mít negativní dopad  

na rentabilitu vlastního kapitálu. Z tEchto d]vod] je potUeba zachovat vyvážený stav 

likvidity. PUi výpočtech ukazatel] likvidity pracujeme s obEžným majetkem  

a krátkodobými závazky podniku. Rozlišujeme 3 typy likvidity dle stupnE: 

 1. stupeO - okamžitá, 

 2. stupeO - pohotová, 

 3. stupeO - bEžná. (9, s. 54-55, 11, s. 93) 

 

BEžná likvidita (current ratio) 

BEžnou likviditu m]žeme označit za celkovou likviditu, protože nám pUedstavuje 

pokrytí krátkodobých závazk] obEžnými aktivy. Na celkovou likviditu má vliv struktura 

obEžného majetku, jelikož tUeba položka zásob bývá zpravidla ménE likvidní a trvá 

nEjaký čas, než se zpenEží. ZpenEžení zásob je časovE náročné pUi prodeji, ale i pUi 

zvolení možnosti spotUeby v rámci výrobní činnosti. Nevýhodou tohoto ukazatele je, že 

pUi výpočtu se nevychází ze struktury obEžných aktiv a m]že dojít k ovlivnEní 

jednotlivých položek výpočtu na základE odložených činností pUed dnem sestavení 
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výkazu. Doporučený interval hodnot pro bEžnou likviditu je dle R]čkové 1,5 - 2,5.  

‚(8, s. 66; 9, s. 56) 

 稽ě:券á 健件倦懸件穴件建欠 噺 墜長ě:津á 銚賃痛沈塚銚賃追á痛賃墜鳥墜長é 佃á塚銚佃賃槻 (8, s. 66) 

 

Pohotová likvidita (acid test) 

Pohotová likvidita 2. stupnE eliminuje položku zásob, protože jak bylo uvedeno 

v pUípadE bEžné likvidity, jedná se o nejménE likvidní položku obEžných aktiv.  

Dle literatury by hodnota pohotové likvidity nemEla klesnout pod hodnotu 1, za ideální 

stav se považuje pomEr čitatele (obEžná aktiva – zásoby) a základny (krátkodobé 

závazky) 1:1 nebo až 1,5:1. (8, s. 67; 9, s. 56) 

 鶏剣月剣建剣懸á 健件倦懸件穴件建欠 噺 墜長ě:津á 銚賃痛沈塚銚 貸 佃á鎚墜長槻賃追á痛賃墜鳥墜長é 佃á塚銚佃賃槻  (8, s. 67) 

 

Okamžitá likvidita (cash ratio) 

Jedná se o likviditu 1. stupnE nEkdy nazývanou hotovostní likviditou. PUedstavuje 

schopnost podniku uhradit právE splatné závazky, proto výpočet obsahuje nejlikvidnEjší 

položky z obEžných aktiv. V níže uvedeném vzorci se jedná o penEžní prostUedky, které 

jsou tvoUeny penEzi v pokladnE a na bankovních účtech, dále o ekvivalenty, pod kterými 

si m]žeme pUedstavit volnE obchodovatelné cenné papíry a šeky. Doporučené hodnoty 

výpočtu okamžité likvidity jsou v rozmezí 0,ř - 1,1 dle americké literatury. V prostUedí 

České republiky se pracuje s nižší hodnotou dolní hranice 0,6 resp. 0,2 dle Ministerstva 

pr]myslu a obchodu. (9, s. 55) 

 頚倦欠兼:件建á 健件倦懸件穴件建欠 噺 椎勅津ě:津í 椎追墜鎚痛�勅鳥賃槻袋勅賃塚沈塚銚鎮勅津痛槻墜賃銚陳:沈痛ě 鎚椎鎮銚痛津é 佃á塚銚佃賃槻  (8, s. 67) 
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Ukazatelé rentability 

Pomocí ukazatel] rentability zjiš[ujeme výnosnost (rentabilitu) vloženého kapitálu 

podniku a jeho schopnost vytváUet nové zdroje. Výpočty ukazatel] rentability 

 nám poskytují informace o celkové efektivnosti daného podniku. Z tohoto d]vodu 

budou ukazatelé rentability nejvíce zajímat akcionáUe a novE vstupující investory. 

ObecnE by mEli jednotlivé ukazatelé r]st v čase. PUi výpočtech pracujeme s výkazy 

zisk] a ztrát a také rozvahy. Níže uvedené vzorce jednotlivých ukazatel] m]žeme 

vynásobit 100, abychom získali hodnotu v procentech, s kterou m]žeme dále pracovat. 

(9, s. 58) 

  

Rentabilita celkových vložených aktiv (ROA) 

Ukazatel celkových vložených aktiv (ROů - Return On Assets) je nEkdy označován 

jako míra výnosu aktiv resp. návratnost aktiv. PUi výpočtu pomEUujeme dosažený zisk 

spolu s aktivy, aniž bychom rozlišovali jejich zdroj financování pUípadnE, jestli se jedná 

o krátkodobá nebo dlouhodobá aktiva.  迎頚畦 噺 帳喋彫脹 銚賃痛沈塚銚  (8, s. 57) 

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) pUedstavuje výsledek hospodaUení  

pUed zdanEním a odečtem úrok]. Používá se vzhledem k tomu, že m]žeme porovnávat 

podniky, které mají r]znou kapitálovou strukturu a jsou rozdílnE daOovE zatíženy. 

V praxi nám EBIT pUedstavuje provozní výsledek hospodaUení. V nEkteré literatuUe  

se uvádí, že do čitatele má být dosažen výsledek hospodaUení zvýšen ještE o nákladové 

úroky. Dále se uvádí, že se m]že pracovat s čistým ziskem pUed vyplacením dividend 

(EAT). (13, s. 65; 9 s. 59) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Ukazatel nám pUináší informaci o výnosnosti vlastního kapitálu vloženého investory  

a jeho návratnosti. Vlastníci podniku tak mohou zjistit, zda jejich vložené zdroje 

generují dostatečný výnos a zda jsou efektivnE využity. V pUípadE, kdy dochází k r]stu 

vypočítaného ukazatele v čase, m]žeme napUíklad vyvodit závEr, že dochází ke zvýšení 
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výsledku hospodaUení nebo ke zmenšení podílu vlastního a cizího kapitálu a jiné.  

(8, s. 57; 9, s. 60) 迎頚継 噺 č沈鎚痛ý 佃沈鎚賃塚鎮銚鎚痛津í 賃銚椎沈痛á鎮  (8, s. 57) 

 

PUi výpočtu pracujeme s čistým ziskem resp. s výsledkem hospodaUením po zdanEní. 

V pUípadE záporného ukazatele rentability vlastního kapitálu se doporučuje s tímto 

ukazatelem dále nepracovat, jelikož výsledek je zkreslen. (13, s. 72-73) 

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Ukazatel rentability tržeb (ROS – Return on sales) nám charakterizuje vztah tržeb  

a zisku zvolených dle potUeb analýzy. Níže je uveden obecný výpočet, který  

je v r]zných knihách jinak interpretován. Pro výpočet si zvolíme ziskovou položku (zisk 

za určité období), doporučuje se zvolit tržby, které spadají do provozního výsledku 

hospodaUení. V pUípadE zisku pak m]žeme vycházet z r]zných jeho podob  

napU. z provozního zisku (v pUípadE srovnání r]zných podnik]), ze zisku po zdanEní 

nebo z výsledku hospodaUení pUed zdanEním. V pUípadE použití výsledku hospodaUení 

po zdanEní m]žeme hovoUit o tzv. ziskovém rozpEtí, kdy ukazatel vyjadUuje 

vyprodukovaný efekt na 1 Kč tržeb.(8 s. 59; 9, s. 62)  

 迎頚鯨 噺 佃沈鎚賃痛追:長槻  (9, s. 62) 

 

Ukazatelé zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti tzv. finanční závislosti nám zachycují vztah mezi vlastními  

a cizími zdroji podniku. Pokud by podnik využíval jen svých interních zdroj], pUipravil 

by se tak o možnost vyššího zhodnocení svého vloženého kapitálu. Proto vEtšinou 

každý podnik využívá i cizí zdroje k financování své činnosti. Druhým extrémem  

je použití jen cizích zdroj], ale tuto možnost zákon nedovoluje, jelikož se vždy 

vyžaduje nEjaký vlastní kapitál. Z uvedeného vyplývá, že v pUípadE zadluženosti  

se nemusí vždy hovoUit jen o negativním dopadu na podnik. R]st zadluženosti podniku 
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nám m]že pUinášet r]st celkové rentability resp. výkonnosti, ale nesmíme zapomínat, že 

se tím snižuje i finanční stabilita podniku. (8, s. 63-64; 9, s. 64) 

PUi analýze finančních zdroj] a finanční struktury podniku využíváme široké spektrum 

ukazatel] zadluženosti napU.: 

 celkovou zadluženost,  

 kvótu vlastního kapitálu (koeficient samofinancování), 

 koeficient zadluženosti, 

 úrokové krytí, 

 dlouhodobou a krátkodobou zadluženost. (8, s. 63-64; 9, s. 64) 

 

Celková zadluženost 

Jedná se o základní ukazatel, který nám vyjadUuje pomEr cizího kapitálu k celkovým 

aktiv]m. Ukazatel m]žeme označit za ukazatel vEUitelského rizika (debt ratio). VEUitelé 

preferují nižší hodnotu, jelikož to znamená, že podnik má vlastní zdroje, které kryjí 

vEUitelské riziko. Z toho plyne, že čím je hodnota vyšší, tím toto riziko roste.  

(8, s. 64-65; 9, s. 64-65) 

 系結健倦剣懸á 権欠穴健憲:結券剣嫌建 噺 頂沈佃í 賃銚椎沈痛á鎮 頂勅鎮賃墜塚á 銚賃痛沈塚銚 (8, s. 64) 

 

Kvóta vlastního kapitálu (koeficient samofinancování) 

Tento ukazatel navazuje na celkovou zadluženost. Jedná se o ukazatel finanční 

nezávislosti (equity ratio), který vyjadUuje vztah vlastního kapitálu podniku k celkovým 

aktiv]m. Součet tohoto ukazatele a již zmínEného ukazatele celkové zadluženosti nám 

musí dát pUibližnou hodnotu 1, jelikož součet tEchto položek tvoUí celkový kapitál 

podniku. V pUípadE vzniku rozdílu se m]že jednat o nezaUazení nEjaké položky 

z rozvahy do výpočtu. (8, s. 64; 9, s. 65) 

 計懸�建欠 懸健欠嫌建券í月剣 倦欠喧件建á健憲 噺 塚鎮銚鎚痛津í 賃銚椎沈痛á鎮頂勅鎮賃墜塚á 銚賃痛沈塚銚 (8, s. 64) 
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Koeficient zadluženosti 

Dalším ukazatelem, který používáme k mEUení zadluženosti je koeficient zadluženost 

nEkdy v literatuUe označován jako míra zadluženosti. Pomocí tohoto ukazatele 

analyzujeme pomEr cizích zdroj] a vlastního kapitálu. V praxi se m]žeme setkávat 

s tímto výpočtem v pUípadE posuzování pUi žádosti o nový úvEr. PUi zpracování finanční 

analýzy se m]žeme setkat i s obdobou tohoto výpočtu, kdy se prohodí čitatel 

se jmenovatelem a tím získáme míru finanční samostatnosti podniku.  

(11, str. 89; 8, str. 64) 

 計剣結血件潔件結券建 権欠穴健憲:結券剣嫌建件 噺 頂沈佃í 賃銚椎沈痛á鎮塚鎮銚鎚痛津í 賃銚椎沈痛á鎮 (8, s. 64) 

 

Úrokové krytí 

Hodnota úrokového krytí vyjadUuje, kolikrát dosažený zisk pUevyšuje hrazené úroky 

podniku. Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 3x až 6x, v nEkteré literatuUe se uvádí 

hodnoty vyšší než 5x. Pokud by výsledek byl 1x, tak o podniku m]žeme Uíct, že podnik 

nepUináší zisk pro své akcionáUe a není schopen dostát svým daOovým závazk]m.  

(8, s. 64; 11, s. 90) 

  Ú堅剣倦剣懸é 倦堅検建í 噺 帳喋彫脹 津á賃鎮銚鳥墜塚é ú追墜賃槻 (11, s. 89) 

 

Ukazatelé aktivity 

Oblast ukazatel] aktivity spadá do Uízení aktiv (asset management). Pomocí tEchto 

ukazatel] zjiš[ujeme, zda podnik efektivnE využívá své jednotlivé aktiva. Výsledek 

m]žeme zachytit jako obrat jednotlivých položek nebo jako jejich dobu obratu. 

Rozlišujeme: 

 obrat celkových aktiv,  

 obrat zásob (doba obratu zásob), 

 obrat pohledávek (doba obratu pohledávek), 

 obrat závazk] (doba obratu závazk]). (11, s. 107-109) 
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Obrat celkových aktiv  

Ukazatel nám poskytuje informaci o počtu obrátek aktiv za sledované období. 

Doporučená hodnota počtu obrátek je minimálnE 1, zde platí, že podnik radEji dává 

pUednost vEtším čísl]m. Čím menší hodnota, tím podnik ménE efektivnE využívá  

své zdroje. Ukazatel je součástí pyramidového rozkladu rentability vlastního kapitálu, 

takže je zde patrná úzká návaznost na ukazatele rentability. (8, s. 61; 11, s. 107-108; 9, 

str. 67) 

 頚決堅欠建 潔結健倦剣懸ý潔月 欠倦建件懸 噺 痛追:長槻銚賃痛沈塚銚  (11, s. 107) 

 

Obrat (doba obratu) zásob 

Ukazatel obratu zásob (intenzity využití zásob) nám podává informaci o tom, kolikrát  

za sledované období jsou zásoby nakoupeny a znovu prodány. Vzhledem k tomu, že 

tržby jsou tokovou veličinou a zásoby jsou stavovou veličinou, tak se doporučuje 

v nEkteré literatuUe nahradit položku „zásoby“ za pr]mErný roční stav zásob, který 

zjistíme na základE mEsíčních stav] jednotlivých účt] zásob. (8, s. 61-62) 

 頚決堅欠建 権á嫌剣決 噺 痛追:長槻佃á鎚墜長槻  (8, s. 62) 

 

V pUípadE doby obratu zásob zjiš[ujeme dobu, po kterou jsou aktiva vázaná ve formE 

zásob. Každý podnik se chce dostat do situace, kdy obrátkovost zásob je vyšší  

a na druhou stranu doba obratu zásob kratší. I v tomto pUípadE se m]že vycházet 

z pr]mErného stavu zásob, jak tomu bylo v pUípadE jejich obratu. (8, s. 62; 9, s. 67) 

 経剣決欠 剣決堅欠建憲 権á嫌剣決 噺 佃á鎚墜長槻痛追:長槻  抜 ぬはど (8, s. 62; 9, s. 67) 

Doba obratu (obrat) pohledávek 

Doba obratu pohledávek pracuje s pohledávkami z obchodních vztah] a výsledek nám 

poskytuje informaci o pr]mErné dobE splatnosti pohledávek. Vypočítaná doba obratu 
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pohledávek se porovnává s dobou splatnosti, která je poskytována odbEratel]m v rámci 

fakturace. Pokud je pr]mErná doba splatnosti pohledávek vEtší než stanovená bEžná 

fakturační lh]ta, dochází k tomu, že dlužnici v čas nehradí své závazky v náš prospEch. 

Tato vEtší hodnota je z dlouhodobého hlediska problém, který je potUeba Uešit zajištEním 

včasnEjším inkasem. Dle R]čkové se ve výpočtu vychází z počtu 365 dní, v nEkteré 

literatuUe se uvádí počet dní 360.(8, s. 63; 9, s. 67) 

 経剣決欠 剣決堅欠建憲 喧剣月健結穴á懸結倦 噺 椎墜朕鎮勅鳥á塚賃槻痛追:長槻  抜 ぬはど (11, s. 108) 

 

Rychlost obratu pohledávek podniku zjistíme pomocí výpočtu obratu pohledávek. Jedná 

se o pomEr tržeb a pohledávek z obchodních vztah], z kterého je odvozen výpočet pro 

dobu obratu viz pUedchozí odstavec.(9, s. 67) 

 

Doba obratu (obrat) závazk] 

Výpočty obratu závazk] a jejich doby obratu se principiálnE počítají stejnE jako 

v pUípadE pohledávek, stačí zamEnit „položku“ pohledávky za závazky. Doba obratu 

závazk] nám poskytuje pUedstavu o naší platební morálce v]či vEUitel]m 

(dodavatel]m). Ukazatel nám poskytuje informaci o délce trvání našeho dluhu  

od vzniku závazku až po jeho uhrazení. Do výpočtu se zahrnují krátkodobé závazky 

z obchodních vztah], v nEkterých pUípadech se m]žou tyto závazky rozšíUit o ostatní 

krátkodobé závazky. Mezi ostatní závazky patUí závazky v]či vlastním zamEstnanc]m, 

státu a jiným institucím. (11. s. 108-109) 

 経剣決欠 剣決堅欠建憲 権á懸欠権倦ů 噺 佃á塚銚佃賃槻痛追:長槻  抜 ぬはど (11, s. 108) 

 

Obecným pUedpokladem je, že podnik pozdEji platí své dluhy a dUíve inkasuje své 

pohledávky resp. doba obratu závazk] je delší než doba obratu pohledávek. (9, s. 67-68) 
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2 ůNůLÝZů PROBLÉMU ů SOUČůSNÉHO STůVU 

Pro zkoumání jsem si vybrala akciovou společnost KůROSERIů, a. s., která již nEkolik 

let p]sobí na českém trhu a v minulosti prošla Uadou promEn, jak organizačních, tak 

strukturálních, které jsou blíže pUiblíženy v následujících kapitolách.  

 

 

Obrázek č.  4: Logo společnosti KůROSERIů, a. s. 
(Zdroj: 14) 

 

2.1 PUedstavení společnosti KAROSERIA, a. s. 

V této kapitole blíže pUedstavím analyzovanou společnost KůROSERIů, a. s., uvedu 

základní údaje o firmE, její historii a charakteristiku, abych lépe pUiblížila společnost  

a její činnost pro následující podrobnEjší analýzy.  

 

2.1.1 Základní údaje 

Níže uvedené základní informace o analyzované společnosti jsou oficiálnE zveUejnEny  

v obchodním rejstUíku.  

Obchodní firma:  KAROSERIA, a. s. 

Právní forma:   akciová společnost 

Sídlo společnosti:  Heršpická 75Ř/13, ŠtýUice, 61ř 00 Brno 

IČO/DIČ:   46347453/CZ46347453 

Den vzniku:   30. 4. 1992 

Statutární orgán:  Ing. Dušan Nevrtal (místopUedseda pUedstavenstva) 

    Ing. Miroslav Kurka (pUedseda pUedstavenstva) 

    Bc. Vladimír Kurka (člen pUedstavenstva) 
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Dozorčí rada:   Ing. Karel Kratochvíl (pUedseda) 

    Ing. Vladimír Hladiš (člen) 

    Ing. Igor Prusenovský (člen) 

Základní kapitál:   1Řř 25Ř 000 Kč (100% splaceno) 

    1Řř 25Ř ks zaknihovaných akcií na majitele  

(1ks=1 000 Kč) 

PUedmEt podnikání dle OR:  

• Hostinská činnost 

• Opravy silničních vozidel 

• Opravy ostatních dopravních prostUedk] a pracovních stroj] 

• KlempíUství a oprava karoserií 

• Výroba, obchod a služby neuvedené v pUílohách 1 až 3 ŽZ 

• Zámečnictví, nástrojáUství 

• Činnost účetních poradc], vedení účetnictví, vedení daOové  

evidence (15) 

 

Společnost KůROSERIů, a. s. vlastní pUímé a nepUímé podíly i v jiných společnostech. 

V současné dobE má společnost 3 dceUiné podniky. Jejich pUehled je uveden 

v následující tabulce.  

Tabulka č.  1: Vlastnické podíly dceUiných společností 

Název 
společnosti ZamEUení Vlastnický podíl 

k 31. 12. 2017 

PULCO, a. s. 
Práškové lakování, lisování plech] a výroba 
tepelnE izolačních panel] 

100 % 

MATE, a. s. PUídavná zaUízení a realitní činnost 69,71 % 

LIFT UP, s. r. o. Prodej a pronájem manipulační techniky 100 % 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: 16) 
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Společnost vlastnila ještE jednu dceUinou společnost (ůKB CZECH, s. r. o.), ale 

v pr]bEhu roku 2017 došlo k prodeji části podílu. Vzhledem k této skutečnosti současná 

majetková účast je tvoUena 40% podílem a jedná se tak o pUidruženou společnost. 

Společnost k 31. 12. 2017 dále vlastní podíly ve společnostech: 

 České vinaUské závody, a. s.  

