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Abstrakt  

Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení finančního zdraví vybrané společnosti Auto 

Slavíček s.r.o. v časovém horizontu let 2014 až 2018. Nejdříve bude provedena analýza 

podnikového okolí, poté finanční analýza. Tyto analýzy budou sloužit jako podklad pro 

vyhotovení návrhů sloužících ke snížení či eliminaci zjištěných nedostatků, zároveň také 

povedou ke zlepšení finančního zdraví tohoto podniku. Závěrem bude praktická část 

shrnuta se zaměřením na vývoj a implementaci analýzy a doporučených opatření. 

 

Klíčová slova 

finanční analýza, strategická analýza, SWOT analýza, rentabilita, výkonnost podniku, 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Primary focus of this thesis is Financial Health Evaluation of “Auto Slavíček s.r.o.“ 

company.   The study has been conducted between 2014 and 2018. Evaluation will begin 

with Analysis of Business Environment, followed by Financial Analysis. These analyses 

will serve as foundation for development of set of measures intended to mitigate, decrease 

or resolve identified issues, and improve the overall Financial Health of the set company. 

The thesis will conclude with the summary focusing on practical aspect of this 

work: development and implementation of analysis and recommended measures. 

 

Key words 

financial analysis, strategic, analysis, SWOT analysis, profitability, business 

performance, balance sheet, profit and loss account 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace 

KELČA, Michal. Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční 

analýzy [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-05-17]. Dostupné 

z: https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/125660. Diplomová práce. Vysoké 

učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav managementu. Vedoucí práce 

Roman Ptáček. 

https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/125660


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení  

Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracoval jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušila autorská 

práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s 

právem autorským).  

 

 

V Brně dne 17. 5. 2020   

………………………………. 

        Bc. Michal Kelča  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji mému vedoucímu diplomové práce panu Ing. Romanu Ptáčkovi, Ph.D. za jeho 

odborné vedení, podnětné připomínky a pozitivní přístup. Dále bych rád poděkoval 

nejbližší rodině a přítelkyni, bez nichž by tato diplomová práce nevznikla a za jejich 

značnou podporu po celou dobu mého studia.   



 

 

Obsah 

ÚVOD ............................................................................................................................. 16 

CÍL A METODIKA PRÁCE ......................................................................................... 17 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE ............................................................. 18 

1.1 Strategická analýza........................................................................................... 18 

1.1.1 SLEPT analýza......................................................................................... 18 

1.1.2 Porterův model pěti sil ............................................................................. 19 

1.1.3 SWOT analýza ......................................................................................... 20 

1.2 Finanční analýza .............................................................................................. 21 

1.3 Cíl finanční analýzy ......................................................................................... 22 

1.4 Zdroj informací finanční analýzy ...................................................................... 22 

1.4.1 Rozvaha ................................................................................................... 23 

1.4.2 Výkaz zisku a ztráty ................................................................................. 25 

1.4.3 Výkaz cash flow ....................................................................................... 25 

1.4.4 Příloha účetní závěrky .............................................................................. 26 

1.4.5 Ostatní informační zdroje ......................................................................... 26 

1.5 Metody finanční analýzy .................................................................................. 26 

1.5.1 Fundamentální metoda (kvalitativní) ........................................................ 27 

1.5.2 Technická metoda (kvantitativní) ............................................................. 27 

1.6 Analýza absolutních ukazatelů ......................................................................... 29 

1.6.1 Horizontální analýza ................................................................................ 29 

1.6.2 Vertikální analýza .................................................................................... 29 

1.7 Analýza rozdílových ukazatelů ......................................................................... 29 

1.7.1 Čistý pracovní kapitál ............................................................................... 30 

1.7.2 Čisté pohotové prostředky ........................................................................ 30 

1.7.3 Čisté peněžně pohledávkové fondy (ČPPF) .............................................. 31 

1.8 Analýza poměrových ukazatelů ........................................................................ 31 



 

 

1.8.1 Rentabilita ................................................................................................ 31 

1.8.2 Aktivita .................................................................................................... 33 

1.8.3 Likvidita .................................................................................................. 35 

1.8.4 Zadluženost .............................................................................................. 37 

1.9 Analýza soustav ukazatelů ................................................................................ 39 

1.9.1 Pyramidové soustavy................................................................................ 39 

1.9.2 Bonitní modely ........................................................................................ 40 

1.9.3 Bankrotní modely ..................................................................................... 41 

2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU .................................................................... 44 

2.1 Základní údaje o vybrané společnosti ............................................................... 44 

2.2 SLEPT analýza................................................................................................. 46 

2.2.1 Sociální a demografické faktory ............................................................... 46 

2.2.2 Legislativní faktory .................................................................................. 47 

2.2.3 Ekonomické faktory ................................................................................. 48 

2.2.4 Politické faktory ....................................................................................... 51 

2.2.5 Technologické faktory .............................................................................. 52 

2.3 Porterův model pěti sil ..................................................................................... 53 

2.3.1 Stávající konkurenti ................................................................................. 53 

2.3.2 Potenciální konkurenti .............................................................................. 55 

2.3.3 Dodavatelé ............................................................................................... 55 

2.3.4 Kupující ................................................................................................... 56 

2.3.5 Substituty ................................................................................................. 57 

3 FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU ...................................................................... 58 