 ENERGOAQUA, a. s. (16) 

 

2.1.2 Historie společnosti 

V rámci znárodnEní v oblasti pr]myslu vznikl národní podnik KůROSů, který sídlil  

ve Vysokém MýtE. V BrnE tak vznikl samostatný závod KůROSů n. p., který  

se zamEUoval pUevážnE na sériovou výrobu automobilových nástaveb. V dalších letech 

docházelo k modifikaci výroby speciálních karoserií, které sloužily pro r]zné účely 

napU. ubikace pro pracovníky ve stavebnictví. Na tuhle výrobní modifikaci navazovala  

v roce 1ř54 první výroba menších sérií autobus] pro potUeby tehdejší pošty, dále  

se začalo pracovat na inovaci a výrobE kabin pro traktory. (14) 

V dalších letech docházelo k vyrábEní vEtšího počtu specializovaných typ] nástaveb  

a také k výrobE podvozk] Tatra T-Ř05 v r]zných provedeních. Podnik se také podílel  

na výrobE armádních nástaveb, pekárenských voz], chemických voz] a jiné. Od roku 

1ř5ř do roku 1ř60 došlo k rozšíUení stávajícího závod]. V tEchto letech došlo také  

k značným investicím do výrobních technologií, které mEly zaručit výrobu 

modernEjších uzavUených kabin pro společnost Zetor. Orientace podniku se pomalu 

pUesouvala na uspokojení civilních potUeb obyvatelstva. V roce 1ř62 došlo k pUevedení 

národního podniku spolu se závodem Brno pod národní podnik ůZL (ůutomobilové 

závody LetOany). V této dobE novE vzniklý podnik ůZL spolupracoval se Zetorem, 

závodem Praga n. p., závodem KůROSů v HoUicích. PostupnE vznikaly nové typy 

vozidel v r]zných modifikacích, byla novE zavedená opravárenská činnost, která 

začínala probíhat sériovým zp]sobem. Závod Brno byl součástí sdružení Správa  

pro rozvoj automobilového opravárenství. Národní podnik ůVIů vznikl na základE 

obdržení licence na výrobu voz] typu Saviem Renault pro ČSSR, které byly 

produkovány od roku 1ř6ř ve francouzské, smíšené a pozdEji české verzi. V letech 

1ř71 až 1ř75 dochází k rozvoji výroby v BrnE, roste počet záručních i pozáručních 
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oprav, zvyšuje se počet zamEstnanc], začíná výroba náhradních díl], rozšiUuje  

se výroba o speciální nástavby. O roku 1řŘ0 se podnik pUedevším zamEUoval  

na neustálý vývoj v oblasti výroby skUíní a následný export do zahraničí. V roce 1řŘř 

dochází ke zmEnE politického režimu v ČR a dochází k rozsáhlým privatizacím 

národních  

podnik]. V d]sledku této skutečnosti v roce 1řř2 vzniká společnost  

AVIA KAROSERIA BRNO, a. s. Společnost pUevzala veškerý majetek, který spadal 

pod národní podnik ůVIů. Pro udržení pozice na trhu musela společnost v rámci 

tržního hospodáUství redukovat svoji činnost a stabilizovat svoji pozici. Společnost  

se také stala jedním ze zakládajících člen] „Sdružení automobilového pr]myslu v rámci 

ČR“. P]vodní název ůVIů KůROSERIů BRNO, a. s. byl upraven  

na KůROSERIů, a. s. V roce 2014 se společnost stala členem koncernu PROSPERITA 

holding, a. s.. (14) 

 

2.1.3 PROSPERITA holding 

V roce 1řř1 vznikla investiční společnost „TRůDEINVEST investiční společnost“, 

která následující rok založila investiční společnost „Fond Prosperita a. s.“.  

Tato společnost se podílela na privatizačních akcích v ČR. V roce 1řř3 došlo  

k pUemEnE na akciovou společnost s názvem „PROSPERITů investiční fond, a. s.“.  

V následujících letech došlo k navýšení základního kapitálu až na částku pUibližnE  

1,5 mld. Kč. Z tohoto d]vodu patUil investiční fond k nejvEtším nebankovním fond]m 

v ČR a jeho akcie byly obchodovány na Burze cenných papíru a i na mimoburzovním 

trhu RM Systému. Už v tomto období se společnost KůROSERIů, a. s. stala součástí 

konsolidačního celku. (17) 

V d]sledku novely zákona o investičních společnostech a investičních fondech  

se společnost stala na začátku 21. století otevUeným podílovým fondem, který byl 

schválen komisí pro cenné papíry. V rámci této zmEny se společnost pUejmenovala  

na „PROSPERITů investiční společnost, a. s.“. Tato investiční společnost pracovala 

pUedevším na zvyšování hlasovacích podílu ve společnostech v rámci konsolidačního 

celku. Podíl v analyzované společnosti KůROSERIů, a. s. v této dobE patUil  

mezi nejvýznamnEjší spolu s podíly ve společnostech: KDYNIUM, a. s., 
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CONCENTRů, a. s., ůLMET, a. s., České vinaUské závody, a. s., TZP, a. s.,  

S. P. M. B., a. s., TOMA, a. s., nebo ENERGOAQUA, a. s.. (17) 

V roce 2004 opEt v d]sledku novelizační zmEny došlo k založení dceUiné společnosti. 

NovE vzniklá společnost mEla zajistit pUedevším oddElení fondu kolektivního 

investování od správy skupiny podnik]. Z uvedeného d]vodu rozlišujeme mateUskou 

společnost „PROSPERITů holding, a. s.“ a dceUinou společnost „PROSPERITů 

investiční společnost, a. s.“. Od 1. července 2005 plní mateUská společnost svou hlavní 

funkci jako majitele a správce všech společností skupiny PROSPERITů. V roce 2016 

společnost dosahovala tržeb v hodnotE 2,3 mld. Kč, pUi aktivech v hodnotE Ř,6ř mld. Kč 

a vlastnímu kapitálu v hodnotE 6,74 mld. Kč. (17) 

Holding PROSPERITů se snaží p]sobit v r]zných oborech, mezi které patUí  

napU. oblast investování do nemovitostí, oblast zpracování odpad], energetiky, vzdElání 

nebo výroba a zpracování technických vláken pro stavebnictví a automobilový pr]mysl 

aj.. Společnost ve svém profilu uvádí, že: “PROSPERiTA holding, a.s. je výhradnE 

česká investiční skupina s více než 20 letou tradicí. Ve svém portfoliu má více než 30 

společností napUíč obory pUedevším v České republice, nebo[ tady jsme doma.”. 

Podniková strategie je založena na dlouhodobé správE, rozvíjení a zhodnocení majetku 

vlastního i svEUeného (podílového fondu). (17) 

 

 

Obrázek č.  5: Logo PROSPERITA holding, a. s 
(Zdroj: 17) 

V pUíloze č. 1 je podrobnEji znázornEné grafické zpracování ovládaných a propojených 

osob spolu s podíly skupiny PROSPERITů. Podíl PROSPERITA holding, a. s.  

v analyzované společnosti KůROSERIů, a. s. činní ke konci roku 2017 - 55,16%. (18) 
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2.1.4 Nabídka služeb 

Společnost KůROSERIů, a. s. prošla v minulosti Uadou promEn, které vyústily až  

v tu skutečnost, že v současné dobE společnost nabízí omezené portfolio svých služeb 

oproti dobE minulé. DUíve se jednalo o výrobní podnik s bohatou historií vyrábEjící 

špičkové produkty, které sloužily, jak pro český, tak i pro zahraniční trh.  

Společnost pUevedla nEkteré své činnosti na dceUiné společnosti, ve kterých vlastní podíl 

a které zajiš[ují tyto služby pro stávající zákazníky. Z tohoto d]vodu firma 

KůROSERIů, a. s. v současnosti nabízí tyto služby: 

• pronájem realit, 

• služby spojené s dopravou, 

• zámečnické práce, 

• opravy nástaveb, 

• poprodejní služby automobilových nástaveb. (14) 

Hlavní ekonomická činnost podniku je klasifikována označením CZ-NACE  

„L“ - Činnosti v oblasti nemovitostí. Číselné označení klasifikované činnosti  

je 68.20 – Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí. Do této kategorie 

spadá pronájem a provoz vlastních pUípadnE pronajatých nemovitostí (bytové i nebytové 

prostory, pozemky), součástí je i poskytování rodinných dom] a byt]. (19) 

 

Pronájem realit 

Pronájem nemovitostí v areálu společnosti je hlavní ekonomickou činností pUinášející 

nejvEtší podíl tržeb a následné zisky, které se mohou dále využívat na správu  

a rozšiUování této oblasti. Společnost disponuje rozsáhlým areálem, který je velmi dobUe 

strategicky umístEn. 

Rozsáhlý areál o velikosti až 13 ha společnosti KůROSERIů, a. s. leží v jižní části 

mEsta Brna necelé 2 kilometry pUímo od centra mEsta. Za velkou konkurenční výhodu 

m]žeme považovat dobré umístEní v blízkosti dálnice Brno – Praha a Brno - Olomouc, 

které jsou velkou výhodou pUedevším pro nákladní a kamionovou dopravu sloužící  

pro nájemce. V blízkosti se nachází i rychlostní komunikace Brno – VídeO. (14) 
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Obrázek č.  6: Mapa areálu KůROSERIů, a. s.  
(Zdroj: 20) 

 

Společnost nabízí pro své nájemce rozsáhlé zastUešené i nezastUešené prostory vhodné 

pro skladování nebo výrobní činnost. K dispozici jsou i pUilehlé kanceláUské prostory 

pro zajištEní potUebné administrativní činnosti nájemc]. (14) 

 

 

Obrázek č.  7: Nájemní budova 
(Zdroj: 17) 

 

V roce 2017 začala výstavba nové haly o rozloze 3 000 m2. Tento projekt byl dokončen 

a uveden do provozu na pUelomu roku 201Ř a 201ř. NovE postavená hala sídlí na ulici 

Pražáková a jsou zde vytvoUeny 4 samostatné části k pronajmutí. K dispozici jsou 

prodejní a skladové prostory. NovE postavená budova k pronájmu je využita zatím  
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na 50 %. Mezi nájemce patUí VerticalBlock, s. r. o., který zde provozuje lezecké 

centrum HůNGůR (HůNGůR climbing playground by ůdam Ondra), druhým 

nájemcem je prodejce elektrotechnického vybavení ELFETEX spol. s r. o.. (17) 

 

Tabulka č.  2: PUehled budov KůROSERIů, a. s. a jejich využití k 31. 12. 2018 

 Označení Typ Účel 

ůreál 
Heršpická 

A Vrátnice Užívání 

B KanceláUe Pronájem 

C Dílna, pneuservis Užívání 

E Provozní hala Pronájem 

F ůdministrativní budova Pronájem 

G Výrobní hala Pronájem 

H Sklady Pronájem 

K Sklady (CK Victoria) Pronájem 

L Výrobní hala Pronájem 

M Výrobní hala Pronájem 

R ůdministrativní budova Užívání 

Pražáková U Skladovací a prodejní hala Dokončení (pronájem) 

Český 
Brod 

A Výrobní hala Pronájem 

B Výrobní hala Pronájem 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: 16) 

 

Ostatní služby 

Mimo svoji hlavní ekonomickou činnost podnik nabízí služby spojené s dopravou. 

Společnost zajiš[uje smluvní prodej motorové nafty pro své zákazníky, drobné opravy 

osobních a užitkových vozidel včetnE služeb pneuservisu pro osobní a užitkové vozy. 

Další činností jsou zámečnické práce související s výrobou ocelových konstrukcí  

na zakázku a opravy automobilových nástaveb. (14) 

V návaznosti na pUedešlou výrobní činnost podniku, kdy podnik produkoval r]zné 

speciální automobilové nástavby, je zajištEn poprodejní servis včetnE prodeje 

náhradních díl] (ůvia ů31, Daewo ůvia 60/75, Lublin) a vedení technické 

dokumentace. (14) 
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Od poloviny roku 201Ř společnost KůROSERIů pUevzala obchodní činnost  

od své dceUiné společnosti LIFT UP, s. r. o.. Vzhledem k této skutečnosti se portfolio 

služeb rozrostlo o služby související s manipulační technikou. (21)   

  

2.2 ůnalýza PESTLE 

Pomocí PESTLE analýzy budu zkoumat vnEjší okolí společnosti KůROSERIů, a. s., 

která je jako každá jiná obchodní korporace ovlivnEna r]znými faktory p]sobící 

z vnEjšího prostUedí. V následujících podkapitolách se budu zabývat jednotlivými 

rozbory faktor] a jejich vlivem na společnost KůROSERIů, a. s . 

 

2.2.1 Politické a legislativní faktory 

Jelikož politické faktory úzce souvisí s faktory legislativními, rozhodla jsem  

se zpracovat tyto dva faktory analýzy do jedné podkapitoly. 

Politické prostUedí silnE p]sobí na každý ekonomický subjekt. Politickou situaci 

v České republice m]žeme označit za dlouhodobE nestabilní. V pr]bEhu nEkolika let  

se vystUídalo nEkolik vládnoucích politických stran, stUídala se vláda pravicových  

i levicových politických stran. S každým volebním obdobím dochází k pravidelným 

zmEnám obsazení na jednotlivých úrovních. Vláda České republiky je vrcholným 

orgánem výkonné moci. V čele je pUedseda vlády ůndrej Babiš, jenž nahradil 

Bohuslava Sobotku, který p]sobil ve funkčním období od roku 2014 do roku 2017. 

 Za vlády ůndreje Babiše se na postech jednotlivých ministr] vystUídalo už nEkolik 

osobností z politického prostUedí. (22) 

Z programového prohlášení vlády ůndreje Babiše vyplývá, že se bude usilovat  

o zjednodušení a elektronizaci daOového systému. Vláda bude usilovat o dlouhodobý 

hospodáUský r]st a stabilizaci státního dluhu ve vztahu k HDP. D]ležitým bodem je  

i informace o tom, že vláda bude prosazovat stabilní a pUedvídatelné daOové prostUedí  

a nebude chtít zvyšovat daOovou zátEž. V programovém prohlášení se hovoUí i zrušení 

tzv. super hrubé mzdy, která se vyskytuje u danE z pUíjmu fyzických osob. (22) 

ObecnE lze Uíci, že podnik je výraznE ovlivOován politickým prostUedím pUedevším 

prostUednictví vydaných zákon] nebo novel stávajících zákon], kterými se musí 
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subjekty v podnikatelském prostUedí Uídit. Společnost KůROSERIů, a. s. se musí Uídit 

platnou legislativou České republiky. Mezi platné legislativní pUedpisy, které mají vliv 

na analyzovanou společnost, lze zaUadit zejména:  

 Zákon č. ř0/2012 Sb. – Zákon o obchodních korporacích, 

 Zákon č. Řř/2012 Sb. – Občanský zákoník, 

 Zákon č. 563/1řř1 Sb. – Zákon o účetnictví, 

 Zákon č 586/1992 Sb. – Zákon o daních z pUíjm].  

 Zákon č. 360/2014 Sb. – Zákon o dani z pUidané hodnoty,  

 Zákon č. 16/1řř3 Sb. – Zákon o dani silniční, 

 Zákon č. 262/206 Sb. – Zákoník práce, 

 Zákon č. 155/1řř5 Sb. – Zákon o d]chodovém pojištEní, 

 Zákon č. 30ř/2006 Sb. – Zákon o zajištEní dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví pUi práci, 

 Zákon č. 256/2004 Sb. – Zákon o podnikání na kapitálovém trhu, 

 Zákon č. 133/1řŘ5 Sb. – Zákon České národní rady o požární ochranE, 

 Zákon č. 1Ř3/2006 Sb. – Stavební zákon a další.  

V oblasti daOové problematiky lze za nový prvek považovat vznik povinnosti podávání 

kontrolního hlášení s účinností od roku 2016, které se podává pouze v elektronické 

podobE a v pUípadE právnických osob mEsíčnE. Na základE vzniku povinnosti podání 

kontrolního hlášení došlo ke zrušení vykazování výpisu z evidence pro účely danE 

z pUidané hodnoty ve vztahu k režimu pUenesení daOové povinnosti, jelikož informace, 

které byly v tomto výpisu obsaženy, jsou nyní obsaženy v kontrolním hlášení. Kontrolní 

hlášení obsahuje informace o subjektu, základu danE, sazbE a samotné hodnotE danE. 

Jedná se o informace z vedené daOové evidence. Hlavním smyslem kontrolního hlášení 

je zamezení daOových únik] a podvod]. (23) 

Společnost je dle Zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu povinna 

zveUejnit výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu, která je sestavena dle 

náležitostí z uvedeného zákonu. V pUípadE nedostatečného splnEní povinností dle 

zákona je možné, že Česká národní banka společnosti uloží společnosti pokutu.  
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ZmEna zákon] pUípadnE vydaná novela výše uvedených zákon] má dopad  

na ekonomickou činnost společnosti KůROSERIů, a. s.. PUedevším se jedná o zmEny 

zákon] v oblasti vedení účetnictví nebo daOových zákon]. 

2.2.2 Ekonomické faktory 

V rámci ekonomických faktor] se budu zamEUovat pUedevším na vývoj základních 

makroekonomických ukazatel] pro Českou republiku, ve které analyzovaná společnost 

podniká už od jejího vzniku. 

Mezi hlavní makroekonomické ukazatele patUí hrubý domácí produkt (HDP), který 

slouží ke stanovení výkonnosti ekonomiky. Hrubý domácí produkt nám vyjadUuje 

celkovou hodnotu statk] a služeb vygenerovanou za dané období (1 rok) a na daném 

území (Česká republika). Ukazatel m]že být definován produkční, výdajovou  

a pUípadnE d]chodovou metodou. (24) 

Pro lepší pUehlednost jsem zpracovala na základE Makroekonomické predikce tabulku 

vývoje HDP za období 2013 až 2020. V pUípadE roku 201ř a 2020 se jedná  

o tzv. predikci resp. odhad. Na prvním Uádku je uveden ukazatel HDP v bEžných cenách 

v miliardách Kč. Druhý Uádek obsahuje vývoj HDP v reálných cenách v procentním 

vyjádUení. Procentní vývoj HDP jsem následnE zpracovala pro lepší pUehlednost do 

spojnicového grafu.   

 

Tabulka č.  3: Vývoj HDP  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
HDP (mld. Kč) 4 098 4 314 4 596 4 768 5 047 5 304 5 595 5 839 

HDP (r]st v %) -0,5 2,7 5,3 2,5 4,4 2,9 2,4 2,4 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 25) 

 

Jak lze vidEt v tabulce od roku 2014 ve všech sledovaných letech dochází 

k meziročnímu r]stu reálné hodnoty HDP. Nejvyšší nár]st je zaznamenám mezi rokem 

2014 a 2015 (+5,3 %) a v období mezi rokem 2016 a 2017 (+4,4 %). Na základE 

predikce roku 201ř a 2020 lze očekávat mírný nár]st HDP. Lze tedy vyvodit, že 

výkonnost ekonomiky stále pr]bEžnE poroste. 
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CelosvEtová ekonomika nadále roste, ale v pr]bEhu dochází k postupnému upadávání 

tempa pr]bEžného r]stu, jelikož pUibývá více rizik, které ovlivOují tempo r]stu a mohli 

by vyústit až v následné snížení výkonnosti. D]ležitým poznatkem je, že ani jedna 

z nejvEtších svEtových ekonomik nepredikuje snižování výkonnosti ekonomiky (recesi). 

Ekonomiky v rámci zemí Evropské unie jsou ohroženy nejistotou ohlednE Brexitu resp. 

výstupu Spojeného království z Evropské unie. I pUes jistá ohrožení došlo v posledním 

čtvrtletí roku 201Ř k r]stu o 0,Ř % reálného hrubého domácího produktu. Meziroční 

hodnota pak dosáhla úrovnE 2,6 %. NejvýraznEjší nár]st za rok 201Ř byl v oblasti 

investic do fixního kapitálu. V pUípadE spotUeby domácností došlo k poklesu o 2,4 %  

pUi extrémnE nízké míUe nezamEstnanosti. (25) 

 

 

Graf č.  1: Vývoj r]stu HDP  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 25) 

 

Dalším ekonomickým faktorem, který má vliv na společnost, m]že být vývoj míry 

inflace. Míra inflace vyjadUuje procentní zmEnu pr]mErné cenové hladiny oproti 

minulému období, které je v našem pUípadE kalendáUní rok. (24) 

V grafu vývoje míry inflace pro Českou republiku za sledované období od roku 2003  

až do roku 201Ř vidíme, že nejvEtší míry inflace bylo dosaženo v roce 2008, hodnota 

míry inflace byla na úrovni až 6,3 %. V následujícím roce došlo ke skokovému poklesu 

na hodnotu 1. V dalších letech míra inflace meziročnE rostla až do roku 2012. Od roku 

2012 inflace pomalu klesala až na hodnotu 0,3 v roce 2015. V dalších letech inflace 

pomalým tempem rostla, až došlo k opEtovnému snížení v roce 2018. V současné dobE 
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je míra inflace 2,1 %. Pokles oproti minulému roku byl pUedevším z d]vodu pUerušení 

r]stového trendu v pUípadE cen potravin. Dle makroekonomické predikce se očekává 

v roce 201ř mírné zvýšení míry inflace a v následujících letech se očekává pokles 

pr]mErné míry inflace pod hodnotu 2 %. (25) 

 

Graf č.  2: Vývoj míry inflace 
(Zdroj: vlastní zpracování dle: 24) 

 

Dále v rámci ekonomického faktoru m]žeme sledovat vývoj jednotlivých úrokových 

sazeb, které mají vliv na podnik v pUípadE, když společnost se rozhodne financovat svoji 

činnost prostUednictvím úvEru od bankovních institucí. Česká národní banka provádí 

mEnovou politiku prostUednictví 3 sazeb: diskontní sazba, repo sazba a lombardní sazba. 

Repo sazba je základní úroková sazba, kterou se úročí nadbytečné penEžní prostUedky 

komerčních bank uložených u České národní banky. ZároveO je nutné zmínit, že  

se jedná o limitní sazbu pro dvoutýdenní repo operace. Hodnota repo sazby v roce 2018 

mírnE roste. V současné dobE je hodnota repo sazby 2 %. Další sledovanou úrokovou 

sazbou je diskontní sazba, která pUedstavuje dolní hranici pro vývoj krátkodobých 

úrokových sazeb. Za tuto úrokovou sazbu si komerční banky ukládají pUes noc své 

peníze u České národní banky. Vývoj diskontní sazby se od roku 2012 do začátku roku 

201Ř nemEnil. ůž v roce 201Ř se hodnota této sazby mírnE zvyšovala a v současné dobE 

se ustálila na 1 %. Poslední sledovanou sazbou je tzv. lombardní sazba, která vyjadUuje 

horní hranici krátkodobých úrokových sazeb na penEžním trhu. Touto sazbou se úročí 

prostUedky, které Česká národní banka poskytne komerčním bankám. V roce 2012 byla 
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hodnota na úrovni 0,25 %, od roku 2017 dochází k pravidelnému navyšování této sazby. 

V současné dobE je hodnota lombardní sazby až 3 %. (26) 

Společnost KůROSERIů, a. s. je dále ovlivnEna z pohledu ekonomického i daní 

z pUíjmu právnických osob a vývojem sazby této danE. DaO z pUíjmu právnických osob 

je upravena Zákonem č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z pUíjmu. V této problematice je vhodné 

sledovat vývoj sazeb. V současné dobE se sazba danE ustálila na 1ř %  

a ani dle programového prohlášení vlády není očekáváno zvýšení této sazby. JeštE 

v roce 2003 byla sazba danE z pUíjmu právnických osob 31%, v následujících letech 

klesala. V roce 2010 klesla sazba na úroveO 1ř % a od této doby až do současnosti 

nedošlo k navýšení ani snížení. (27)  

 

2.2.3 Sociální faktory 

ůnalyzovaná společnost KůROSERIů, a. s. sídlí v BrnE. Vzhledem k této skutečnosti 

se budu v rámci sociálních faktor] zabývat analyzování dat z oblasti Jihomoravského 

kraje, ve kterém se nachází společnost.  

V níže uvedené tabulce je zpracován vývoj počtu obyvatel v Jihomoravském kraji. 

V jednotlivých letech dochází k nár]stu počtu obyvatel. V roce 201Ř počet obyvatel 

Jihomoravského kraje je 1 187 tis. obyvatel z toho pUibližnE 51 % tvoUí ženy.  

 

Tabulka č.  4: Vývoj počtu obyvatel v Jihomoravském kraji 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Počet obyvatel 1 172 853 1 175 025 1 178 812 1 183 207 1 187 667 
 - muži 574 178 575 536 577 723 580 152 582 516 
-  ženy 598 675 599 489 601 089 603 055 605 151 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 24) 

 

Dále se budu zabývat nezamEstnaností v Jihomoravském kraji. NezamEstnanost  

ve sledovaném období od roku 2013 do roku 2017 klesá. Míra nezamEstnanosti klesá 

v návaznosti na ekonomický r]st. V období od roku 2013 do roku 2015 m]žeme Uíci, že 

nezamEstnanosti byla v Jihomoravském kraji témEU stabilní. K výraznému poklesu došlo 

až v roce 2016, kdy nezamEstnanost klesla na 3,ř0 %. V roce 2017 je nezamEstnanost 

na nejnižší hranici 3,30 %. Takhle nízká nezamEstnanost nemá dobrý vliv na celkovou 
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ekonomiku. DlouhodobE nízká nezamEstnanost vyvíjí tlak na zvyšování mezd. Problém 

pak nastává pUi potUebE získání nových zamEstnanc].  

 

Tabulka č.  5: Vývoj míry nezamEstnanosti v Jihomoravském kraji 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Obecná míra nezamEstnanosti 6,80 % 6,10 % 5,00 % 3,90 % 3,30 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 24) 

 

V návaznosti na klesající nezamEstnanost ve sledovaném kraji roste pr]mErná hrubá 

mzda, která se od roku 2013 do roku 2017 zvýšila o 4 250 Kč. V tabulce jsou uvedené 

údaje za období od roku 2013 do roku 2017 za Jihomoravský kraj i za odvEtví,  

ve kterém sledovaná společnost p]sobí v Jihomoravském kraji. Dále je zde uveden 

vývoj minimální mzdy. Minimální mzda v roce 2017 je stanovena na 11 000 Kč. 

Pr]mErná hrubá mzda v odvEtví v rámci Jihomoravského kraje činí v tomto roce 21 190 

Kč. Pr]mErná hrubá mzda v odvEtví je nižší než obecná pr]mErná hrubá mzda  

za všechny odvEtví v kraji. V d]sledku sledování trendu vývoje hrubé i minimální 

mzdy, lze očekávat, že každoročnE budou tyto hodnoty r]st. S rostoucí hrubou mzdou 

se zvyšují náklady společnosti.  

 

Tabulka č.  6: Vývoj mezd v Jihomoravském kraji 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Pr]mErná hrubá mzda  24 385 24 820 25 867 26 852 28 635 

- odvEtví 17 955 17 542 18 858 19 603 21 190 
Minimální mzda 8 500 8 500 9 200 9 900 11 000 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 24) 

 

Do této kategorie faktor] bych ještE zaUadila vývoj podnikajících subjekt] 

v Jihomoravském kraji, jelikož společnost KůROSERIů, a. s. podniká v oblasti 

pronájmu nebytových prostor. Mezi její hlavní klienty patUí pUevážnE právnické osoby 

sídlící v BrnE a jeho okolí. V tabulce je uveden vývoj počtu ekonomických subjekt] 

sídlících na území Jihomoravského kraje. V pr]bEhu sledovaného období dochází 

k nár]stu tEchto ekonomických subjekt]. V roce 2017 je počet podnikajících subjektu 

na území Jihomoravského kraje 317 742. Z toho více jak 26 % je právnických osob. 
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Vzhledem k rostoucímu počtu lze očekávat i zvýšenou poptávku po volných prostorách 

k pronájmu vhodných pro podnikání. 

.  

Tabulka č.  7: Vývoj ekonomických subjekt] sídlících v Jihomoravském kraji 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Ekonomické subjekty 295 523 300 204 304 729 309 786 317 742 
Právnické osoby 75 381 78 038 81 047 80 154 83 519 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 24) 

 

2.2.4 Technologické faktory 

Společnost KůROSERIů, a. s. se zamEUuje pUedevším na poskytování služeb v oblasti 

pronájmu svých realit. Vzhledem k této skutečnosti podnik nevEnuje pozornost vEdE  

a výzkumu, jak tomu bylo v minulosti, kdy se zabývala výrobní činností. Společnost 

zajiš[uje svou bEžnou činnost v oblasti IT technologií externí firmou. 

Z pohledu infrastruktury by KůROSERIů, a. s. mohla být ovlivnEná výstavbou 

Velkého mEstského okruhu v BrnE (VMO). ůreál společnosti se nachází v úseku  

Brno – jih, v rámci kterého by výstavba 4. etapy mEla začít až v roce 2025. Stavba 

jihovýchodního úseku by mEla trvat až do roku 2030. Velký mEstský okruh Brno by mEl 

pUedevším být Uešením pro horšící se stav dopravní situace v oblasti Brna. Je d]ležité  

si uvEdomit, že konečná výstavba VMO by pUinesla pozitivní vliv pro analyzovanou 

společnost, ale na druhou stranu je d]ležité uvést, že plánovaná výstavba potrvá delší 

dobu a pUinese i komplikace v dopravní situaci v okolí areálu společnosti po dobu 

výstavby. Samotná výstavba a celý projekt je také závislý na stavu politické situace 

v České republice, ale i na nižší politické úrovni. (28) 
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Obrázek č.  8: Plánek Velkého mEstského okruhu Brno 
(Zdroj: 28) 

2.2.5 Ekologické faktory 

Význam ekologie je v současné dobE na velkém vzestupu. Velké společnosti  

se zaobírají environmentální oblastí a dopady jejich činnosti na životní prostUedí.  

Společnost KůROSERIů, a. s. nabízí v rámci svých ostatních služeb i služby 

pneuservisu. V jistých pUípadech vzniká odpad ve formE starých pneumatik. Touto 

problematikou se zabývá i Ministerstvo životního prostUedí. ZpEtný odbEr pneumatik je 

Uešen zákon č. 1Ř5/2001 Sb., o odpadech a o zmEnE nEkterých dalších zákon]. Dále je 

účinný zákon č. 223/2015 Sb., který umožOuje vznik kolektivních systém] zpEtného 

odbEru pneumatik. Problematika je upravena i ve vyhlášce č. 24Ř/2015 Sb.,  

o podrobnostech provádEní zpEtného odbEru pneumatik.  

Společnost konkrétnE využívá služeb neziskové organizace Eltma, která zajiš[uje 

kolektivní svoz a likvidaci pneumatik. (29) 
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2.2.6 Dílčí závEr PESTLE analýzy 

Politické prostUedí v České republice je dlouhodobE nestabilní. Z programového 

prohlášení současné vlády lze vyvodit, že by se daOové prostUedí mElo stabilizovat  

a nemElo by dojít ke zvyšování daOové zátEže. Na společnost výraznE p]sobí 

legislativní zmEny pUedevším z daOové oblasti. Společnost je administrativnE zatížena 

vznikem povinnosti podávat kontrolní hlášení.  

CelosvEtová ekonomika i ekonomika České republiky nadále roste a neočekává  

se snižování výkonnosti ekonomiky. Inflace v roce 2018 poklesla na hodnotu 2,1 %, ale 

v dalších letech se očekává její r]st. Úrokové míry vydané Českou národní bankou 

v čase rostou. Vývoj sazby danE z pUíjmu právnických osob mEl klesající tendenci  

a v posledních letech se sazba ustálila na 1ř %. 

Počet obyvatel Jihomoravského kraje meziročnE roste a zároveO klesá obecná míra 

nezamEstnanosti, která je v roce 2017 v Jihomoravském kraji na hodnotE 3,30 %. 

V návaznosti na pokles nezamEstnanosti roste pr]mErná hrubá mzda i minimální mzda, 

která je v roce 2017 zvýšená na 11 tisíc Kč. Pro společnost je potUebné sledovat i vývoj 

ekonomických subjekt] v kraji, kde se nachází sídlo společnosti, jelikož tyto 

ekonomické subjekty tvoUí hlavní zákazníky podniku. Počet ekonomických subjekt] 

meziročnE roste a tím se dá očekávat i rostoucí poptávka po pronájmech.  

Společnost KůROSERIů, a. s. vzhledem ke svému zamEUení neinvestuje penEžní 

prostUedky do vEdy a výzkumu. Společnost bude ovlivnEna novou výstavbou Velkého 

mEstského okruhu Brno. Nová výstavba pUedevším slibuje zlepšení dopravní situace 

v okolí areálu podniku, ale pUinese i dopravní omezení v pr]bEhu plánované výstavby. 

Z ekologického hlediska je společnost zatížena pUedevším zákonem o odpadech,  

do kterého spadá i povinnost zpEtného odbEru pneumatik, které pUedstavují odpad 

vznikající v rámci provádEní doplOkových služeb pneuservisu. 

 

2.3 Porter]v model pEti konkurenčních sil 

Pomocí Porterova modelu 5 konkurenčních sil se pokusím lépe definovat odvEtví,  

ve které analyzovaná společnost p]sobí. 

 



 

56 
 

Stávající konkurence 

Definování pUímého konkurenta společnosti v rámci hlavní činnosti je v tomto pUípadE 

velmi složité, jelikož zde rozhoduje poloha umístEní, ale i nabídka doplOkových služeb. 

NapUíklad společnost KůROSERIů, a. s. nabízí svým nájemc]m: 

 nepUetržitou ostrahu areálu vč. kamerového systému, 

 možnost stravování v místní kantýnE a restauraci, 

 možnost parkování pUímo v areálu, 

 dobrou dopravní dostupnost, 

 doplOkové služby pneuservisu a ostatní. (14) 

Z uvedeného výčtu bych speciálnE uvedla možnost parkování, jelikož v dnešní dobE je 

to všeobecnE velký problém. Společnost v tomto smEru poskytuje velkou výhodu, 

jelikož v areálu je dostatek místa pro parkování nájemc] i jejich zákazník]. Další 

značnou výhodou je dopravní dostupnost, jelikož areál se nachází v blízkosti hlavních 

silničních komunikací i veUejné dopravy. Za chybEjící poskytovanou službu bych uvedla 

možnost jednorázových i dlouhodobých pronájmu zasedacích prostor pro více 

účastník]. Podobné služby v oblasti ekonomického pronájmu poskytují i společnosti 

v rámci skupiny PROSPERITů. Jedná se o společnost S. P. M. B., a. s., která pronajímá 

nebytové prostory na ulici Típská a Vlárská. Další společností je MůTE, a. s., která 

nabízí pronájem realit v BrnE a v Rosicích u Brna. Za konkurenci mimo skupinu 

PROSPERITů lze označit napUíklad CTPark ModUice.  

V pUípadE doplOkových služeb existuje mnoho pUímých konkurent] i v tEsné blízkosti 

areálu. NapUíklad se jedná o provozovny pneuservisu na ulici Heršpická nebo VídeOská. 

Za konkurenční výhodu lze považovat pUedevším již uvedené parkování pUímo v areálu, 

který poskytuje dostačující počet míst pro pUípadné návštEvníky.  

 

NovE vstupující podniky 

Jak již bylo v pUedchozích kapitolách naznačeno, tak společnost KAROSERIA, a. s.  

se zabývá pUedevším pronájmem a správou svých vlastních nemovitostí. Proto m]žeme 

za hlavní bariéru vstupu označit kapitálovou náročnost pUi založení nové společnosti, 

která by se zabývala stejnou hlavní ekonomickou činností. V dnešní dobE není problém 

založit si v krátkém časovém úseku obchodní společnost. Trendem je snižování 
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vstupního základního kapitálu, ale problém nastává v pUípadE poUízení nemovitostí, 

které by byly vhodné pro následující pronájem. Tržní hodnoty nemovitostí a pozemk] 

vhodných pro komerční nebo výrobní potUeby se pohybují v milionových částkách  

a dalším problémem je dostupnost volných realit na trhu s lukrativním umístEním. 

V d]sledku tohoto zjištEné m]žeme vstup nových konkurenčních podnik] na trh označit 

za ménE pravdEpodobný. 

V pUípadE poskytování dalších služeb uvedených v počátku této hlavní kapitoly je vstup 

nových konkurenčních podnik] na trh určitE více pravdEpodobný než v pUípadE 

pronájmu nemovitostí.  

 

Substituty 

V pUípadE analyzované společnosti hledám existenci substitutu pro služby nikoliv  

pro výrobek.  Vzhledem ke specifik]m pUedmEtu podnikání společnosti KůROSERIů, 

a. s. je velmi tEžké definovat dokonalý substitut. Nebála bych se Uíci, že v tomto pUípadE 

je to až nemožné. Jelikož podnik poskytuje takové kombinace služeb, které jsou tEžko 

nahraditelné jinými. 

Drobný substituční tlak m]že vyplynout ze situace, když nájemci zvolí možnost 

využívání vlastních prostor a odmítli by služby pronájmu. Takové rozhodnutí by bylo 

pro nE pUíliš finančnE i časovE nákladné. Proto se tato situace nepUedpokládá.  

 

Vliv odbEratel]  

Vliv odbEratel] p]sobící na společnost je velký, jelikož je časovE i finančnE náročné 

zajistit náhradní budoucí nájemce pro volné prostory k pronajmutí. Mezi významné 

odbEratele resp. nájemce v areálu společnosti patUí: ůBB, s. r. o., PULCO, a. s. a CK 

Victoria. Pro zajištEní finanční situace má podstatný vliv smlouva o pronájmu 

nemovitostí se společností ůBB, s. r. o.. Významnou hrozbou je odchod stávajících 

významných nájemc]. (16) 

Společnost KůROSERIů, a. s. poskytuje další služby interním a externím zákazník]m. 

Pojem interní zákazník označuje nájemce sídlícího v areálu společnosti. Interní 

zákazníci mají pUednost pUed externími, aby byla podpoUena vzájemná spolupráce. 

Stávající zákazníky také m]žeme rozdElit do 3 skupin. První skupinu tvoUí dlouhodobí 
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zákazníci, kteUí využívají široké portfolio služeb v oblasti oprav a údržby a také 

dlouhodobé pronájmy. Další skupinu tvoUí zákazníci, kteUí využívají pravidelnE jen 

nEkteré služby napU. pUezutí a oprav pneumatik pro své auta. Do poslední skupiny patUí 

zákazníci, kteUí využívají služby pouze nárazovE. Počet tEchto zákazník] není nijak 

veliký. Společnost dává pUednost dlouhodobým spolupracím ve formE dlouhodobých 

smluv s delší výpovEdní lh]tou u prvního typu zákazník]. V pUípadE ostatních typ] 

společnost upUednostOuje provEUené zákazníky, kteUí včas platí své závazky v]či 

společnosti. Dlouhodobým zákazník]m je poskytován tzv. obchodní úvEr ve formE 

vystavené faktury s bEžnou dobou splatnosti.  

S pUibývajícím počtem nájemc] roste i poptávka po dalších službách. PUi náhodných 

rozhovorech se stávajícími nájemci jsem napUíklad zjistila, že postrádají vEtší 

kanceláUské prostory, kde by mohli vést konferenční hovory nebo velké firemní porady.  

 

Vliv dodavatel] 

Společnost KůROSERIů, a. s. je ovlivnEna vyjednávací silou dodavatel] stejnE jako 

jiné společnosti. Vyšší míru vyjednávací síly mají pUedevším dodavatelé, kteUí jsou 

potUební pro bEžnou činnost. Jedná se napUíklad o dodavatele energií, informačních 

systém], telekomunikačních služeb a jiné. V uvedených pUípadech je pravdEpodobnost 

opakujících se zmEn dodavatel] velmi malá, jelikož pUechod k jiným dodavatel]m by 

byl časovE i finančnE náročný. I v pUípadE dodavatel] platí, že společnost dává pUednost 

dlouhodobEjším spolupracím a snaží se udržet dobré obchodní vztahy. 

  

2.3.1 Dílčí závEr analýzy 

Společnost KůROSERIů, a. s. nabízí služby spojené s pronájmem nemovitostí. ůreál 

společnosti je velmi dobUe strategicky umístEn a nájemník]m je nabízeno široké 

spektrum doplOkových služeb v rámci podniku. Za velkou výhodu lze označit 

pUedevším možnost parkování pUímo v areálu, dobrou dopravní dostupnost a nabídku 

dalších služeb dle požadavk] nájemc]. Podobné zamEUení podnikání poskytují i dvE 

další společnosti v rámci skupiny PROSPERITů. Za nevýhodu lze považovat chybEjící 

vhodné prostory k poradám a konferenčním hovor]m.  
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Vstup do odvEtví není legislativnE omezen, ale problémem je kapitálová náročnost 

vstupu, jelikož provozování činnosti spojených s nemovitostmi je finančnE nákladné. 

Na kapitálovou náročnost má i vliv tržní hodnota nemovitostí a také dostupnost volných 

realit vhodných pro podnikání. V pUípadE ostatních služeb, které společnost poskytuje, 

je vstup nové konkurence do odvEtví více pravdEpodobný. ZároveO je i vyšší počet 

konkurent] než v pUípadE oblasti nemovitostí. 

V našem pUípadE se možný substitut hledá velmi obtížnE, jelikož společnost poskytuje 

služby, které jsou pUímo specifické dle požadavk] odbEratele. Jejich vliv m]žeme 

označit za významný pro společnost, jelikož je časovE i finančnE náročné hledat nové 

nájemce. Velkou hrozbou je možný odchod stávajících významných nájemc]. 

Společnost má nEkolik významných smluv, které jsou uzavUeny na delší dobu. 

Společnost eviduje velký počet odbEratel] i dodavatel] a dává pUednost vzniku 

dlouhodobé spolupráce. 

 

2.4 ůnalýza „7S“ 

Pomocí analýzy 7S budu analyzovat vnitUní prostUední vybrané společnosti 

KAROSERIA, a. s.. V této analýze se zamEUím na strategii, strukturu, styl vedení, 

systémy, spolupracovníky, schopnosti a sdílené hodnoty.  

 

Strategie 

Společnost KůROSERIů, a. s. nemá pUesnE definovanou podnikovou strategii 

v písemné formE, která by byla zaznamenaná v interních dokumentech. PUesto  

pUi neformální konverzaci se zamEstnanci společnosti je patrné, že každý z nich vnímá 

podnikovou strategii a vizi velmi podobnE. Na základE tohoto zjištEní m]žu Uíci, že 

analyzovaná společnost má nepUímo definovanou podnikovou strategii, která se opírá  

o dobrou prezentaci firmy pro širokou veUejnost zahrnující potencionální obchodní 

partnery. Základem úspEchu v konkurenčním boji je vytvoUení dobrých vzájemných 

vztah] s nájemci, zákazníky a dodavateli.  
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Struktura 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada a statutární orgánem je 

pUedstavenstvo, na které dohlíží dozorčí rada. Na základE této skutečnosti m]žeme 

systém vnitUní struktury společnosti označit za dualistický. PUedstavenstvo schválilo 

funkci generálního, výrobního a technicko-obchodního Ueditele. Funkce výrobního 

Ueditele není v současnosti obsazena.(30; § 396; 16) 

Dále se organizační struktura dElí na úseky dle činnosti a na jednotlivá stUediska. Pro 

lepší pUehlednost jsem zpracovala schéma organizační struktury obsahující jednotlivé 

úseky a stUediska k 31. 12. 2017. Z uvedeného obrázku je patrná podUazenost 

jednotlivých stUedisek k Uídícímu úseku – generální Ueditel, technicko-obchodní Ueditel. 

 

Obrázek č.  9: Organizační struktura vedení společnosti KůROSERIů, a. s. 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 16) 

  

Styl vedení 

Vedením společnosti je povEUen generální Ueditel JUDr. Martin Knoz, společnost dále 

vede technicko-obchodní Ueditel. V pUípadE obou Ueditel] je funkce vykonávaná na 

základE manažerské smlouvy. I pUesto, že se velice aktivnE podílí na Uízení společnosti, 

bych styl vedení označila za demokratický s autoritativními prvky, jelikož se podUízení 

pracovníci mohou vyjádUit k nastolenému problému, ale nemají rozhodující slovo.   
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Systémy 

Společnost KůROSERIů, a. s. využívá již nEkolik let informační systém HELIOS 

Orange, který patUí mezi nejrozšíUenEjší podnikové informační systémy pUinášející 

inovativní pUístup pro své uživatele. Systém poskytuje Uadu modul], které umožOují 

zpracovávat komplexní procesy. Mezi moduly patUí napU. doprava, výroba, Uízení 

projekt], lidské zdroje, ekonomika a finance a jiné. Systém se dokáže pUizp]sobit 

 na míru požadavk] klienta a má velmi komfortní ovládání (31, 32) 

Společnost využívá pUedevším modul účetnictví, v rámci kterého vede svoji účetní 

agendu. Systém poskytuje široké rozhraní pro sestavování účetních výkaz] dle české 

legislativy a dle IFRS, vedení daOové evidence pro potUeby danE z pUidané hodnoty, 

exportování a importování účetních doklad], vedení salda pro jednotlivé skupiny, 

evidenci stavu a obrat] v české i v cizí mEnE a jiné.  