3.1 Analýza absolutních ukazatelů ......................................................................... 58 

3.1.1 Analýza aktiv společnosti ......................................................................... 58 

3.1.2 Analýza pasiv společnosti ........................................................................ 60 

3.1.3 Analýza výkazu zisku a ztráty společnosti ................................................ 62 



 

 

3.2 Analýza rozdílových ukazatelů ......................................................................... 65 

3.3 Analýza poměrových ukazatelů ........................................................................ 66 

3.3.1 Ukazatelé rentability ................................................................................ 66 

3.3.2 Ukazatelé aktivity .................................................................................... 68 

3.3.3 Ukazatelé likvidity ................................................................................... 69 

3.3.4 Ukazatelé zadluženosti ............................................................................. 71 

3.4 Analýza soustav ukazatelů ................................................................................ 72 

3.4.1 Du Pontův rozklad ................................................................................... 72 

3.4.2 Index IN05 ............................................................................................... 73 

3.4.3 Tafflerův index......................................................................................... 75 

3.5 Shrnutí finanční analýzy ................................................................................... 76 

4 SWOT ANALÝZA ................................................................................................. 79 

5 VLASTNÍ NÁVRHOVÁ ŘEŠENÍ ......................................................................... 81 

5.1 Faktoring.......................................................................................................... 81 

5.2 Analýza odběratelů........................................................................................... 83 

5.3 Motivace zaměstnanců ..................................................................................... 84 

5.4 Digitální marketing .......................................................................................... 86 

5.4.1 SEO ......................................................................................................... 88 

6 ZÁVĚR ................................................................................................................... 89 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ............................................................................... 91 

SEZNAM POUŽITÝCH TABULEK ............................................................................ 97 

SEZNAM POUŽITÝCH GRAFŮ ................................................................................. 98 

SEZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKŮ............................................................................ 99 

SEZNAM POUŽITÝCH SCHÉMAT.......................................................................... 100 

SEZNAM POUŽITÝCH VZORCŮ ............................................................................ 101 

 

 



16 

 

ÚVOD 

Obsahem diplomové práce je zjistit úroveň ekonomického zdraví společnosti 

Auto Slavíček s.r.o. s pomocí využití vybraných finančních ukazatelů. Vše, co se 

vyskytuje ve společnosti, se pojí s financemi, každá finanční chyba je vidět a dříve či 

později se projeví na celkovém hospodaření společnosti. Nestabilní společnost 

z ekonomického hlediska je možno srovnat k nemocnému člověku s uvedením příkladu 

bolesti zad. Nemocný člověk tedy na základě svých potíží vyhledá lékaře a své problémy 

se snaží možným způsobem interpretovat, načež jeho lékař hledá příčinu, která způsobila 

a působí tyto obtíže, následně dle problému stanoví diagnostiku. Stejným principem 

léčíme společnost. Pakliže je nalezen problém ve finanční stránce, využijeme k nápravě 

finanční ukazatele, které pravděpodobně identifikují příčinu vzniklých potíží, zároveň 

povedou k vytvoření možných opatření ke snížení či úplné eliminaci příčin s negativním 

dopadem na společnost.  

 

Firma, již analyzuji, působí 18 let na trhu v oboru nákupu, prodeje a distribuce autodílů 

a autopříslušenství se zaměřením na osobní a dodávková vozidla. Jedná se o rodinný 

podnik, jenž má dle nejaktuálnějších informací 45 zaměstnanců a pobočky s největším 

zastoupení v Pardubickém kraji. 

 

S využitím dostupných informací z účetních závěrek vybraných let či získaných pomocí 

elektronické komunikace s finančním ředitelem společnosti budu hodnotit ekonomickou 

výkonnost podniku. Pro aplikování jednotlivých metod a postupů budu primárně 

vycházet z teoretické části práce. Další informace o společnosti pro doplnění budou 

čerpány z veřejně dostupných internetových odkazů v kontextu firmy. 
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CÍL A METODIKA PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je zhodnotit ekonomickou výkonnost podniku 

Auto Slavíček s.r.o. v rozmezí posledních pěti let hospodaření 2014 až 2018, na základě 

hodnocení budou navrhnuta opatření sloužící ke zlepšení aktuálně analyzovaného 

podniku, která zároveň mohou eliminovat možná rizika na celkové hospodaření. 

Diplomová práce bude rozdělena na dvě hlavní části: 

• teoretickou část, kde budou definovány jednotlivé nástroje a pojmy, které se týkají 

měření ekonomické výkonnosti, 

• praktickou část, která bude vycházet z teoretického východiska, načež bude 

aplikována na konkrétní podnik, a poté bude praktická část shrnuta, na základě 

níž budou vytvořena vlastní návrhová doporučení, která mohou vést podnik ke 

zlepšení finanční situace. 