Dalšími využívanými modely jsou: banka, fakturace, Helios Controlling, majetek, 

doprava, mzdy a sklad. Výhodou zvoleného informačního systému je držení kroku 

s platnou legislativou, zpracování dat pro controlling a reporting, vytváUení vlastních 

účetních sestav, propojenost s MS Office (Word, Excel…), propojení s bankou, tisk 

doklad] ze systému, generování platných účetních výkaz] dle legislativy, 

automatizované generování účetních i daOových pohyb] u majetku, sestavování  

a vyhodnocení plán], evidence závazk] a pohledávek dle požadavk], tvorba formuláU] 

pro finanční úUady (daOové pUiznání k dani z pUidané hodnoty, kontrolní hlášení…), 

podpora účtování v cizích mEnách a jiné. (32) 

Ve společnosti jsou také využívány nástroje MS Office, konkrétnE je využíván Word  

a Excel pro zpracování r]zných podklad] potUebných pro bEžnou činnost. Tada 

informací je mezi zamEstnanci pUedávaná ústnE, po telefonu a e-mailovou komunikační 

cestou. Informační systémy a vše z oblasti IT technologie je spravováno externí firmou 

na základE rámcové smlouvy.   

 

Spolupracovníci 

ZamEstnanci jsou velmi d]ležitým základem úspEšného podniku. Ve společnosti 

KůROSERIů, a. s. panují velmi dobré vnitUní vztahy na pracovišti, pUedevším z toho 

d]vodu, že fluktuace zamEstnanc] není tak častá. VEtšina zamEstnanc] ve společnosti 
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pracuje již nEkolik let a mají k podniku osobní vztah. Všichni zamEstnanci mají 

nEkolikaletou praxi ve svém oboru dle činnosti, kterou vykonávají pro podnik. U novE 

pUíchozích zamEstnanc] se požaduje pUedevším samostatnost a praxe. ZamEstnanci 

pracují v jednosmErném provozu a pouze v pracovní dny. ZamEstnavatel se snaží 

zamEstnanc]m vyjít vstUíc v pUípadE čerpání dovolené. ZamEstnanci mají nárok  

na čerpání ze sociálního fondu na rekreaci dle délky svého pracovního pomEru.  

Vybraným zamEstnanc]m je poskytován služební v]z k užívání pro služební i soukromé 

účely na základE uzavUených smluv o svEUení motorového vozidla pro užívání  

pro služební i soukromé účely. ZamEstnanci jsou odmEOováni dle vnitUní podnikové 

smErnice pro odmEOování. V následující tabulce je zpracován pUehled počtu 

zamEstnanc] společnosti KůROSERIů, a. s. za období od roku 2010 do roku 201Ř dle 

rozdElení jejich činnosti. Podnik zamEstnává zamEstnance, kteUí žijí v BrnE a jeho okolí. 

(16) 

Tabulka č.  8: PUehled počtu zamEstnanc] v období 2010-2018 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Výrobní činnost 71 67 57 36 21 3 4 4 4 

Obchodní činnost 5 5 6 6 7 0 0 0 1 

Správa a pronájem areálu 8 9 10 8 8 10 8 8 9 

Ostatní 9 9 13 17 15 16 15 13 14 

Celkem 93 90 86 67 51 29 27 25 28 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle:16) 

 

Pro lepší pUehlednost jsem sestavila graf vývoje počtu zamEstnanc]. V uvedeném grafu 

vidíme, že počet zamEstnanc] ve sledovaném období klesá, pUedevším se jedná o počet 

zamEstnanc] ve výrobní činnosti. Hlavním d]vodem je zmEna zamEUení společnosti. 

Výsledkem zmEny je klesající počet zamEstnanc] výrobní a obchodní činnosti a zároveO 

rostoucí počet zamEstnanc] ve skupinE ostatní. Do skupiny ostatní patUí pUedevším 

administrativní zamEstnanci. Jelikož každoročnE rostou nároky na administrativu 

společnosti. V roce 201Ř společnost zamEstnávala celkem 2Ř zamEstnanc], z toho 4 pro 

výrobní činnost, 1 pro obchodní, ř pro správu a pronájem areálu a 14 pro ostatní 

činnosti.  

 

 



 

63 
 

 

 

Graf č.  3: Vývoj počtu zamEstnanc] dle činnosti  
  (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 16) 
 

Schopnosti 

KůROSERIů, a. s. klade d]raz na všestrannost svých stálých zamEstnanc], pUedevším 

z d]vodu, aby byli schopni se zastoupit v pUípadE dlouhodobé pracovní neschopnosti.  

U pracovník] ekonomického úseku se vyžaduje samostatnost, pUíjemné vystupování  

a komunikace s externími subjekty. U zamEstnanc], kteUí provádí manipulační práce,  

se vyžaduje samostatnost, všeobecné zamEUení svých schopností a pUedevším d]kladné 

dodržování bezpečnosti práce na pracovišti.  

ZamEstnanci na všech úrovní jsou pravidelnE proškolovány. Školení je zamEUeno na 

bezpečnost práce na pracovišti, na bezpečnost pUi provozu motorových vozidel  

a v neposlední UadE na rozvoj úrovnE vzdElání zamEstnanc] v oblasti činností, které 

vykonávají v rámci náplnE své práce dle pracovní smlouvy. NapUíklad zamEstnanci, 

kteUí pracují v oblasti daní, musí být pravidelnE proškolovány, jelikož potUebná 

legislativa se často mEní.  

 

Sdílené hodnoty 

Společnost KůROSERIů, a. s. se snaží o dobrou reprezentaci podniku na veUejnosti 

prostUednictvím pUíjemného vystupováním svých zamEstnanc]m pUi jednání 
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v zastoupení firmy a navazování potUebných kontakt]. Jak již bylo uvedeno, vEtšina 

zamEstnanc] ve společnosti pracuje již nEkolik let a udržují mezi sebou dobré vztahy, 

které napomáhají k šíUení společné vize a cíl] společnosti v rámci sdílených hodnot 

uvnitU analyzovaného podniku. 

Pro ucelený dojem a reprezentaci společnosti a celého holdingu jsou budovy v areálu 

ladEny do žluté a šedé barvy podtrhující logo PROSPERITA holding, a. s., které je  

i pUímo umístEno na nEkterých stEžejních místech v areálu společnost.  

 

2.4.1 Dílčí závEr analýzy 

Společnost KůROSERIů, a. s. nemá jasnE definovanou firemní strategii, která by byla 

zakotvena v interních dokumentech podniku. Strategie je nepUímo definována a opírá  

se pUedevším o dobrou reprezentaci podniku v rámci široké veUejnosti. Organizační 

struktura je vymezena a uvedena ve výroční zprávE společnosti. Struktura je rozvinuta 

na úseky a stUediska. Vzhledem k nízkému počtu zamEstnanc] se m]že zdát, že je 

organizační struktura pUíliš složitE vypracovaná.  

V čele společnosti je generální Ueditel a technicko-obchodní Ueditel, kteUí vykonávají 

svoji funkci na základE manažerské smlouvy. Společnost KůROSERIů, a. s. má 

uzavUenou smlouvu s externí firmou, která pro ni zajiš[uje veškeré činnosti v oblasti 

informačních technologií. Na úrovni celého podniku je využíván informační systém 

HELIOS Orange, který je pUizp]soben konkrétním potUebám podniku. 

Počet zamEstnanc] podnik] se v čase mEnil vzhledem ke zmEnE zamEUení. V současné 

dobE je zamEstnáváno 2Ř pracovník] z toho 14 v kategorii ostatní, kteUí se starají  

o rostoucí administrativní činnost podniku. Personální obsazení společnosti je 

pUedevším složeno ze zamEstnanc], kteUí ve společnosti pracují již nEkolik let  

a vytvoUili si k podniku osobní vztah. Od zamEstnanc] se očekává samostatnost, 

všestranné zamEUení a také praxe v oblasti jejich p]sobení. ZamEstnanci  

jsou odmEOovány dle vnitropodnikové smErnice a mají nárok na čerpání pUíspEvku  

na rekreaci ze sociálního fondu dle doby zamEstnání.  

ZamEstnanci na všech úrovní jsou pravidelnE proškolovány v rámci bezpečnosti práce, 

ale i v rámci svých znalostí v oboru. Pravidelné proškolování je pUedevším nutné  

u zamEstnanc], kteUí se zabývají zpracováním účetnictví a daOových podklad].  
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Na pracovišti jsou udržovány dobré vztahy a v rámci sdílených hodnot je podporovaná 

prezentace podniku v]či veUejnosti, kdy zamEstnanci zastupují společnost a vytváUí 

nové kontakty a navazují dobré vztahy s ostatními subjekty.  

 

2.5 Finanční analýza 

PUi zpracování vybrané části finanční analýzy jsem vycházela z výkazu rozvahy  

a výkazu zisk] a ztrát, které mi poskytla společnost KůROSERIů, a. s. pro zpracování 

diplomové práce. V úvodu této kapitoly provedu horizontální a vertikální rozbor výše 

zmiOovaných výkaz], abych lépe pUiblížila specifika analyzované společnosti. Dále se 

zamEUím na rozbor vybraných pomErových ukazatel], které srovnám s doporučenými  

a pUípadnE s oborovými hodnotami.  

PUi rozboru rozvahy a výkazu zisk] a ztrát společnosti KůROSERIů, a. s. jsem 

vycházela ze sledování období od roku 2013 do roku 2017, jelikož oficiální výkazy  

za rok 201Ř jsem nemEla k datu sestavení k dispozici.  

2.5.1 Rozbor aktiv  

Vývoj aktiv v letech 2013-2017 

V tabulce níže je uveden pUehled meziročních zmEn vybraných položek rozvahy 

společnosti KůROSERIů, a. s. za období 2013 až 2017. V roce 2013 analyzovaná 

společnost disponovala celkovými aktivy (AKTIVA) v hodnotE 716 452 tis. Kč, které 

následující rok zvýšila o 6,75 %, v dalších letech došlo jen k meziročnímu mírnému 

zvýšení a z tohoto d]vodu m]žeme vývoj celkových aktiv společnosti označit  

za stabilní.  
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Tabulka č.  9: Meziroční zmEny v aktivech  

 
Meziroční zmEna Ěv %ě 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
AKTIVA +6,75 +0,19 +2,13 +1,64 
DM +7,91 -0,02 +3,14 +2,2 
DNM -14,65 +51,48 +123,05 -0,88 
DHM +0,10 +0,87 +1,26 +4,21 
DFM +22,48 -1,40 +5,97 -0,79 
OA -5,09 +5,47 -10,40 -6,52 
Zásoby -29,18 -7,86 -19,77 -4,60 
Pohledávky -13,36 -3,62 -21,31 +64,24 
PenEžní prostUedky +35,95 +21,31 +0,92 -40,26 
Časové rozlišení -29,56 -29,39 -39,67 -30,47 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Z uvedené tabulky je patrné, že v roce 2014 došlo k mírnému nár]stu dlouhodobého 

majetku (DM) i pUesto, že došlo ke snížení dlouhodobého nehmotného majetku (DNM) 

konkrétnE ocenitelných práv podniku. V tomto roce došlo k vyUazení nEkterých 

softwarových podpor, které nejsou v následujících letech potUebné vzhledem ke zmEnE 

činnosti podniku. V roce 2015 a 2016 došlo ke zvýšení dlouhodobého nehmotného 

majetku z d]vodu poUízení systémové podpory pro vedení účetnictví a dalších agend. 

 V roce 2014 došlo k  nár]stu celkového dlouhodobého majetku pUedevším nár]stem 

finančního majetku společnosti. I když společnost nerozšiUovala své podíly  

ve vlastnEných společnostech, tak došlo ke zvýšení jejich hodnoty. D]vodem bylo 

pUecenEní obchodních podíl] na reálnou hodnotu ve významné výši. Jednalo  

se pUedevším o podíly ve společnostech PULCO, a. s. a ENERGOAQUA, a. s. 

V ostatních sledovaných letech byly zmEny dlouhodobého finančního majetku 

společnosti v nevýznamné výši.   (DFM).  

PUi pohledu na graf vývoje vybraných položek dlouhodobého majetku si m]žeme 

všimnout, že hodnota pozemk] se v čase skoro nemEní. Jen v roce 2016 došlo 

k mírnému nár]stu, jelikož společnost poUizovala ke konci roku nový výrobní areál 

v Českém BrodE, jehož součástí byly i pozemky. V roce 2017 je hodnota pozemk] 

v částce 103 634 tis. Kč, jelikož se pozemky neodepisují a nedochází tedy ke korekci, 

m]žeme očekávat, že se hodnota pozemk] nebude v čase pUíliš lišit, pokud by podnik 

tedy neuvažoval o koupi nových pozemk]. Z d]vodu uvedené koupE výrobního areálu 



 

67 
 

práškovací lakovny v Českém BrodE došlo i ke zvýšení v pUípadE staveb též v roce 

2016. KůROSERIů, a. s. se pr]bEžnE snaží provádEt rekonstrukci svých stávajících 

budov a užitných ploch a v neposlední UadE se zamEUuje na investiční činnost do nových 

realit pro rozšíUený svého nabídkového portfolia, proto ve sledovaném období dochází 

k meziročním zmEnám u nedokončeného dlouhodobého majetku.  

 

 

Graf č.  4: Vývoj vybraných položek dlouhodobého majetku  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V roce 2014 došlo k poklesu obEžného majetku (OA), jelikož se snížili zásoby  

o 2ř,1Ř %, jelikož v tomto roce byla utlumena výrobní činnost a došlo k ukončení 

opravárenské činnosti nákladních vozidel vzhledem k jejich neziskovosti. Pokles byl 

zaznamenán u všech položek zásob pUedevším pak u nedokončené výroby, která byla 

v roce 2014 snížena oproti roku 2013 o ř5,32 %. K poklesu stavu zásob došlo  

i v dalších letech, jednalo se hlavnE o pokles materiálových zásob a výrobk], jelikož, 

jak již bylo uvedeno, výroba společnosti KůROSERIů, a. s. byla zastavena a podnik se 

začal zamEUovat pUedevším na svoji hlavní činnost - pronájem svých realit. Vzhledem 

k zamEUení činnosti podniku se dá očekávat meziroční pokles stávajících zásob. 
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Graf č.  5: Vývoj zásob  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pohledávky podniku v čase klesají, až v roce 2017 došlo k nár]stu o 64,24 %, z d]vodu 

zvýšení pohledávek z obchodních vztah] o 247,Ř0 % oproti pUedchozímu roku.  

Tyto pohledávky jsou pUevážnE v]či společnosti PULCO, a. s. a jedná se i o pohledávky 

po dobE splatnosti do 1Ř0 dní. Hodnota jiných pohledávek společnosti je v čase skoro 

nemEnná, v roce 2017 je hodnota této zkoumané položky Ř 160 tis. Kč. Položka 

obsahuje pohledávky vzniklé z d]vodu odcizení prostUedk] v minulých letech v oblasti 

investic a pohledávku z neoprávnEného prospEchu z prodeje pozemk]. Krátkodobé 

poskytnuté zálohy byly v roce 2013 v hodnotE 1 013 tis. Kč, v následujícím roce 

hodnota klesla na 2ř tis. Kč. Jednalo se výhradnE o poskytnuté provozní zálohy  

na energie. V roce 2015 se opEt zvýšila hodnota na Ř0ř tis. Kč. 

 

 

Graf č.  6: Vývoj vybraných položek pohledávek  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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PenEžní prostUedky má společnost ve formE penEž v pokladnE a na svých účtech. Peníze 

v pokladnE se ve sledovaném období pohybují v rozmezí od 455 - 207 tis. Kč  

pro bEžnou činnost podniku. U penEžních prostUedk] na účtech podniku dochází 

meziročnE k nár]stu, jen v roce 2017 hodnota klesla pUibližnE o 41 % oproti pUechozímu 

období na hodnotu 13 757 tis. Kč. Hlavní d]vodem vEtšího poklesu je zvýšená 

investiční činnost ve sledovaném roce, která spočívala v pr]bEžné rekonstrukci budov 

areálu společnosti a hlavnE v zahájení výstavby nové výrobní haly na ulici Pražáková 

v sousedství areálu. Vzhledem k této skutečnosti, kdy podnik hradil pUijaté investiční 

faktury, došlo k poklesu penEžních prostUedk] na bankovních účtech. M]žeme zde vidEt 

souvislost s výrazným nár]stem nedokončeného dlouhodobého majetku.  

 

 

Graf č.  7: Vývoj penEžních prostUedk]  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Položka časové rozlišení aktiv podniku obsahuje náklady pUíštích období a komplexní 

náklady pUíštích období. O zmínEných komplexních nákladech se v současné dobE 

v podniku neúčtuje, a proto m]žeme vidEt pokles ve sledovaném období na hodnotu 0. 

Komplexní náklady pUíštích období souvisely s pUedchozí výrobní činností podniku 

resp. s konstruktérskými pracemi na vývojových úkolech. U bEžných náklad] pUíštích 

období dochází každý rok k mírnému poklesu. Mezi tyto náklady se Uadí napU. pojištEní 

(majetku, odpovEdnosti…), systémová podpora pro zpracování účetnictví, nájemné 

nEkterých pronajatých pozemk] od mEsta Brna, r]zné služby informačních portálu  
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a jiné. ObecnE se jedná o služby, které nákladovE dopadají i na jiné období než je daný 

kalendáUní rok. 

 

 

Graf č.  8: Vývoj časového rozlišení aktiv  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Struktura aktiv v letech 2013-2017 

PUi pohledu na graf se strukturou celkových aktiv společnosti ve sledovaném období si 

lze všimnout, že nejvEtší procentuální položkou je dlouhodobý majetek. V každém 

sledovaném roce se hodnota pohybuje nad ř0 %. Vzhledem k hlavní ekonomické 

činnosti a zamEUení v oboru podnikání je tento stav očekávaný. ůktiva jsou dále ještE 

členEna na časové rozlišení aktiv, které je v zanedbatelné výši, a obEžná aktiva.   

 

 

Graf č.  9: Struktura aktiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Nyní se blíže zamEUím na strukturu dlouhodobého majetku (DM) jako  

na nejvýznamnEjší položku aktiv. Dlouhodobý majetek je ve společnosti dElen  

na nehmotný, hmotný a finanční. Struktura jednotlivých položek majetku se v čase 

výraznE nemEní. Hodnota dlouhodobého majetku ke konci roku 2017 činní v hodnotE 

netto 752 747 tis. Kč. Z toho pUibližnE 60 % tvoUí dlouhodobý hmotný majetek (DHM). 

Hmotný majetek společnosti je pUevážnE tvoUen pozemky a stavbami. Hodnota pozemk] 

v roce 2017 je 103 634 tis. Kč a hodnota staveb je 301 225 tis. Kč. Další výraznou 

položkou v rámci celkového dlouhodobého majetku je finanční majetek (DFM), který 

společnost vlastní ve formE podílu ve společnostech v rámci skupiny PROSPERITů. 

Z hodnoty 293 421 tis. Kč finančního majetku ke konci roku 2017 pUipadá 51 874 tis. 

Kč na vlastnické podíly v dceUiných společnostech. Poslední položkou dlouhodobého 

majetku je nehmotný majetek, který je v roce 2017 v hodnotE 566 tis. Kč. Na základE 

této hodnoty a hodnoty celkového dlouhodobého majetku m]žeme usoudit, že se jedná 

o zanedbatelnou částku. V pUípadE dlouhodobého nehmotného majetku ve společnosti 

KůROSERIů, a. s. se bavíme o softwarovém vybavení celého podniku.   

 

 

Graf č.  10: Struktura dlouhodobého majetku  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

ObEžná aktiva (Oů) tvoUí pUibližnE 5-6 % z celkových aktiv společnosti. Do této 

kategorie Uadíme zásoby, pohledávky a penEžní prostUedky. V posledním sledovaném 

roce se hodnota obEžných aktiv pohybuje kolem 41 634 tis. Kč. Struktura obEžných 
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aktiv ve sledovaném období není tak stálá, jak to bylo v pUípadE dlouhodobého majetku. 

Hlavním d]vodem zmEn ve struktuUe je ukončení výrobní činnosti, jelikož v období 

výrobní činnost byla potUeba vEtší zásoba (hodnota) aktiv ve formE zásob.  

 

 

Graf č.  11: Struktura obEžných aktiv  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Zásoby byly v období 2013-2015 snižovány, nyní se jejich hodnota pohybuje kolem  

ř milion] Kč. Zásoby jsou nejvíce ve formE materiálu pUibližnE 5,7 mil. Kč a zboží  

2,3 mil. Kč. Vzhledem k pUedmEtu činnosti lze Uíci, že hodnota zásob ve formE 

materiálu je značnE vysoká. Podíl zásob na celkových aktivech v rámci odvEtví dle 

metodiky CZ-NACE je 0,04 % pro rok 2017, v našem pUípadE je procentuální hodnota 

1,16 %.(24) 

Další položku obEžných aktiv tvoUí pohledávky, které se dElí na pohledávky 

z obchodních vztah] a ostatní pohledávky. V roce 2017 vzrostly pohledávky 

z obchodních vztah] a pUedstavují více než 50 % z celkových pohledávek. Výraznou 

položkou jsou i ostatní pohledávky, jelikož zahrnují, jak již bylo vysvEtleno v pUedchozí 

části, pohledávky vzniklé z d]vodu defraudace a z neoprávnEného prospEchu z prodeje 

pozemk]. PenEžní prostUedky jsou drženy pUedevším ve formE prostUedk]  

na bankovních účtech. 

Časové rozlišení aktiv se dElí na náklady pUíštích období a komplexní náklady pUíštích 

období. V současné dobE společnost rozlišuje jen náklady pUíštích období, které slouží 
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ke správnému Uazení náklad] do období, s kterým obsahovE souvisí. V roce 2017 

hodnota časového rozlišení činila 1 027 tis. Kč.  

 

2.5.2 Rozbor pasiv 

Vývoj pasiv v letech 2013-2017 

Ve sledovaném období je zUejmé, že aktiva podniku se rovnají zdroj]m krytí majetku 

(pasiv]m) a m]žeme tedy prohlásit, že je zachován bilanční princip rozvahy. 

D]sledkem rovnosti aktiv a pasiv je i stejná meziroční zmEna ve sledovaném období. 

(10, s. 17) 

 

Tabulka č.  10: Meziroční zmEny v pasivech  

  
  

Meziroční zmEna Ěv %ě 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

PASIVA +6,75 +0,19 +2,13 +1,64 
VK +13,63 +4,16 +6,31 +3,34 
ZK -0,01 0,00 -1,74 0,00 
Kapitálové fondy +26,96 -2,24 +8,60 -1,16 
Fondy ze zisku +4,90 +1,2 -4,37 +1,28 
VH min. let +21,30 +19,83 +19,43 +13,89 
VH bEžného úč. období +11,88 +14,89 -12,71 -4,29 
CZ -7,80 -10,61 -10,49 -4,57 
Dlouhodobé závazky -7,71 -8,06 -9,69 -8,20 
Krátkodobé závazky -8,40 -28,66 -17,73 +31,80 
Časové rozlišení -94,93 +1786,67 -100,00 0,00 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Základní kapitál společnosti KůROSERIů, a. s. m]žeme označit za skoro stabilní. Jen 

v roce 2016 došlo ke snížení základního kapitálu likvidací 4 647 ks vlastních akcií  

na základE rozhodnutí valné hromady. (16) 

Hodnota základního kapitálu je v současné dobE 1Řř 25Ř tis. Kč. V roce 2014 došlo 

v pUípadE oceOovacích rozdíl] z pUecenEní majetku a závazk] ke skokovému navýšení  

o 26,96 % v d]sledku pUecenEní podíl] na reálnou hodnotu v návaznosti na rozvahovou 
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položku aktiv dlouhodobého finančního majetku. V následujících letech nedošlo 

k výrazným rozdíl]m pUi pUecenEní podíl].  

KAROSERIA, a. s. ve všech sledovaných letech dosahuje pravidelného a stabilního 

zisku, který následnE využívá ve prospEch své ekonomické činnosti. ůni v jednom  

ze sledovaných let nedošlo k vyplacení dividend. Výsledek hospodaUení v roce 2017 

činil 23 35Ř tis. Kč.  

V podniku jsou tvoUeny fondy ze zisku, které se dElí na rezervní fondy a sociální fondy. 

Sociální fond je účelovE založen na vyplácení prostUedk] na rekreaci zamEstnanc] dle 

jejich nároku. Vývoj hodnot fond] ze zisku ve vybraných letech nezaznamenal žádný 

výrazný nár]st ani úbytek.   

 

Graf č.  12: Vývoj vybraných položek vlastního kapitálu  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V grafu vývoje dlouhodobých závazk] si m]žeme všimnout, že závazky k úvErovým 

institucím každý rok klesají. D]vodem tohoto poklesu je pr]bEžné splácení úvEr]. 

V roce 2017 byly plnE splaceny úvEry od České spoUitelny. Dlouhodobé závazky 

k ovládané nebo ovládající osobE se mírnE meziročnE snižují.  
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Graf č.  13: Vývoj dlouhodobých závazk]  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Společnost KůROSERIů, a. s. se snaží o pr]bEžné plnEní svých závazk] dle lh]ty 

splatnosti. V grafu vývoje vybraných položek krátkodobých závazk] vidíme, že 

úvErové závazky v čase klesají. NejvEtší pokles o 14,ř3 % je zaznamenán v roce 2016. 

 

 

Graf č.  14: Vývoj krátkodobých závazk]  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

V pUípadE závazk] z obchodních vztah] dochází ve sledovaném období k meziročnímu 

poklesu, až v roce 2017 došlo k nár]stu o 5 0Ř2 tis. Kč, jelikož v tomto roce byla 

zahájena výstavba nové výrobní haly na ulici Pražáková, která pUinesla více 

závazkových faktur. Obrácený vývoj oproti závazk]m z obchodních vztah] vidíme  
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u ostatních závazk]. Zde došlo k meziročnímu nár]stu ostatních závazk] až do roku 

2015, v následujícím roce pak došlo k poklesu o 26,46 % a v roce 2017 opEt ostatní 

závazky meziročnE mírnE poklesly až na hodnotu 2 644 tis. Kč. 

O časovém rozlišení pasiv se ve společnosti KůROSERIů, a. s. účtovalo pUedevším 

v roce 2013 až 2015, v současnosti se položky časového rozlišení nEjak významnE 

nepoužívají.  

 

Struktura pasiv v letech 2013-2017 

PUí pohledu na graf struktury celkových pasiv ve sledovaném období vidíme, že 

společnost je pUevážnE financována z vlastních zdroj] a meziročnE dochází ke 

zvyšování podílu vlastních zdroj] financování. V roce 2017 je podíl vlastních a cizích 

zdroj] pUibližnE Ř0:20. Z toho plyne, že společnost KůROSERIů, a. s. dává pUednost 

financování své činnosti z vlastních zdroj] pUed cizími zdroji. Této situaci nahrává  

i fakt, že společnost na základE rozhodnutí valné hromady nevyplácí dividendy  

a veškerý sv]j kumulovaný zisk vkládá do další činnosti společnosti, pUedevším do 

oprav stávajícího majetku a výstavby nového dlouhodobého majetku. 

 

 

Graf č.  15: Struktura pasiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Struktura vlastního kapitálu se v čase mírnE odlišuje. Klesá procentuální hodnota 

základního kapitálu a zároveO rose hodnota kapitálových fond] a také dochází  
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ke kumulaci výsledku hospodaUení minulých let. Vlastní kapitál na konci roku 2017 

činil 635 57Ř tis. Kč, z toho základní kapitál činí pUibližnE 30%.  

V pUípadE kapitálových fond] společnosti hovoUíme pUedevším o oceOovacích rozdílech 

z pUecenEní majetku a závazk] společnosti, v roce 2017 se jednalo o 207 042 tis. Kč. 

Hodnota fond] ze zisk] se pUibližnE pohybuje stále na 2-3 % z celkových pasiv. Zde 

hlavní položkou je rezervní fond a zvláštní rezervní fond na výkup vlastních akcií  

a nejmenší část tvoUí sociální fond na rekreaci zamEstnanc]. Výsledek hospodaUení 

daného roku tvoUí každoročnE pUibližnE 3 % z celkových pasiv, v posledním 

sledovaném roce je hodnota výsledku hospodaUení 23 35Ř tis. Kč. Výsledek 

hospodaUení minulých let procentuální ve sledovaném období roste, v roce 2017 je jeho 

hodnota 194 30ř tis. Kč (24,43 % z celkových pasiv). 

 

.  

Graf č.  16: Struktura vlastního kapitálu  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Struktura závazk] společnosti KůROSERIů, a. s. nám poskytuje informaci o pomEru 

dlouhodobých a krátkodobých závazk] v podniku. Z grafu vyplývá, že společnost má 

významnE více dlouhodobých závazk] než krátkodobých. Krátkodobé závazky v roce 

2017 činily pUibližnE 20 mil. Kč a dlouhodobé 140 mil. Kč. D]ležitým faktem je, že 

společnost každoročnE snižuje hodnotu celkových závazk] a zároveO i krátkodobé  

a dlouhodobé závazky. 
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Graf č.  17: Struktura závazk]  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Dlouhodobé závazky společnosti KůROSERIů, a. s. meziročnE klesají. K poklesu 

dochází i v pUípadE závazk] k úvErovým institucím, jelikož společnost pravidelnE splácí 

své úvEry. V roce 2017 splatila společnost 2 investiční úvEry od České spoUitelny. 

Společnost eviduje ke konci roku 2017 ještE 4 dlouhodobé smluvní úvEry od bank se 

splatností v letech 2021, 2022, 2023 a 2027 v hodnotE 102 4ř2 tis. Kč. Dlouhodobý 

závazek k ovládané nebo ovládající osobE je tvoUen p]jčkou od společnosti Mate 

Slovakia, s. r. o. v hodnotE 27 550 tis. Kč. (16) 

 
Graf č.  18: Struktura dlouhodobých závazk]  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Krátkodobé závazky v roce 2017 vzrostly o 31,80 % na hodnotu 20 011 tis. Kč. Tyto 

závazky jsou tvoUeny pUedevším ze závazk] k úvErovým institucím a v konkrétním 

pUípadE se jedná o provozní úvEr společnosti v hodnotE ř ř74 tis. Kč, který nebyl 

splacen. Druhou nejvEtší procentuální položku tvoUí závazky z obchodních vztah] 

v hodnotE 7 3Ř1 tis. Kč. Jedná se hlavnE o závazky k dodavatel]m podílející se  

na výstavbE nové haly. Ostatní závazky v roce 2017 tvoUí 13,21 % z krátkodobých 

pasiv. Tato položka zahrnuje závazky v]či zamEstnanc]m, ze sociálního zabezpečení, 

ze zdravotního pojištEní, daOové závazky a dohadné účty pasivní. Vývoj struktury 

krátkodobých aktiv je ve sledovaném období značnE dynamičtEjší než v pUedchozích 

pUípadech.  

 

Graf č.  19: Struktura krátkodobých závazk]  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

2.5.3 Rozbor výkazu zisk] a ztrát 

V níže uvedené tabulce je zpracován vertikální rozbor vybraných položek z výkazu 

zisk] a ztrát společnosti KůROSERIů, a. s. ve sledovaném období od roku 2013 do 

roku 2017. Jako základnu (100%) jsem zvolila položku tržeb za služby a výrobky, jedná 

se o nejvýznamnEjší výnosovou položku výkazu vzhledem k pUedmEtu podnikání. 

Struktura jednotlivých nákladových i výnosových položek ve vazbE k základnE  

se v čase mEní. NapUíklad klesají tržby za zboží, výkonová spotUeba. Na druhou stranu 
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roste procentuální podíl odpis], provozního i finančního výsledku hospodaUení  

a následného výsledku hospodaUení (VH) pUed a po zdanEní.  

 

Tabulka č.  11: Struktura položek VZZ Ěv %ě 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Tržby za služby a výrobky 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Tržby zboží 14,93 17,42 15,41 8,98 8,98 
Výkonová spotUeba 62,43 62,97 44,88 38,20 39,78 
Osobní náklady 26,41 23,26 18,88 20,67 20,45 
Odpisy 15,46 18,80 25,12 26,28 25,62 
Ostatní provozní výnosy 2,81 5,06 1,55 1,15 1,45 
Ostatní provozní náklady 3,20 6,23 5,99 8,29 3,45 
Provozní VH 11,06 12,95 24,10 17,60 21,36 
Výnosy z DFM 15,77 17,21 23,02 23,18 18,78 
Nákladové úroky 6,01 5,23 6,34 5,73 5,21 
Finanční VH 9,89 11,86 16,42 17,35 13,09 
VH pUed zdanEním 20,95 24,80 40,52 34,95 34,45 
VH po zdanEní 19,85 24,23 37,02 23,35 30,25 
Čistý obrat 133,81 139,71 139,99 133,32 129,22 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pro zaznamenání vývoje jednotlivých položek výkazu zisk] a ztrát (VZZ) jsem 

zpracovala tabulku meziročních zmEn vybraných položek ve sledovaném období. 

V tabulce lze vidEt, že v roce 2015 došlo k výraznému poklesu tržeb, ale zároveO došlo 

k navýšení provozního výsledku hospodaUení. D]vodem bylo velké snížení na 

nákladové stranE konkrétnE výkonové spotUeby a v pUípadE osobních náklad]. 

V posledním sledovaném období došlo k mírnému nár]stu tržeb z provozní činnosti i 

k nár]stu výkonové spotUeby, ale zároveO došlo i k navýšení ostatních provozních 

výnos], takže vzrostl i výsledek hospodaUení z provozní činnosti o 24,24 %. Vzhledem 

k poklesu finančního výsledku hospodaUení o 22,77 % došlo ke snížení celkového 

výsledku hospodaUení po zdanEní společnosti KůROSERIů, a. s. o 4,29 % na hodnotu 

23 35Ř tis. Kč. 
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Tabulka č.  12: Meziroční zmEny vybraných položek VZZ  

  
  

Meziroční zmEna Ěv %ě 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Tržby za služby a výrobky -8,34 -24,82 -0,11 +2,36 

Tržby zboží +6,95 -33,49 -41,75 +2,30 

Výkonová spotUeba -7,55 -46,42 -14,97 +6,58 

Osobní náklady -19,28 -38,96 +9,3 +1,29 

Odpisy +11,45 +0,44 +4,51 -0,21 

Ostatní provozní výnosy +65,02 -76,89 -26,06 +29,15 

Ostatní provozní náklady +78,57 -27,73 +38,35 -57,45 

Provozní VH +7,30 +39,97 -27,06 +24,24 

Výnosy z DFM 0,00 +0,58 0,58 -17,08 

Nákladové úroky -20,21 -8,96 -9,73 -6,89 

Finanční VH +9,92 +4,11 +5,54 -22,77 

VH pUed zdanEním +8,54 +22,83 -13,85 +0,90 

VH po zdanEní +11,87 +14,89 -12,71 -4,29 

Čistý obrat -4,30 -24,67 -4,87 -0,79 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V současné dobE jsou nejvEtší výnosovou položkou tržby plynoucí z pronájmu, které 

mimo rok 2016 meziročnE rostou. V roce 2017 společnost vykázala tržby z pronájmu 

v hodnotE 47 75Ř tis. Kč a očekává se, že vzhledem k nové výstavbE tržby 

v následujících letech opEt porostou. Společnost poskytuje i jiné služby související 

s pronájmem napU. fakturace za energie, dále společnost vykazuje i tržby za služby, 

které nesouvisí s ekonomickým pronájmem, v tomto pUípadE se jedná napUíklad o prodej 

nafty, drobné opravy osobních i nákladních voz], zámečnické práce a jiné. 

Z následujícího grafu vývoje výnos] lze vyvodit, že s ukončující výrobní činností 

postupnE klesají tržby z prodeje vlastních výrobk]. V roce 2017 společnost 

zaznamenala hodnotu tržeb za vlastní výrobky v částce 2 ř26 tis. Kč. Další významnou 

výnosovou položkou jsou výnosy z dlouhodobého finančního majetku, kterých 

společnost dosahuje prostUednictvím držení podílu v jiných společnostech. V roce 2017 

výnosy z finančního majetku klesly o 17,0Ř %. Výnosy z finančního majetku obsahují 

dividendy od jiných společností a také tržby z prodeje části podílu ve společnosti ůKB 

CZECH, s. r. o.. 
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Mezi ostatní provozní výnosy se Uadí tržby z prodeje materiálu a dlouhodobého 

majetku. V posledním sledovaném roce je hodnota ostatních provozních výnos]  

1 121 tis. Kč. 

 

 

Graf č.  20: Vývoj vybraných výnosových položek  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V pUípadE nákladových položek si lze všimnout výrazného poklesu výkonové spotUeby 

v roce 2015, jelikož v pUedchozích letech došlo k postupnému ukončení výrobní 

činnosti. Ukončení výroby pUineslo nové možnosti pro pronájem výrobních prostor  

a tím docházelo k r]stu tržeb plynoucí z ekonomického pronájmu. V tomto roce došlo  

i k poklesu osobních náklad], jelikož byl snížen počet zamEstnanc] o pracovníky 

spadající do výrobního úseku. V následujících letech m]žeme osobní náklady 

považovat za stabilní, protože se ustálil i počet stálých zamEstnanc]. Stejný závEr lze 

vyvodit i u výkonové spotUeby.   
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Graf č.  21: Vývoj vybraných nákladových položek  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

2.5.4 PomErové ukazatelé 

Pro pUiblížení finanční situace podniku nám budou sloužit vybrané pomErové ukazatele. 

KonkrétnE se jedná o ukazatele likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity. Vybrané 

ukazatele společnosti KůROSERIů, a. s. budu porovnávat s oborovými pr]mEry  

pro odvEtví, ve kterém společnost p]sobí.  

 

Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity nám poskytují informace o schopnosti podniku splácet své dluhy. 

V diplomové práci rozlišuji likviditu bEžnou (L3), pohotovou (L2) a okamžitou (L1). 

Jednotlivé typy se od sebe liší dle obsahu r]znE likvidních položek. Pro výpočet 

jednotlivých ukazatel] jsem použila účetní hodnoty z výkazu rozvahy. Ve všech 3 

typech jsem použila jako základnu hodnotu krátkodobých závazk], jelikož se tak 

postupovalo i pUi výpočtu oborových hodnot dle metodiky Ministerstva pr]myslu  

a obchodu.  
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Tabulka č.  13: Ukazatelé likvidity 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

BEžná likvidita 1,76 1,82 2,69 2,93 2,08 

- Oborové hodnoty 1,2 0,91 0,79 0,73 0,99 

Pohotová likvidita 1,10 1,31 2,04 2,29 1,62 

- Oborové hodnoty 1,19 0,9 0,78 0,73 0,99 

Okamžitá likvidita 0,51 0,75 1,28 1,57 0,71 

- Oborové hodnoty 0,49 0,42 0,39 0,40 0,52 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

BEžná likvidita společnosti KůROSERIů, a. s. ve sledovaném roce pr]bEžnE rostla, jen 

v roce 2017 došlo ke snížení na hodnotu 2,0Ř. Doporučené hodnoty dle literatury jsou 

od 1,5 do 2,5. Na základE doporučených hodnot a oborových hodnot v tabulce lze 

vyvodit závEr, že odvEtví, kde podnik p]sobí má značnE nižší hodnoty, než jaké jsou 

doporučeny v literatuUe. Společnost ve sledovaném období dosahuje vyšších hodnot 

bEžné likvidity, než jsou oborové hodnoty a zároveO lze uvést, že vývoj bEžné likvidity 

společnosti nekopíruje vývoj oborových hodnot. BEžná likvidita se pohybuje 

v doporučeném intervalu, ale v roce 2015 a 2016 je hodnota vyšší než horní hranice 

intervalu. Tato situace je pUedevším dána skutečností, že v tEchto letech výraznE klesly 

krátkodobé závazky společnosti. 

 

 

Graf č.  22: BEžná likvidita 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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V pUípadE pohotové likvidity se z obEžného majetku vyUadí nejménE likvidní položka, 

kterou jsou zásoby na skladE. Doporučená hodnota pro pohotovou likviditu je stanovena 

minimální hranicí 1, nEkdy je uvádEna hodnota 1,5. Oborové hodnoty v čase mírnE 

klesají, až v roce 2017 mírnE rostou. Mimo rok 2013 oborové hodnoty leží pod 

doporučenou minimální hranicí. Tato skutečnost neplatí pro analyzovaný podnik, 

jelikož jen v roce 2013 se nachází pod oborovým pr]mErem, ale zároveO splOuje 

minimální doporučenou hodnotu. V následujících letech hodnota pohotové likvidity 

v čase roste. Jen v roce 2017 výraznE klesá, jelikož v tomto roce došlo ke zvýšení 

krátkodobých závazk] a krátkodobých pohledávek. PUedevším se jednalo o závazky 

z obchodních vztah].  

 

Graf č.  23: Pohotová likvidita 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Okamžitá likvidita pUedstavuje schopnost podniku v daném okamžiku uhradit všechny 

své závazky. Vzhledem k tomu pracuje s nejvíce likvidními prostUedky. PUi výpočtu 

jsem pracovala s hodnotou penEžních prostUedk] společnosti a krátkodobých závazk]. 

Doporučené hodnoty jsou 0,2 resp. 0,6 v podmínkách České republiky. Ve sledovaném 

období se oborové hodnoty nachází nad hranicí 0,2. Společnost KůROSERIů, a. s.  

se ve všech sledovaných letech nachází nad oborovými hodnotami i nad doporučenou 

hodnotou 0,2. Pohotová likvidita společnosti v čase roste, jen v pUípadE posledního 

analyzovaného roku došlo ke snížení hodnoty, jelikož vzrostla hodnota krátkodobých 

závazk]. Hlavním d]vodem je zahájení výstavby nové výrobní haly v tomto 

sledovaném roce.  
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Graf č.  24: Okamžitá likvidita 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Na základE výpočtu jednotlivých typ] likvidity společnosti lze prohlásit, že je 

společnost solventní a dokáže dostát svým závazk]m. ZároveO si lze všimnout, že  

se společnost nachází ve vEtšinE pUípad] nad oborovými pr]mEry. K roku 2017 

společnost zaznamenala tlak na snižování jednotlivých typ] likvidit, jelikož v tomto 

roce došlo k nár]stu krátkodobých závazk] společnosti. 

 

Ukazatelé rentability 

Rentabilita nám pUináší informaci o výnosnosti vloženého kapitálu. Pro potUeby této 

diplomové práce jsem zvolila ukazatele rentability aktiv, vlastního kapitálu a tržeb. 

První dva ukazatele porovnávám s oborovými hodnotami dle činnosti podniku.  

U ukazatel] rentability nejsou doporučené hodnoty, ale očekává se, že pozitivní efekt 

pUinese meziroční zvyšování jednotlivých ukazatel]. 

 

Tabulka č.  14: Vybrané ukazatelé rentability Ěv %ě 

  2013 2014 2015 2016 2017 
ROA 4,12 3,95 4,62 3,92 2,07 

- oborové hodnoty 3,01 3,31 4,38 3,9 4,26 

ROE 4,45 4,38 4,83 3,96 3,68 

- oborové hodnoty 1,74 2,34 6,5 3,92 6,33 

ROS  17,27 20,63 32,08 29,68 27,75 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Rentabilita aktiv (ROů) pUedstavuje výnosnost celkového vloženého kapitálu, aniž 

bychom rozlišovali jeho zdroj. Ukazatel dosahuje ve sledovaném období svého maxima 

v roce 2015 pUi hodnotE 4,62 % a nachází se nad oborovým pr]mErem. Do roku 2015 

dochází k r]stu a v následujících dalších sledovaných letech dochází k meziročnímu 

poklesu. Od roku 2013 do roku 2016 se rentabilita aktiv pohybuje nad oborovými 

hodnotami a lze Uíci, že vývoj ukazatele společnosti KůROSERIů, a. s. kopíruje trend 

vývoje oborových hodnot. Mezi rokem 2016 a 2017 dochází k opačnému vývoji 

oborových hodnot a hodnoty ukazatele vybraného podniku. Ukazatel rentability aktiv 

společnosti KůROSERIů, a. s. klesá, ale ukazatel za odvEtví v čase roste. 

  

 

Graf č.  25: Rentabilita aktiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu slouží pUedevším investor]m v rámci 

rozhodování o jejich vstoupení do podniku. Ve sledovaném období lze vidEt, že 

oborové hodnoty se meziročnE odlišnE vyvíjejí. V roce 2015 ukazatel společnosti byl 

zachycen jako maximum v rámci sledovaného období, stejná situace platí i o oborových 

hodnotách. V pUípadE ukazatele rentability nelze Uíci, že by vývoj ukazatele společnosti 

KůROSERIů, a. s. byl stejný jako v pUípadE vývoje oborových pr]mEr]. V současné 

dobE v odvEtví dochází k r]stu rentability vlastního kapitálu. Tato situace, ale neplatí 

pro analyzovanou společnost, jelikož rentabilita vlastního kapitálu klesla v roce 2017 

z 3,ř6 % na 3,6ř %. I když nedochází k meziročnímu r]stu ukazatele, lze za pozitivní 
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efekt označit skutečnost, že rentabilita vlastního kapitálu společnosti se pohybuje  

ve sledovaném období v rozmezí 3,6-4,Ř % a nedochází k velkým meziročním 

výkyv]m. 

 

 

Graf č.  26: Rentabilita vlastního kapitálu 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Posledním ukazatelem rentability je rentabilita tržeb. PUi výpočtu jsem pracovala 

s tržbami za zboží, služby a vlastní výrobky. Ukazatel nám poskytuje informaci  

o ziskovém rozpEtí podniku (ziskové marži). Od roku 2015 tento ukazatel meziročnE 

mírnE klesá. Snižuje se tedy zisková marže podniku. 

  

Ukazatelé zadluženosti   

Ukazatelé zadluženosti nám poskytují informace o zadlužení společnosti. Respektive  

o pomEru vlastních a cizích zdroj] financování. Pro potUeby této diplomové práce jsem 

si zvolila ukazatelé celkové zadluženosti, kvóty vlastního kapitálu, koeficientu 

zadluženosti a úrokového krytí. V následující tabulce je zpracován pUehled 

vypočítaných hodnot jednotlivých ukazatel] ve sledovaném období od orku 2013  

do roku 2017. 
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Tabulka č.  15: Ukazatelé zadluženosti 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Celková zadluženost 31,69 % 27,37 % 24,42 % 21,40 % 20,10 % 

Kvóta vlastního kapitálu 68,23 % 72,63 % 75,51 % 78,60 % 79,91 % 

Koeficient zadluženosti 0,46 0,37 0,32 0,27 0,25 

Úrokové krytí 4,48 5,74 7,39 7,10 7,61 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

PUi pohledu na vypracovanou výpočtovou tabulku konkrétnE na ukazatel celkové 

zadluženosti a kvóty vlastního kapitálu lze Uíci, že v čase klesá zadluženost podniku  

a roste podíl vlastního kapitálu ve společnosti. KůROSERIů, a. s. tak dává pUednost 

financování společnosti za pomocí vlastních zdroj] místo financování cizími zdroji.  

Na vývoj tEchto ukazatel] má i vliv nulové dividendové politiky, jelikož dosažený zisk 

není vyplácen akcionáU]m, ale je vkládán zpEt do společnosti. Na základE této 

skutečnosti dochází ke kumulování výsledku hospodaUení za pUedchozí období a roste  

i podíl vlastního kapitálu. V posledním sledovaném roce je celková zadluženost 

společnosti KůROSERIů, a. s. 20,10 % a kvóta vlastního kapitálu pak činí 7ř,ř1 %. 

Míra zadluženosti je vyjádUena pomocí koeficientu zadluženosti, což je pomEr cizích 

zdroj] a vlastních zdroj] financování podniku. I tento ukazatel ve sledovaném období 

klesá až na hodnotu 0,25.  

Posledním ukazatelem zadluženosti je úrokové krytí společnosti. Tento ukazatel 

vyjadUuje schopnost podniku splácet nákladové úroky a pUedstavuje tzv. bezpečnostní 

polštáU společnosti. Zde lze ve sledovaném období zaznamenat pozitivní efekt, jelikož 

ukazatel meziročnE roste a pohybuje se nad doporučenou hodnotou (5). M]žeme tedy 

prohlásit, že společnost má vyšší potencionální schopnost splácet své smluvní úroky.  

 

Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity nám poskytují informace o obrátkovosti a dobE obratu jednotlivých 

vybraných položek rozvahy. Pro společnost KůROSERIů, a. s. jsem vybrala ukazatelé: 

obrat aktiv, obrat zásob, dobu obratu zásob, dobu obratu pohledávek a dobu obratu 

závazk] z obchodních vztah].  
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PUi výpočtu obratu aktiv a doby obratu pohledávek a závazk] jsem pracovala 

s celkovými tržbami z provozní činnosti. Celkové tržby zahrnují tržby z prodeje zboží, 

vlastních výrobk] a služeb. PUi dobE obratu jsem ve všech pUípadech vycházela z počtu 

360 dní.  

Obrat celkových aktiv společnosti v čase klesá, v současné dobE se obrat aktiv pohybuje 

na hodnotE 0,11. Hodnota se pohybuje velmi nízko, ale pUi porovnáním s oborovým 

pr]mErem pro rok 2017 je hodnota mírnE vyšší. Doporučená hodnota je 1, ale vzhledem 

k pUedmEtu podnikání, kdy společnost vlastní velký objem dlouhodobého majetku  

ve formE nemovitostí nelze očekávat, že by společnost dosahovala této hodnoty. 

Výpočet obratu celkových aktiv pro odvEtví za rok 2017 činí 0,0Ř. 

 

Tabulka č.  16: Vybrané ukazatelé aktivity 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Obrat celkových aktiv 0,18 0,15 0,11 0,11 0,11 

Doba obratu pohledávek 21,86 18,11 21,20 12,55 42,64 

Doba obratu závazk] 35,41 30,18 11,32 10,07 31,57 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Doba obratu pohledávek a závazk] nám udává časový údaj o placení a inkasování 

penEžních prostUedk] v rámci činnosti podniku. Očekává se, že společnost bude dávat 

pUednost pozdEjšímu placení a dUívEjšímu inkasování penEz. Tato situace dle grafu je 

splnEna v roce 2013 i v roce 2014. V roce 2015 klesla doba obratu závazk] na 11,32 

dní, takže společnost začala platit své závazky dUíve a mírnE se zvýšila doba obratu 

pohledávek. NejvEtší nár]st obou hodnot je zaznamenán v roce 2017. V tomto roce 

společnost mEla vysoký podíl neuhrazených pohledávek, které byly pUevážnE tvoUeny 

pohledávkami za společností PULCO, a. s., a také vzrostla doba obratu závazk], jelikož 

ve společnosti začala výstavba nové výrobní haly, která sebou pUinesla i více objemu 

neuhrazených závazk], které mEly delší splatnost od dodavatele. BEžná fakturační doba 

společnost KůROSERIů, a. s. k ostatním subjekt]m je 14 dní. Lze tedy Uíci, že doba 

obratu se v roce 2017 výraznE posunula nad hranici bEžné doby splatnosti a je potUeba 

tuto situaci Uešit.  
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  Graf č.  27: Dobra obratu pohledávek a závazk] 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

PUi výpočtu ukazatele doby obratu zásob a obratu zásob jsem vycházela jen z tržeb  

za prodané zboží a vlastní výrobky. Kdybych do výpočtu zahrnula i tržby za služby, 

došlo by ke zkreslení výsledk]. Tržby za služby jsou v rámci společnosti KůROSERIů, 

a. s. nejvíce zastoupeny a pUedstavují výnosy z hlavní ekonomické činnosti.  

Vzhledem k vysoké dobE obratu zásob a jeho každoročního r]stu od roku 2014 lze Uíci, 

že společnost neefektivnE hospodaUí s prostUedky vloženými do zásob a je potUebné tuto 

situaci Uešit. KaždoročnE dochází i k poklesu obratu zásob. Společnost je tedy v situaci, 

kdy doba obratu roste a obrátkovost zásob klesá. D]vodem je i pUechod z výrobní 

činnosti na činnost poskytovatele služeb. Vzhledem k této skutečnosti je hodnota zásob 

pUíliš vysoká a penEžní prostUedky jsou zbytečnE vázány v nevyužitých zásobách 

společnosti.  

Tabulka č.  17: Obrat zásob a doba obratu zásob 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Obrat zásob 2,46 2,79 1,14 1,12 1,06 

Dobra obratu zásob 146,08 128,90 315,28 320,35 338,31 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.5.5 Dílčí závEr finanční analýzy 

Společnost KůROSERIů, a. s. má velkou část aktiv ve formE dlouhodobého hmotného 

majetku vzhledem k pUedmEtu svého podnikání, dále vlastní i podíly v jiných 

společnostech v rámci skupiny PROSPERITů. V roce 2013 a 2014 došlo pomalu 

k ukončení výrobní činnosti podniku a hlavní ekonomickou činností se stal pronájem  

a správa vlastních nemovitostí. Na základE této skutečnosti lze prohlásit, že společnost 

má zbytečnE vysoký stav zásob na skladech. 

Společnost je pUevážnE financována z vlastních zdroj] a každoročnE generuje zisk. 

Podíl vlastních zdroj] společnosti meziročnE roste a podíl cizích zdroj] tedy klesá. 

Společnost se snaží pr]bEžnE splácet své dlouhodobé závazky, které má pUevážnE 

k úvErovým institucím. Podnik v žádném sledovaném roce nevyplácel dividendy, takže 

dochází ke kumulování výsledku hospodaUení minulých let, který je pr]bEžnE používán 

na opravy stávajícího majetku a novou výstavbu. Na základE rozhodnutí valné hromady 

dochází k pr]bEžnému vykupování a likvidaci vlastních akcií resp. k poklesu 

základního kapitálu. 

Hlavní výnosovou položkou jsou tržby z ekonomického pronájmu. V následujících 

letech se očekává r]st této hodnoty, jelikož byla provedená výstavba nové výrobní haly 

sloužící k pronájmu na ulici Pražáková v blízkosti areálu KůROSERIů, a. s.. S novou 

výstavbou bude r]st i hodnota ročních odpis] a náklad] spojených se zajištEním 

provozu.  

Společnost ve všech 3 typech likvidity dosahuje vyšších hodnot, než jsou pr]mErné 

hodnoty za dané odvEtví. Hodnoty likvidity se pohybují i nad doporučenými hodnotami 

dle literatury. Rentabilita celkových aktiv klesá a v roce 2017 se nacházela i pod 

oborovým pr]mErem. ZároveO klesá i rentabilita vloženého vlastního kapitálu a snižuje 

se i zisková marže podniku. Ve sledovaném období klesá zadluženost a zároveO roste 

pomEr vlastního kapitálu v]či cizím zdroj]m. Hodnota ukazatele úrokového krytí roste 

až na hodnotu 7,61 %, takže lze Uíci, že společnost si vytváUí bezpečností finanční 

polštáU. Na základE této skutečnosti, lze Uíci, že společnost je schopná dostát svým 

úvErovým závazk]m.  

Obrat celkových aktiv se ustálil v posledních letech na hodnotE 0,11. ZároveO m]žeme 

Uíci, že doba obratu pohledávek je vyšší než doba obratu závazk]. Hrozbou m]že být 
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neuhrazení pohledávek od dlužník]. Společnost eviduje velmi nízkou hodnotu obratu 

zásob a velmi vysokou dobu obratu zásob. Ukazatelé vykazují nepUíznivé hodnoty, 

jelikož podnik pUestal provozovat výrobní činnost a stále si drží vysoké skladové 

zásoby, ve kterých zbytečnE zadržuje sv]j kapitál. 

 

2.6 SWOT analýza 

SWOT analýza zahrnuje výsledky jednotlivých provedených analýz, ze kterých jsem 

zjistila silné a slabé stránky společnosti KůROSERIů, a. s.. Dále z pUedchozích analýz 

vyplynuly pUíležitosti a hrozby, které analyzovanou společnost mohou v budoucnu 

ovlivnit.  

Silné stránky 

 společnost s bohatou historií 

 všestrannost a stálost zamEstnanc] 

 dlouhodobé smlouvy se stEžejními nájemci 

 dobré vztahy s dodavateli i odbErateli 

 člen skupiny PROSPERITů Holding 

 jedinečná kombinace služeb pro zákazníky 

 nová výstavba – volné prostory k pronájmu 

 kumulování zisk] na správu a rozšíUení majetku 

 pr]bEžná investiční činnost 

 uspokojivé hodnoty likvidity 

 klesající zadluženost 

 

Slabé stránky 

 nedostatečná prezentace poskytovaných služeb 

 omezená kapacita 

 vázanost finančních prostUedk] v zásobách 

 stárnutí dlouhodobých zamEstnanc] 

 nulová dividendová politika 

 klesající hodnota rentability aktiv a vlastního kapitálu 
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 chybEjící jasnE vymezená strategie podniku a neaktuální rozsáhlá organizační 

struktura 

 kapacita areálu (obsazenost) 

 chybEjící zasedací prostory pro nájemce 

 

PUíležitosti 

 zlepšení dopravní situace v oblasti areálu společnosti výstavbou VMO 

  rozšíUení činnosti podnikání 

 r]st ekonomiky 

 r]st poptávky po nabízených službách 

 zisk nových dlouhodobých klient] 

 rostoucí počet podnikajících subjekt] v kraji 

 nízké daOové zatížení 

 

Hrozby 

 zmEna legislativy 

 r]st úrokových sazeb 

 stárnutí zamEstnanc] 

 r]st konkurence v oblasti doplOkových služeb společnosti 

 pokuta ze strany ČNB 

 odchod významných nájemc] 

 r]st pr]mErné hrubé mzdy 

 nízká míra nezamEstnanosti 

 zvyšující se požadavky na ekologii 

 

2.6.1 Zhodnocení SWOT analýzy 

Společnost KůROSERIů, a. s. se systémovE nezabývá zkoumáním svých silných a 

slabých stránek. I pUesto bych na základE provedených jednotlivých analýz a sestavení 

silných a slabých stránek podniku spolu s pUíležitostmi a hrozbami doporučila 
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společnosti využít vhodné pUíležitosti s podporou silných stránek podniku a eliminovat 

svoje slabé stránky.  

Silnou stránkou společnosti je pUedevším dobré strategické umístEní areálu. Lokalita je 

velmi žádaná a velkou výhodou je i dostatečná kapacita parkovacích míst pUímo 

v areálu, problém nastává jen s kapacitou, která je v současné dobE v areálu skoro plnE 

zaplnEna, volné prostory jsou k dispozici v novE postavené budovE na ulici Pražáková 

v blízkosti areálu KůROSERIů, a. s.. Za silnou stránku lze považovat i bohatou 

historii, dobré jméno a dobré vztahy s odbErateli a dodavateli. Možnou slabinou 

společnosti je prezentace jejich služeb pro veUejnost. Výraznou slabou stránkou podniku 

pUedevším v jarních a podzimních mEsících je nedostačující kapacita pneuservisu, dále 

v rámci společnosti eviduji zvýšení zájem o prostory vhodné k využití jako zasedací 

místnost pro více účastník]. S rostoucím počtem vzniku právnických osob v kraji roste i 

poptávka po službách společnosti, proto je vhodné sledovat vývoj trendových 

požadavk] svých stálých zákazník], aby se eliminoval jejich pUípadný odchod.  
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3 VLůSTNÍ NÁVRHY TEŠENÍ, PTÍNOS NÁVRH¥ 
TEŠENÍ 

V poslední kapitole této diplomové práce se budu zabývat formulací vlastních návrh] 

Uešení a doporučení pro vybranou společnost KůROSERIů, a. s.. PUi navrhování 

jednotlivých návrh] budu pUihlížet ke specifik]m společnosti a jejímu oboru. Jednotlivé 

návrhy by mEly vést ke zlepšení zjištEného současného stavu společnosti. Návrhy 

vlastního Uešení budou navazovat na výsledky jednotlivých provedených analýz, které 

jsem stručnE shrnula pomocí SWOT analýzy. 

Společnost KůROSERIů, a. s. by se mEla zamEUit na využití svých silných stránek a 

zároveO by mEla sledovat pUíležitosti v rámci, kterých se jí podaUí eliminovat své slabé 

stránky. Společnosti bych doporučila zamEUit se na WO strategii pUedevším snížit své 

rozsáhlé skladové zásoby a také využít strategii SO, která spočívá právE v již 

zmiOovaném využití svých silných stránek ve prospEch pUíležitostí. Druhou pUípadnou 

strategii SO jsem společnosti navrhla pUedevším z d]vodu, že jsem v pr]bEhu 

zpracování této práce zaznamenala velký počet silných stránek společnosti. 

Pro společnost KůROSERIů, a. s. navrhnu dvE konkrétní Uešení, které se budou 

zabývat: 

 snížením stavu zásob, 

 rozšíUením nabídky služeb a zmEnou propagace. 

V poslední části této kapitoly shrnu pUínos jednotlivE navržených doporučení pro 

společnost KůROSERIů, a. s. 

 

3.1 Návrh na snížení stavu zásob 

V rámci zpracování finanční analýzy jsem identifikovala slabou stránku společnosti  

ve formE vázanosti finančních prostUedk] v zásobách. Společnost na začátku 

sledovaného období ukončila svoji výrobní činnost a začala se orientovat pUevážnE  

na poskytování služeb v oblasti realit. I pUes ukončení výrobní činnosti společnost 

vlastní ke konci roku 2017 zásoby v hodnotE témEU ř 266 tis. Kč, které má umístEny  

na r]zných skladech v areálu společnosti.  
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Zásoby tvoUí: 

 materiál 5 726 tis. Kč, 

 polotovary 63 tis. Kč, 

 výrobky 1 124 tis. Kč, 

 zboží 2 353 tis. Kč. 

Vzhledem k hlavní ekonomické činnosti je tato hodnota enormní a nEkolikanásobnE 

vyšší než je v pUípadE oborového pr]mEru. Dále je nutné uvést, že k zásobám nejsou 

utvoUeny žádné opravné položky. PUi výpočtech ukazatel] aktivity jsem také zjistila, že 

v roce 2017 byla doba obratu zásob 33Ř,31 dní a hodnota obratu zásob 1,06.  

Ve sledovaném období rostla doba obratu zásob a zároveO klesala jejich obrátkovost. 

Z d]vodu výše uvedeného bych navrhovala, aby se společnost co nejdUíve zamEUila  

na tuto slabou stránku, jelikož v d]sledku držení vysoké hodnoty zásob společnost 

pUichází o další možné pUíležitosti. Celý proces snížení zásob je z časového hlediska 

velmi náročný, situace m]že mít i negativní finanční dopad. Proces bych rozdElila do 

nEkolika etap: 

1) Sestavení týmu a pUípravné práce 

2) Varianta Uešení ů 

3) Varianta Uešení B 

4) PUípravná fáze na variantu Uešení C 

5) Samotná likvidace 

6) Vyhodnocení a dopad 

 

1. Etapa 

Z praktického hlediska bych nejdUíve navrhovala sestavit pracovní tým, který by se 

zabýval problematikou snížení stavu zásob. Obsazení pracovního týmu by se dle mého 

mElo skládat minimálnE z 3 osob, navrhovala bych složení: 

 povEUená osoba zabývající se problémem,  

 odpovEdný pracovník skladu, 

 ekonomický pracovník (hlavní účetní). 

Složení pracovního týmu je závislé na praktickém i teoretickém základu spolu 

s kontrolním článkem prostUednictvím povEUené osoby. Pracovní tým by mEl konat svoji 
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činnost na základE rozhodnutí vedení společnosti. Hlavním cílem by mEla být 

minimalizace stavu zásob.  

Společnost má 3 možnosti, jak m]že snížit počet nepotUebných zásob: 

1) Varianta A - odprodat zásoby za bEžnou cenu, 

2) Varianta B - odprodat zásoby pod cenou,  

3) Varianta C - provedení likvidace nepotUebných zásob. 

V první UadE je nutné zjisti, které zásoby jsou stále potUebné, a které jsou nepotUebné pro 

zajištEní bEžné činnosti. ZjištEní by mElo být provedeno fyzickým i dokladovým 

zp]sobem. V pUípadE fyzického zp]sobu je potUebné fyzicky pečlivE projít všechny 

zásoby, které jsou na skladech umístEny a identifikovat potUebné a nepotUebné zásoby. 

V pUípadE dokladového zjištEní stavu je vhodné sestavit v účetním programu HELIOS 

Orange v rámci skladové evidence potUebné tiskové sestavy, které mohou sloužit jako 

podklad k fyzické kontrole stavu zásob. Jako tUídící podmínku bych stanovila pUíjem 

nebo výdej nad 730 dní (cca 2 roky). Z programu lze potUebné data exportovat  

do Excelu, s kterým se dá dále pracovat. Nastavená sestava by mEla minimálnE 

obsahovat: 

 umístEní položky – označení skladu, 

 skupina, 

 registrační číslo, 

 název, 

 množství k dispozici, 

 jednotky, 

 pr]mErná evidenční cena, 

 počet dní od posledního pUíjmu, 

 počet dní od posledního výdeje, 

 celkový finanční stav - cena. 

 

Na obrázku lze vidEt pUíklad jedné fiktivní položky ze sestavy skladové evidence dle 

tUídEní. Sestava je exportovaná do rozhraní programu Excel. Pomocí tUídícího kritéria si 

m]žeme vygenerovat seznamy položek jednotlivých sklad] dle posledního pohybu. 

Položky je vhodné seUadit sestupnE dle dn] od posledního výdeje. Ukázková fiktivní 
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položka splOuje tUídící kritérium, jelikož bEhem 730 dní nebyl v rámci položky 

zaznamenán pohyb. Z evidence jsem zároveO zjistila, že poslední výdej položky  

ze skladu byl učinEn pUibližnE pUed ř lety a poslední nákup pUed 11 lety. M]žeme tedy 

Uíct, že se jedná o nepotUebnou položku pro činnost podniku.    

 

 

Obrázek č.  10: PUíklad exportované sestavy ze skladové evidence 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Na základE fyzického a dokladového zjištEní stavu lze zjistit, kolik penEžních 

prostUedk] má společnost zbytečnE vázaných ve formE zásob, které jsou nepotUebné a 

neobrátkové. Dalším krokem je vhodné rozčlenEní nepotUebných zásob: 

 významné položky, 

 znehodnocené – zastaralé. 

Významné položky mají ještE obchodní potencionál a dají se pUípadnE odprodat. 

Vybrané zásoby, které mají ještE potencionál, mohou být podnikem v rámci 2. a 3. 

etapy nabídnuty na trhu. Znehodnocené pUípadnE zastaralé položky zásob budou 

postoupeny k fyzické likvidaci dle návrhového Uešení varianty C.  

 

2. Etapa 

Druhá etapa návrhové Uešení zahrnuje uplatnEní varianty ů. Tato varianta pUedstavuje 

pokus o prodej nepotUebných zásob na trhu za tržní hodnotu pUípadnE se slevou. Cena 

ale nespadne pod cenu poUízení. Společnost by mEla hledat r]zné komunikační cesty, 

aby prodala, co nejvíce zásob a snížila tak pUípadnou vzniklou ztrátu. V tomto pUípadE 

se bude jednat pUedevším o r]zné náhradní díly, které jsou na skladech z dob výrobní 

činnosti. NejdUíve je potUeba sestavit nabídkový „leták“, který bude obsahovat potUebné 

informace o názvu, typu, cenE atd.  

V první Uade je potUeba nabídku v nEjaké ucelené formE umístit pUehlednE na webové 

stránky společnosti. V pUípadE náhradních díl] bych navrhovala záložku dle obrázku 

Skupina RWｪｷゲデヴ;Lﾐｹ Lｹゲﾉﾗ N=┣W┗ Mn. k 

dispozici
J

V┞ヮﾗLデWﾐ┠ 
ヮヴ└ﾏ[ヴ

HI - Dny od 

ヮﾗゲﾉWSﾐｹｴﾗ ヮギｹﾃﾏ┌
HI - Dny od 

ヮﾗゲﾉWSﾐｹｴﾗ ┗┠SWﾃW Fｷﾐ;ﾐLﾐｹ ゲデ;┗

018 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 40 ks 45,17 4146 3622 1 806,80

Sﾆﾉ;S ヴΑヰくヰヰヰヰヵ Oゲデ;デﾐｹ┣=ゲﾗH┞どゲWヴ┗ｷゲ
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„Prodej náhradních díl]“, pokud by se jednalo i o ostatní zásoby, tak by bylo vhodné 

vytvoUit samostatnou záložku „Prodej zboží“ a odlišit ji napUíklad barevnE nebo 

umístEním, aby návštEvníka webových stránek zaujala hned pUi otevUení úvodní stránky.  

  

 

Obrázek č.  11: Webové stránky KůROSERIů, a. s. 
(Zdroj: 14) 

 

Samotné umístEní nabídkového seznamu na webové stránce nestačí, je potUeba se 

intenzivnE zamEUit na prodej a hledat potencionálního zákazníka. V dalším kroku bych 

navrhovala oslovit vhodné partnery v rámci skupiny PROSPERITů, kteUí by mohli mít 

potencionální zájem. PUípadnE mají kontakty na potencionálního koncového zákazníka 

nebo mají prostor pro nabídku našich zásob prostUednictvím vlastních komunikačních 

zdroj]. Jelikož společnost KůROSERIů, a. s. má dlouhodobE velmi dobré vztahy se 

svými obchodními partnery, je zde možnost hledat potencionálního zákazník ve skupinE 

vlastních dlouhodobých obchodních partner].  

Poslední možností je využití externích komunikačních cest napUíklad ve formE reklamy 

na r]zných poptávkových portálech. Jedná se o finančnE nákladnEjší distribuční cestu, 

takže je potUeba zhodnotit i vliv vzniklých náklad] na prodej.   
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3. Etapa 

Pokud se nám nepovede odprodat vybrané nepotUebné zásoby za tržní ceny resp.  

za minimálnE poUizovací cenu, je zde možnost prodat zásoby tzv. pod cenou. Nabízená 

cena bude nižší, než byla cena v dobE poUízení, kterou jsou zásoby ocenEny v účetnictví. 

V takovém pUípadE je potUeba dle Zákona č. 563/1řř1 Sb., o účetnictví § 26 vytvoUit 

tzv. opravnou položku, která snižuje hodnotu zásob. Opravná položka k zásobám je 

daOovE neúčinná, takže nám bude pUedstavovat nedaOový náklad, který nám bude 

zvyšovat základ danE z pUíjmu. Distribuční cesty ke koncovému zákazníkovi mohou být 

Uešeny podobnE jak u varianty ů.  

 

4. Etapa 

Pokud se nám nepodaUí zásoby prodat v rámci 2. a ani 3. etapy pUichází na Uadu zp]sob 

minimalizace zásob ve formE likvidace. Do této etapy zahrneme i zásoby, které jsme 

v rámci 1. etapy označili za znehodnocené a zastaralé. Fyzická likvidace je velmi 

náročná pUedevším časovE, jelikož musí být prokazatelná, aby se jednalo o likvidaci 

daOovE účinnou.  

Do roku 2007 byla likvidace zásob daOovE neúčinná, ale od ledna roku 200Ř lze dle  

§ 24 odst. 2) písm. zg) provést za splnEní určitých náležitostí likvidaci zásob, která bude 

v rámci danE z pUíjmu daOovE účinná. Společnost musí prokázat skutečnou likvidaci 

vypracováním protokolu o likvidaci. Likvidace zásob zahrnuje likvidaci zboží, 

materiálu, nedokončené výroby, polotovar] a výrobk]. (33) 

Protokol o likvidaci musí obsahovat zákonné náležitosti:  

 d]vod likvidace,  

 zp]sob likvidace, 

 časový údaj o likvidaci, 

 místo provedení likvidace, 

 označení pUedmEtu likvidace, 

 zp]sob naložení s likvidovanými zásobami, 

 informaci o odpovEdných pracovnících za likvidaci. (34) 

Samostatná likvidace by mEla být provádEna na základE pUíkazu generálního Ueditele, 

který jmenuje komisi pro likvidaci zásob. Členové zvolené komise budou odpovEdni  
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za provedení fyzické likvidace. V našem pUípadE bych navrhovala stejné složení, jak 

v pUípadE pUi sestavení pracovního týmu, který mEl za úkol minimalizaci zásob.  

Komise pro likvidaci vypracuje likvidační protokol a zajistí fyzickou likvidaci. Pro 

společnost jsem navrhla protokol o likvidaci a vzhledem k velkému počtu zásob jsem 

zvolila číslování tohoto protokolu ve formátu XX/YYYY, za XX dosadíme číslo 

likvidačního protokolu dle vzestupného číslování, za YYYY dosadíme rok napU. 201ř.  

 

Obrázek č.  12: Návrh likvidačního protokolu 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Jelikož očekávám velký počet položek jednotlivých zásob určených k likvidaci, navrhla 

jsem pro společnost KůROSERIů, a. s. i pUílohu „Soupis položek k likvidačnímu 

protokolu č. XX/XXXX“, která bude obsahovat informace o označení skladu, a ostatní 

informace o jednotlivých položkách viz následující obrázek.  

 

 

Obrázek č.  13: Návrh pUílohy k likvidačnímu protokolu 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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5. Etapa 

Dalším krokem je provedení samotné fyzické likvidace. Likvidační zásoby by se mEly 

rozdElit na dvE skupiny dle typu likvidace: 

 likvidace jako druhotná surovina, 

 likvidace jako odpad.  

Likvidaci by mEla zajiš[ovat nEjaká provEUená specializovaná společnost, která se 

zabývá touto činností napU. sbErný dv]r, spalovna, skládka. S pUihlédnutím k místnímu 

p]sobení analyzované společnosti lze navrhnout nEkolik specializovaných společností 

napUíklad: 

 REMET, spol s r. o. na ulici VídeOská v BrnE (výkup druhotných surovin), 

 FCC Česká republika, s. r. o. – provozovna Brno, 

 Metalšrot Tlumačov, a. s. – provozovna Brno, 

 ůVE CZ odpadové hospodáUství, s. r.o. – provozovna Brno. 

Společnost KůROSERIů, a. s. zároveO ponese d]kazní povinnost o prokázání fyzické 

likvidace. Z tohoto d]vodu nestačí mít Uádný likvidační protokol, ale jsou potUeba i další 

d]kazní prostUedky: 

 fotodokumentace zásob i likvidace, 

 zápis o pr]bEhu likvidace – technický popis, 

 potvrzující doklad od specializované společnosti, 

 svEdci. 

 

6. Etapa 

ÚspEšným provedením fyzické likvidace činnost pracovního týmu resp. likvidace 

nekončí. Členové by mEli zajistit uložení všech d]kazních prostUedk] a dokument]. 

ZároveO by mEli zajistit správné promítnutí skutečnosti do účetnictví a skladové 

evidence společnosti. Sjednotit rozsáhle počty sklad] do vhodného uspoUádání, snížit 

počet jednotlivých sklad] a stávající zásoby vhodnE a efektivnE uložit.  

Poslední etapou procesu snižování zásob společnosti je konečné vyhodnocení a 

zhodnocení dopadu celého procesu na společnost.  
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Odhaduji, že minimálnE 50 % skladových zásob bude trvale zlikvidováno. Významné 

snížení zásob tak bude mít dopad daOový, ale i ekonomický. Snížením klesnou 

administrativní nároky na vedení skladové evidenci, zároveO se uvolní prostory 

stávajících skladových prostor. Zde bude mít společnost pUíležitost nabídnout volné 

skladové prostory stávajícím nájemc]m v areálu, pUípadnE je nabídnout novým 

zájemc]m o pronájem. Klesnou nám i provozní náklady spojené s uskladnEním 

nepotUebných nadmErných zásob. V pUípadE, kdy společnost splní prokazatelnE 

podmínky dle zákona o dani z pUíjmu, likvidace zásob bude pUedstavovat daOovE 

uznatelný výdaj v rámci ekonomické činnosti. Hodnota zlikvidovaných zásob se stane 

tedy daOovE účinnou a bude snižovat daOovou povinnost společnosti. Prokazatelnou 

likvidaci je nutné prokázat i u danE z pUidané hodnoty. Snížením zásob nám poklesnou 

celková aktiva společnosti. V d]sledku poklesu nám poroste ukazatel rentability aktiv, 

zvýší se hodnota obrat] zásob a bude se snižovat hodnota doby obratu zásob.  

 

3.2 RozšíUení nabídky služeb a zmEna propagace 

Dalším konkrétním návrhem je návrh na rozšíUení portfolia služeb. PUi náhodných 

rozhovorech s nájemci v areálu jsem u nEkterých společností zaznamenala, že jim zde 

nejvíce chybí zasedací prostory, které by mohli využívat pro svou činnost. Poptávku 

jsem zaznamenala napUíklad u jedné nejmenované projektové společnosti, která je 

novým nájemce v areálu KAROSERIA, a. s., a má zde pronajaté menší kanceláUské 

prostory, jelikož jejich pracovníci pracují pUevážnE z domova. Problém nastává 

v situaci, kdy potUebují realizovat své pravidelné týdenní porady, kterých se účastní  

i lidé mimo brnEnskou pobočku, a kanceláUské prostory jsou nevyhovující. ZmínEná 

projektová společnost tento problém zatím pUechodnE Ueší externím nájmem r]zných 

zasedacích prostor mimo areál. 

V prostoru areálu nejsou vhodné volné prostory, které by se daly upravit dle požadavk] 

nájemce na zasedací místnost. Existuje zde Uešení, aby společnost poskytla své zasedací 

místnosti k volnému pronájmu. Společnost má v novE opravené hlavní administrativní 

budovE k dispozici jednu menší a jednu vEtší zasedací místnost, které lze také spojit 

pomocí posuvné dElící stEny.  
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Zasedací místnost poskytuje: 

 projektor a plátno, 

 pevné pUipojení k internetu, 

 Wi-Fi pUipojení v celé budovE, 

 dostatečný počet zásuvek, 

 tabule, 

 klimatizace, 

 automatické rolety pro zatemnEní. 

V blízkosti zasedacích místností se nachází i menší kuchyOka, která je plnE 

vybavena nádobím, automatickým kávovarem, automatem na filtrovanou vodu. U 

administrativní budovy je i vybudované parkovištE. Kapacita využití tEchto prostor] 

společností KůROSERIů, a. s. je minimální. Zvýšená frekvence využití je pouze 

v letních mEsících, kdy se zde konají valné hromady a porady společnosti. 

. 

 

Obrázek č.  14: Zasedací místnost KůROSERIů, a. s. 
(Zdroj: Vlastní) 

 

Společnost KůROSERIů, a. s. by mohla nabídnout svým stávajícím klient]m 

jednorázové i dlouhodobé pronájmy zasedacích prostor ve své administrativní budovE. 

Kapacita zasedacích prostor by byla efektivnEji využita a pUípadné tržby z pronájmu by 

mohly snížit provozní náklady administrativní budovy. Dále by společnost rozšíUila své 
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portfolio služeb a také by pokryla poptávku svých nájemník]. ZároveO by eliminovala 

hrozbu pUípadného odchodu nájemc] z d]vodu nevyhovujících prostor.  

Nabídka podobných služeb je v BrnE dosti široká, ale problémem je pUedevším 

dostupnost, jelikož parkovací podmínky se v BrnE v posledních letech zhoršily. Dalším 

problém je i kapacita a vybavenost nabízených zasedacích prostor. V tomto ohledu 

KůROSERIů, a. s. nabízí kompletní balíček, který m]že být pro koncové zákazníky 

zajímavý Kapacita zasedací místnosti je 22 židlí v pUípadE propojení s druhou zasedací 

místností nebo v pUípadE doplnEní židlí je kapacita až 40 míst. Provozní doba by byla 

stanovena na ř,00 až 17,00 hod.  

V tabulce jsem zpracovala pUehled cen pronájm] jiných společností. Ceny se r]znE liší, 

záleží na kapacitE, dostupnosti a také na vybavení. NEkteré cenové nabídky napUíklad 

nezahrnují cenu vybavení (napU. projektor, Wi-Fi pUipojení).  

 

Tabulka č.  18: Ceník pronájm] v BrnE 

Název Počet míst Cena za hod. (bez DPH) 

IMPACT HUB Brno 12-40 8 00 

INBIT Brno 14 1 000 

BRNOOFFICE 10-35 275 (+ pUíplatek vybavení) 

FLEXPOINT Brno 13+2 160 (+ pUíplatky) 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Společnosti KůROSERIů, a. s. bych navrhovala, aby tuto službu nejdUíve nabídnula 

stávajícím nájemc]m v areálu a pak by následnE mohla uvažovat o nabídnutí externím 

zákazník]m. Vzhledem k rozdElení potencionálních zákazník] bych navrhovala i 

zavedení dvou cenových kategorií. Pro dlouhodobé odbEratele bych navrhovala sestavit 

výhodnEjší cenovou nabídku, v pUípadE externích uživatel] by se jednalo o bEžnou 

cenovou nabídku. Pro společnost KůROSERIů, a. s. jsem vypracovala pUedbEžný ceník 

pronájmu zasedacích prostor. Ceny uvedené jsou bez DPH a jedná se o cenu za 

pronájem v rámci 4 hodin nebo dle domluvy. Cena nájemného zahrnuje veškeré výše 

uvedené vybavení včetnE zajištEní kávy a pitné vody. Dále by bylo vhodné v rámci 

budování dobrý vztah] upUednostnit interního zákazník pUed externím. Interním 
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zákazníkem označuji nájemce v areálu. Externí zákazník je odbEratel, který nevyužívá 

nájemní služby společnosti.  

 

Tabulka č.  19: Ceník pronájmu zasedacích prostor 

 Interní 
zákazník 

Externí 
zákazník 

Velká zasedací místnost (až 30 míst) 2 000 3 000 

Malá zasedací místnost (až 10 míst) 700 1 000 

Propojení (až 40 míst) 2 300 3 500 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pro zmínEnou projektovou společnost v úvodu této kapitoly, by mohla analyzovaná 

společnost navrhnout dlouhodobEjší smlouvu o pronájmu zasedacích prostor  

s individuální smluvní cenovou nabídkou, jelikož tato společnost má potencionál 

využívat tyto prostory pravidelnE a dlouhodobE. Pokud by se společnost rozhodla 

pronajímat své volné zasedací prostory i externím zákazník]m, je potUeba se zamEUit  

i na samostatnou propagaci svých služeb. 

Propagace a celková prezentace společnosti není pUíliš rozšíUená. NapUíklad hlavním 

problém je, že na webových stránkách společnosti se sice dozvíte, jaké služby jsou 

nabízeny, ale chybí zde další informace napU. o cenách. U pronájmu zde chybí 

informace o dostupných volných prostorách. Na dalším obrázku m]žeme vidEt úvodní 

webovou stránku. PUi rozkliknuti záložky pronájem realit zjistíme jen obecné informace 

o společnosti jako je: 

 umístEní areálu, 

 rozloha celého areálu, 

 informaci o dopravní dostupnosti, 

 obecnE nabízené služby a jiné. 
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Obrázek č.  15: Úvodní webová stránka KůROSERIů, a. s. 
(Zdroj: 14) 

 

Vzhledem k chybEjícím informacím bych doporučovala společnosti uvést informaci  

o tom, jestli má nebo nemá volné prostory určené k pronájmu. 

V analytické části jsem zjistila, že v současné dobE má společnost volné prostory v 

podobE novE pUistavEné budovy na ulici Pražáková. Proto bych navrhovala, aby do 

záložky pronájem realit byla umístEna i tato informace. Dále by bylo vhodné uvést i 

informace o jednotlivých prostorech k pronájmu napUíklad rozloha prostor a jejich účel. 

DoplnEné informace by mEly obsahovat i fotografie, které by mohly více zaujmout 

potencionálního nového zákazníka společnosti. 

 

3.3 PUínos pro společnost KůROSERIů, a. s.  

Z praktického hlediska jsou oba návrhy realizovatelné a jejich realizace by vedle  

ke zlepšení zjištEného stavu společnosti. Minimalizací nepotUebných zásob dojde  

k efektivnEjšímu využívání aktiv. Rozhodnutí o snížení zásob pomocí pUípadné 

likvidace pUinese společnosti uvolnEní skladovacích prostor pro potencionální nové 

nájemce. V d]sledku toho m]že dojít ke zvýšení tržeb z pronájmu a zároveO dojde ke 

snížení provozních náklad] spojených se skladováním zásob podniku. 

Realizací druhého návrhu pro společnost dojde k uspokojení potUeb stávajících nájemc] 

a také se společnosti rozšíUí nabídkové portfolio služeb, které m]že poskytovat  

i externím zákazník]m. Výnosy z pronájmu vlastních zasedacích prostor sníží provozní 



 

110 
 

náklady administrativní budovy. ZároveO dojde k eliminaci hrozby odchodu nájemc], 

kteUí by mohli hledat vhodné prostory u konkurence. 
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ZÁVDR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo vhodnE zvolenými metodami provést analýzu 

vybrané společnosti KůROSERIů, a. s. a na základE výsledk] plynoucích 

z provedených analýz a s pUihlédnutím ke specifik]m KůROSERIů, a. s. a oboru její 

činnosti formulovat doporučení a navrhnout opatUení umožOující zlepšení zjištEného 

stavu.  

ůbych mohla naplnit hlavní cíl této práce, stanovila jsem si i dílčí cíle práce. NejdUíve 

jsem si osvojila potUebná teoretická východiska vybrané problematiky z odborné 

literatury, které jsem zpracovala do první kapitoly této práce.  

NáslednE jsem blíže pUedstavila vybranou akciovou společnost KůROSERIů, a. s., 

která na českém trhu p]sobí již nEkolik let. V současné dobE se zamEUuje pUedevším na 

poskytování služeb spojených s pronájmem svých vlastních realit. V rámci kapitoly 

analýza problému a současného stavu jsem vypracovala jednotlivé analýzy a vyvodila 

z nich dílčí závEr. V pr]bEhu práce jsem pracovala s analýzou PESTLE, „7S“ 

Porterovým modelem pEti sil a finanční analýzou. V rámci finanční analýzy jsem 

zpracovala vertikální a horizontální rozbor rozvahy a výkazu a ztrát. Dále jsem 

pracovala s pomErovými ukazateli. Své poznatky z jednotlivých analýz jsem shrnula 

v rámci analýzy SWOT, která zahrnuje silné a slabá stránky podniku a jejich pUíležitosti 

a hrozby okolí.  

V souladu s provedenými analýzami jsem zpracovala návrhy vlastního Uešení, které 

umožOují zlepšení zjištEného stavu. Pro společnost KůROSERIů, a. s. jsem navrhla 

možné Uešení na snížení stavu nepotUebných zásob, které zatEžovaly zbytečnE 

společnost. Minimalizace zásob na skladech zvýší efektivitu společnosti, dojde ke 

zvýšení rentability aktiv, zvýší se obrat zásob a zároveO dojde k poklesu doby obratu 

zásob. V rámci redukce skladovaných zásob vznikne společnosti i pUíležitost využít 

p]vodní skladové prostory pro své nájemce.  

Dalším návrhem pro společnost je návrh na rozšíUení jejich nabídkového portfolia.  

Na základE zaznamenané poptávky ze strany nových nájemc] jsem pro společnost 

navrhla Uešení, aby uvolnila nevyužité zasedací prostory pro potUeby pronájmu pro 

interní pUípadnE pro externí zákazníky. V souladu s tímto návrhem jsem pro společnost 
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navrhla i doporučení na zlepšení reprezentace společnosti prostUednictví aktualizace 

svých webových stránek. 

Vypracováním poslední kapitoly zabývající se návrhy vlastního Uešení, které vedou ke 

zlepšení zjištEného stavu společnosti, jsem splnila hlavní stanovený cíl diplomové 

práce.  
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PUíloha č.  1: Schéma skupiny PROSPERITů holding, a. s. 

  



 

II 
 

PUíloha č.  2: Aktiva KAROSERIA, a. s. za období 2013-2017 Ěv tis. Kčě 

 

  

2013 2014 2015 2016 2017
AKTIVA CELKEM 1 716452 764813 766261 782561 795408

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0
B. Dlouhodobý majetek 3 661864 714210 714101 736544 752747
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 198 169 256 571 566
B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 5 0 0 0 0 0
B.I.2. Ocenitelná práva 6 198 169 256 571 566
B.I.2.1. Software 7 198 169 256 571 566
B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 8 0 0 0 0 0
B.I.3. Goodwill 9 0 0 0 0 0
B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 0 0 0 0

B.I.5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek

11 0 0 0 0 0

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek12 0 0 0 0 0
B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 13 0 0 0 0 0
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 14 430562 430978 434738 440217 458760
B.II.1. Pozemky a stavby 15 383408 390998 402853 408803 404859
B.II.1.1. Pozemky 16 98418 98 330 98330 103 634 103 634
B.II.1.2. Stavby 17 284990 292 668 304 523 305 169 301 225
B.II.2. Hmotné movité vEci a jejich soubory 18 43362 33 635 30 269 26 530 21 646
B.II.3. OceOovací rozdíl k nabytému majetku 19 0 0 0 0 0
B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20 258 258 258 258 258
B.II.4.1. PEstitelské celky trvalých porost] 21 0 0 0 0 0
B.II.4.2. DospElá zvíUata a jejich skupiny 22 0 0 0 0 0
B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 23 258 258 258 258 258
B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 

a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 24 3534 6087 1358 4626 31997

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 25 0 0 0 533 868
B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26 3534 6 087 1358 4 093 31 129
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 27 231104 283063 279107 295756 293421
B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 28 40875 56 492 54728 59 469 51 874
B.III.2. Záp]jčky a úvEry - ovládaná nebo ovládající osoba 29 200 200 0 0 0
B.III.3. Podíly - podstatný vliv 30 0 0 0 0 0
B.III.4. Záp]jčky a úvEry - podstatný vliv 31 0 0 0 0 0
B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32 190029 226 371 224379 236 287 241 547
B.III.6. Záp]jčky a úvEry - ostatní 33 0 0 0 0 0
B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 34 0 0 0 0 0
B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 35 0 0 0 0 0
B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 36 0 0 0 0 0
C. ObEžná aktiva 37 49666 47136 49712 44540 41634
C.I. Zásoby 38 18552 13138 12106 9713 9266
C.I.1. Materiál 39 9587 7 246 6913 6 520 5 726
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 40 1881 88 63 63 63
C.I.3. Výrobky a zboží 41 7078 5804 5130 3130 3477
C.I.3.1. Výrobky 42 2115 1 427 1 409 1 152 1124
C.I.3.2. Zboží 43 4963 4 377 3721 1 978 2 353
C.I.4. Mladá a ostatní zvíUata a jejich skupiny 44 0 0 0 0 0
C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 45 6 0 0 0 0



 

III 
 

 

  

C.II. Pohledávky 46 16837 14588 14060 11064 18172
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 47 0 0 0 0 0
C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztah] 48 0 0 0 0 0
C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 49 0 0 0 0 0
C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 50 0 0 0 0 0
C.II.1.4. Odložená daOová pohledávka 51 0 0 0 0 0
C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 52 0 0 0 0 0
C.II.1.5.1 Pohledávky za společníky 53 0 0 0 0 0
C.II.1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54 0 0 0 0 0
C.II.1.5.3 Dohadné účty aktivní 55 0 0 0 0 0
C.II.1.5.4 Jiné pohledávky 56 0 0 0 0 0
C.II.2. Krátkodobé pohledávky 57 16837 14588 14060 11064 18172
C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztah] 58 7647 5 934 5 133 2 866 9 968
C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 59 0 0 0 0 0
C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 60 0 0 0 0 0
C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 61 9190 8654 8927 8198 8204
C.II.2.4.1 Pohledávky za společníky 62 0 0 0 0 0
C.II.2.4.2 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištEní 63 0 0 0 0 0
C.II.2.4.3 Stát - daOové pohledávky 64 0 196 5 3 6
C.II.2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 1013 29 809 23 33
C.II.2.4.5 Dohadné účty aktivní 66 0 22 0 0 5
C.II.2.4.6 Jiné pohledávky 67 8177 8 407 8113 8 172 8 160
C.III. Krátkodobý finanční majetek 68 0 0 0 0 0
C.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 69 0 0 0 0 0
C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 70 0 0 0 0 0
C.IV. PenEžní prostUedky 71 14277 19410 23546 23763 14196
C.IV.1. PenEžní prostUedky v pokladnE 72 455 431 207 320 439
C.IV.2. PenEžní prostUedky na účtech 73 13822 18 979 23339 23 443 13 757
D. Časové rozlišení aktiv 74 4922 3467 2448 1477 1027
D.1. Náklady pUíštích období 75 1378 1 242 1254 1 109 1 027
D.2. Komplexní náklady pUíštích období 76 3544 2225 1194 368 0
D.3. PUíjmy pUíštích období 77 0 0 0 0 0



 

IV 
 

PUíloha č.  3: Pasiva KůROSERIů, a. s. za období 2013-2017 Ěv tis. Kčě 

 

  

PASIVA CELKEM 78 716452 764813 766261 782561 795408
A. Vlastní kapitál 79 488833 555455 578569 615056 635578
A.I. Základní kapitál 80 190478 190468 190467 187159 187159
A.I.1. Základní kapitál 81 193905 193 905 189258 189 258 189 258
A.I.2. Vlastní podíly (-) 82 -3427 -3 437 -3438 -2 099 -2 099
A.I.3. ZmEny základního kapitálu 83 0 0 4647 0 0
A.II. Ážio a kapitálové fondy 84 155819 197831 193399 210037 207608
A.II.1. Ážio 85 0 0 0 0 0
A.II.2. Kapitálové fondy 86 155819 197831 193399 210037 207608
A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 87 566 566 566 566 566
A.II.2.2. OceOovací rozdíly z pUecenEní majetku a závazk] (+/-)88 155253 197 265 192833 209 471 207 042
A.II.2.3. OceOovací rozdíly z pUecenEní pUi pUemEnách obchodních korporací (+/-)89 0 0 0 0 0
A.II.2.4. Rozdíly z pUemEn obchodních korporací (+/-) 90 0 0 0 0 0
A.II.2.5. Rozdíly z ocenEní pUi pUemEnách obchodních korporací (+/-)91 0 0 0 0 0
A.III. Fondy ze zisku 92 22505 23608 23895 22851 23144
A.III.1. Ostatní rezervní fondy 93 21418 22 516 22516 21 177 21 177
A.III.2. Statutární a ostatní fondy 94 1087 1 092 1379 1 674 1 967
A.IV. Výsledek hospodaUení minulých let (+/-) 95 98278 119 211 142848 170604 194309
A.IV.1. NerozdElený zisk minulých let 96 98278 119 211 142848 172 657 196 362
A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 97 0 0 0 0 0
A.IV.3. Jiný výsledek hospodaUení minulých let (+/-) 98 0 0 0 -2 053 -2 053
A.V. Výsledek hospodaUení bEžného účetního období (+/-)99 21753 24 337 27 960 24 405 23 358
A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatE podílu na zisku (-) 100 0 0 0 0 0
B.+C. Cizí zdroje 101 227027 209328 187126 167505 159846
B. Rezervy 102 0 0 0 0 0
B.1. Rezerva na d]chody a podobné závazky 103 0 0 0 0 0
B.2. Rezerva na daO z pUíjm] 104 0 0 0 0 0
B.3. Rezervy podle zvláštních právních pUedpis] 105 0 0 0 0 0
B.4. Ostatní rezervy 106 0 0 0 0 0
C. Závazky 107 227027 209328 187126 167505 159846
C.I. Dlouhodobé závazky 108 198788 183460 168671 152322 139835
C.I.1. Vydané dluhopisy 109 0 0 0 0 0
C.I.1.1. VymEnitelné dluhopisy 110 0 0 0 0
C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 111 0 0 0 0 0
C.I.2. Závazky k úvErovým institucím 112 161896 145 872 130616 115 456 102 492
C.I.3. Dlouhodobé pUijaté zálohy 113 0 0 0 0 0
C.I.4. Závazky z obchodních vztah] 114 0 0 0 0 0
C.I.5. Dlouhodobé smEnky k úhradE 115 0 0 0 0 0
C.I.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 28700 28 815 28700 27 600 27 550
C.I.7. Závazky - podstatný vliv 117 0 0 0 0 0
C.I.8. Odložený daOový závazek 118 8192 8 773 9355 9 266 9 793
C.I.9. Závazky - ostatní 119 0 0 0 0 0
C.I.9.1. Závazky ke společník]m 120 0 0 0 0 0
C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 121 0 0 0 0 0
C.I.9.3. Jiné závazky 122 0 0 0 0 0



 

V 
 

 

C.II. Krátkodobé závazky 123 28239 25868 18455 15183 20 011
C.II.1. Vydané dluhopisy 124 0 0 0 0 0
C.II.1.1. VymEnitelné dluhopisy 125 0 0 0 0 0
C.II.1.2. Ostatní dluhopisy 126 0 0 0 0 0
C.II.2. Závazky k úvErovým institucím 127 12743 12 224 11723 9 973 9 974
C.II.3. Krátkodobé pUijaté zálohy 128 462 49 49 12 12
C.II.4. Závazky z obchodních vztah] 129 12391 9 889 2741 2 299 7 381
C.II.5. Krátkodobé smEnky k úhradE 130 0 0 0 0 0
C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131 0 0 0 0 0
C.II.7. Závazky - podstatný vliv 132 0 0 0 0 0
C.II.8. Závazky ostatní 133 2643 3706 3942 2899 2644
C.II.8.1. Závazky ke společník]m 134 0 0 0 0 0
C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135 0 0 0 0 0
C.II.8.3. Závazky k zamEstnanc]m 136 1145 875 687 647 665
C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištEní137 697 461 421 391 410
C.II.8.5. Stát - daOové závazky a dotace 138 797 2366 2833 1 649 1327
C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 139 0 3 0 212 242
C.II.8.7. Jiné závazky 140 4 1 1 0 0
D. Časové rozlišení pasiv 141 592 30 566 0 -16
D.1. Výdaje pUíštích období 142 592 30 566 0 0
D.2. Výnosy pUíštích období 143 0 0 0 0 -16



 

VI 
 

PUíloha č.  4: Výkaz zisk] a ztrát KůROSERIA, a.s. za období 2013-2017 Ěv tis. Kčě 

 

2013 2014 2015 2016 2017

I. Tヴ┥H┞ ┣ ヮヴﾗSWﾃW ┗┠ヴﾗHﾆ└ ; ゲﾉ┌┥WH 1 109603 100461 75528 75 446 77225

II. Tヴ┥H┞ ┣; ヮヴﾗSWﾃ ┣Hﾗ┥ｹ 2 16359 17496 11637 6 778 6934

A. V┠ﾆﾗﾐﾗ┗= ゲヮﾗデギWH; 3 68422 63259 33894 28 821 30 718

A.1. N=ﾆﾉ;S┞ ┗┞ﾐ;ﾉﾗ┥WﾐY ﾐ; ヮヴﾗS;ﾐY ┣Hﾗ┥ｹ 4 14832 16051 10991 6 493 6360

A.2. SヮﾗデギWH; ﾏ;デWヴｷ=ﾉ┌ ; WﾐWヴｪｷW 5 41649 34873 13948 13 310 13954

A.3. Sﾉ┌┥H┞ 6 11941 12335 8955 9 018 10404

B. )ﾏ[ﾐ; ゲデ;┗┌ ┣=ゲﾗH ┗ﾉ;ゲデﾐｹ Lｷﾐﾐﾗゲデｷ ふЩっどぶ 7 10671 617 43 41 28

C. Aktivace (-) 8 -11545 -1612 -1096 -224 -440

D. OゲﾗHﾐｹ ﾐ=ﾆﾉ;S┞ 9 28948 23366 14262 15 593 15794

D.1. M┣Sﾗ┗Y ﾐ=ﾆﾉ;S┞ 10 20833 16843 10167 11 137 11285

D.2. N=ﾆﾉ;S┞ ﾐ; ゲﾗIｷ=ﾉﾐｹ ┣;HW┣ヮWLWﾐｹが ┣Sヴ;┗ﾗデﾐｹ ヮﾗﾃｷジデ[ﾐｹ ; ﾗゲデ;デﾐｹ ﾐ=ﾆﾉ;S┞ 11 8115 6523 4095 4 456 4509

D.2.1. N=ﾆﾉ;S┞ ﾐ; ゲﾗIｷ=ﾉﾐｹ ┣;HW┣ヮWLWﾐｹ ; ┣Sヴ;┗ﾗデﾐｹ ヮﾗﾃｷジデ[ﾐｹ 12 6925 5594 3572 3 910 3943

D.2.2. Oゲデ;デﾐｹ ﾐ=ﾆﾉ;S┞ 13 1190 929 523 546 566

E. Úヮヴ;┗┞ ｴﾗSﾐﾗデ ┗ ヮヴﾗ┗ﾗ┣ﾐｹ ﾗHﾉ;ゲデｷ 14 16920 18145 18509 19 327 20021

E.1. Úヮヴ;┗┞ ｴﾗSﾐﾗデ Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗHYｴﾗ ﾐWｴﾏﾗデﾐYｴﾗ ; ｴﾏﾗデﾐYｴﾗ ﾏ;ﾃWデﾆ┌ 15 16946 18886 18970 19 826 19784

E.1.1. Úヮヴ;┗┞ ｴﾗSﾐﾗデ Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗHYｴﾗ ﾐWｴﾏﾗデﾐYｴﾗ ; ｴﾏﾗデﾐYｴﾗ ﾏ;ﾃWデﾆ┌ ど デヴ┗;ﾉY 16 16946 18886 18970 19 826 19784

E.1.2. Úヮヴ;┗┞ ｴﾗSﾐﾗデ Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗHYｴﾗ ﾐWｴﾏﾗデﾐYｴﾗ ; ｴﾏﾗデﾐYｴﾗ ﾏ;ﾃWデﾆ┌ ど SﾗL;ゲﾐY 17 0 0 0 0 0

E.2. Úヮヴ;┗┞ ｴﾗSﾐﾗデ ┣=ゲﾗH 18 0 0 0 0 237

E.3. Úヮヴ;┗┞ ｴﾗSﾐﾗデ ヮﾗｴﾉWS=┗Wﾆ 19 -26 -741 -461 -499 0

III. Oゲデ;デﾐｹ ヮヴﾗ┗ﾗ┣ﾐｹ ┗┠ﾐﾗゲ┞ 20 3079 5081 1174 868 1121

III.1. Tヴ┥H┞ ┣ ヮヴﾗS;ﾐYｴﾗ Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗHYｴﾗ ﾏ;ﾃWデﾆ┌ 21 691 2689 288 366 298

III.2. Tヴ┥H┞ ┣ ヮヴﾗS;ﾐYｴﾗ ﾏ;デWヴｷ=ﾉ┌ 22 1594 1780 449 368 407

III.3. JｷﾐY ヮヴﾗ┗ﾗ┣ﾐｹ ┗┠ﾐﾗゲ┞ 23 794 612 437 134 416

F. Oゲデ;デﾐｹ ヮヴﾗ┗ﾗ┣ﾐｹ ﾐ=ﾆﾉ;S┞ 24 3504 6257 4522 6 256 2662

F.1. )└ゲデ;デﾆﾗ┗= IWﾐ; ヮヴﾗS;ﾐYｴﾗ Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗHYｴﾗ ﾏ;ﾃWデﾆ┌ 25 333 534 5 144 31

F.2. )└ゲデ;デﾆﾗ┗= IWﾐ; ヮヴﾗS;ﾐYｴﾗ ﾏ;デWヴｷ=ﾉ┌ 26 1150 1213 359 373 408

F.3. D;ﾐ[ ; ヮﾗヮﾉ;デﾆ┞ 27 706 763 736 635 705

F.4. RW┣Wヴ┗┞ ┗ ヮヴﾗ┗ﾗ┣ﾐｹ ﾗHﾉ;ゲデｷ ; ﾆﾗﾏヮﾉW┝ﾐｹ ﾐ=ﾆﾉ;S┞ ヮギｹジデｹIｴ ﾗHSﾗHｹ 28 -124 1320 1030 826 369

F.5. JｷﾐY ヮヴﾗ┗ﾗ┣ﾐｹ ﾐ=ﾆﾉ;S┞ 29 1439 2427 2392 4 278 1149

* Pヴﾗ┗ﾗ┣ﾐｹ ┗┠ゲﾉWSWﾆ ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ ふЩっどぶ 30 12121 13006 18205 13 278 16497

IV. V┠ﾐﾗゲ┞ ┣ Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗHYｴﾗ aｷﾐ;ﾐLﾐｹｴﾗ ﾏ;ﾃWデﾆ┌ ど ヮﾗSｹﾉ┞ 31 17285 17285 17385 17 485 14499

IV.1. V┠ﾐﾗゲ┞ ┣ ヮﾗSｹﾉ└ ど ﾗ┗ﾉ=S;ﾐ= ﾐWHﾗ ﾗ┗ﾉ=S;ﾃｹIｹ ﾗゲﾗH; 32 0 0 0 0 936

IV.2. Oゲデ;デﾐｹ ┗┠ﾐﾗゲ┞ ┣ ヮﾗSｹﾉ└ 33 17285 17285 17385 17 485 13563

G. N=ﾆﾉ;S┞ ┗┞ﾐ;ﾉﾗ┥WﾐY ﾐ; ヮヴﾗS;ﾐY ヮﾗSｹﾉ┞ 34 0 0 0 0 260

V. V┠ﾐﾗゲ┞ ┣ ﾗゲデ;デﾐｹｴﾗ Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗHYｴﾗ aｷﾐ;ﾐLﾐｹｴﾗ ﾏ;ﾃWデﾆ┌ 35 0 0 0 0 0

V.1. V┠ﾐﾗゲ┞ ┣ ﾗゲデ;デﾐｹｴﾗ Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗHYｴﾗ aｷﾐ;ﾐLﾐｹｴﾗ ﾏ;ﾃWデﾆ┌ ど ﾗ┗ﾉ=S;ﾐ= ﾐWHﾗ ﾗ┗ﾉ=S;ﾃｹIｹ ﾗゲﾗH; 36 0 0 0 0 0

V.2. Oゲデ;デﾐｹ ┗┠ﾐﾗゲ┞ ┣ ﾗゲデ;デﾐｹｴﾗ Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗHYｴﾗ aｷﾐ;ﾐLﾐｹｴﾗ ﾏ;ﾃWデﾆ┌ 37 0 0 0 0 0

H. N=ﾆﾉ;S┞ ゲﾗ┌┗ｷゲWﾃｹIｹ ゲ ﾗゲデ;デﾐｹﾏ Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗH┠ﾏ aｷﾐ;ﾐLﾐｹﾏ ﾏ;ﾃWデﾆWﾏ 38 0 0 0 0 0

VI. V┠ﾐﾗゲﾗ┗Y ┎ヴﾗﾆ┞ ; ヮﾗSﾗHﾐY ┗┠ﾐﾗゲ┞ 39 239 7 3 3 2

VI.1. V┠ﾐﾗゲﾗ┗Y ┎ヴﾗﾆ┞ ; ヮﾗSﾗHﾐY ┗┠ﾐﾗゲ┞ ど ﾗ┗ﾉ=S;ﾐ= ﾐWHﾗ ﾗ┗ﾉ=S;ﾃｹIｹ ﾗゲﾗH; 40 0 0 0 0 0

VI.2. Oゲデ;デﾐｹ ┗┠ﾐﾗゲﾗ┗Y ┎ヴﾗﾆ┞ ; ヮﾗSﾗHﾐY ┗┠ﾐﾗゲ┞ 41 239 7 3 3 2

I. Úヮヴ;┗┞ ｴﾗSﾐﾗデ ; ヴW┣Wヴ┗┞ ┗W aｷﾐ;ﾐLﾐｹ ﾗHﾉ;ゲデｷ 42 0 0 0 0 0

J. N=ﾆﾉ;Sﾗ┗Y ┎ヴﾗﾆ┞ ; ヮﾗSﾗHﾐY ﾐ=ﾆﾉ;S┞ 43 6591 5259 4788 4 322 4024

J.1. N=ﾆﾉ;Sﾗ┗Y ┎ヴﾗﾆ┞ ; ヮﾗSﾗHﾐY ﾐ=ﾆﾉ;S┞ ど ﾗ┗ﾉ=S;ﾐ= ﾐWHﾗ ﾗ┗ﾉ=S;ﾃｹIｹ ﾗゲﾗH; 44 0 0 0 0 0

J.2. Oゲデ;デﾐｹ ﾐ=ﾆﾉ;Sﾗ┗Y ┎ヴﾗﾆ┞ ; ヮﾗSﾗHﾐY ﾐ=ﾆﾉ;S┞ 45 6591 5259 4788 4 322 4024

VII. Oゲデ;デﾐｹ aｷﾐ;ﾐLﾐｹ ┗┠ﾐﾗゲ┞ 46 98 24 7 4 13

K. Oゲデ;デﾐｹ aｷﾐ;ﾐLﾐｹ ﾐ=ﾆﾉ;S┞ 47 194 145 205 81 122

* Fｷﾐ;ﾐLﾐｹ ┗┠ゲﾉWSWﾆ ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ ふЩっどぶ 48 10837 11912 12402 13 089 10108

** V┠ゲﾉWSWﾆ ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ ヮギWS ┣S;ﾐ[ﾐｹﾏ ふЩっどぶ 49 22958 24918 30607 26 367 26605

L. D;ﾒ ┣ ヮギｹﾃﾏ└ 50 1204 581 2647 1 962 3247

L.1. D;ﾒ ┣ ヮギｹﾃﾏ└ ゲヮﾉ;デﾐ= 51 2065 2 051 2721

L.2. D;ﾒ ┣ ヮギｹﾃﾏ└ ﾗSﾉﾗ┥Wﾐ= ふЩっどぶ 52 1204 581 582 -89 526

** V┠ゲﾉWSWﾆ ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ ヮﾗ ┣S;ﾐ[ﾐｹ ふЩっどぶ 53 21754 24337 27960 24 405 23358

M. PギW┗ﾗS ヮﾗSｹﾉ┌ ﾐ; ┗┠ゲﾉWSﾆ┌ ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ ゲヮﾗﾉWLﾐｹﾆ└ﾏ ふЩっどぶ 54 0 0

*** V┠ゲﾉWSWﾆ ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ ┣; ┎LWデﾐｹ ﾗHSﾗHｹ ふЩっどぶ 55 21754 24337 27960 24 405 23358

* Čｷゲデ┠ ﾗHヴ;デ ┣; ┎LWデﾐｹ ﾗHSﾗHｹ 56 146663 140354 105734 100 584 99794