 

Praktická část bude zároveň členěna na tři dílčí cíle následovně: 

• Hodnocení podniku pomocí ukazatelů strategické analýzy, načež budou použity 

metody: 

1. SLEPT analýza hodnotící změny okolí, 

2. Porterův model pěti sil analyzující konkurenční prostředí, 

3. SWOT analýza zaměřující se na vnější a vnitřní faktory ovlivňující 

fungování podniku. 

• Hodnocení ekonomického zdraví aplikováním finanční analýzy, které bude 

srovnáno s obecně doporučenými hodnotami či hodnotami z vybraného odvětví 

pomocí: 

1. absolutních ukazatelů, 

2. rozdílových ukazatelů, 

3. poměrových ukazatelů, 

4. soustav ukazatelů jakožto souhrnného pohledu finančního zdraví 

vybraného podniku. 

• Návrh optimalizace pro analyzovaný podnik tak, aby byla snížená či eliminována 

možná rizika s negativním dopadem na hospodářství, případně možná řešení 

k samotnému zlepšení ekonomického zdraví společnosti Auto Slavíček s.r.o.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato část diplomové práce slouží k objasnění hlavních pojmů a seznámení s moderními 

přístupy metod hodnocení ekonomického zdraví podniku. 

 

1.1 Strategická analýza 

Výstupem strategické analýzy by měla býti fakta k využití strategického hodnocení 

a plánování. Dělí se na vnější a vnitřní, záleží totiž, zda se při samotné analýze provádí 

firemní rozbor či rozbor firemního okolí. Ideální variantou je vypracování obou analýz, 

a to z důvodu, aby byla konkrétní firma schopna správně pracovat s okolními 

příležitostmi v souvislosti vlastních zdrojů. Často užívanými nástroji strategické analýzy 

jsou SLEPT analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil či SWOT analýza, jež 

zahrnuje jak vnější, tak vnitřní prostředí podniku (Grasseová, Dubec, Řehák, 2012, 

s. 177). Klíčovým úkolem analýzy podnikového okolí je příprava společnosti na 

jakékoliv situace, které mohou nastat v budoucnu. Cílem strategické analýzy je určit 

veškeré možné faktory s dopadem na ekonomickou část společnosti, provést jejich 

analýzu a následně je vyhodnotit (Sedláčková, Buchta, 2006, s. 58). Pro účely této 

diplomové práce budou aplikovány všechny tři výše zmíněné nástroje, načež budou 

detailněji vysvětleny v následujících podkapitolách. 

 

1.1.1 SLEPT analýza 

Definuje vnější podnikové prostředí, jehož obsahem jsou příležitosti a hrozby, a to 

následovně: 

S  Social (Sociální) 

L Legal (Legislativní) 

E Economic (Ekonomické)) 

P Political (Politické) 

T Technological (Technologické) 
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Množinu příležitostí je možno definovat jako veřejný zájem, podněty ke spolupráci 

v kontextu mezinárodního měřítka, přístupné zdroje financí a podobně. Zatímco obsahem 

souboru hrozeb může býti hrozba financování z pohledu omezenosti na chystané 

projekty, nepříznivý vývoj  národní ekonomiky a jiné (Sridhar, Mageswaran, Purvaja, 

2016). 

 

1.1.2 Porterův model pěti sil 

Porterův model pěti konkurenčních sil je nástroj analyzující oborové firemní okolí. Model 

pracuje s předpokladem, že firemní pozice z hlediska strategie je určována primárně 

působením pěti zvolenými aspekty: 

• stávající konkurenti a s jejich zvyšujícím se počtem nárůst rivality, 

• potenciální konkurenti, kteří by mohli vstoupit nově na trh, a s nimi spojená 

rizika vzniku nové konkurence, 

• dodavatelé a jejich vliv na podnik, 

• kupující a jejich vyjednávací síla, 

• substituty, tedy možná alternativa za naše výrobky či služby. 

Systémový rámec pěti jmenovaných činitelů tak umožňuje dostat se hlouběji do 

vybraného oboru podnikání, určit okolnosti pro konkurenci rozhodující (Grasseová, 

Dubec, Řehák, 2012). 

 

 

Obr. 1: Porterův model pěti sil 

(Zdroj: Vlastní cesta, ©2012) 
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1.1.3 SWOT analýza 

SWOT analýza je standardně užívaný strategický nástroj, jenž vykresluje informace 

o silných a slabých stránkách analyzované firmy, které jsou zahrnuty v interních 

faktorech a dají se tak ovlivnit, a zároveň o potenciálních příležitostech či hrozbách 

patřících do vnějších (méně kontrolovatelných) faktorů. Informace identifikované 

pomocí SWOT matice lze zužitkovat k rozvoji daného podniku, zvolení strategie a 

vytyčení firemních cílů (Phadermrod, Crowder, Wills, 2016, s. 195).  

 

 

Schéma 1: Fáze zobrazující postup směřující k tvorbě matice 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Grasseová, Dubec, Řehák, 2010, s. 301) 

 

Úkolem aplikování SWOT analýzy je predikovat nebo co nejblíže odhadnout zásadní 

trendy, jejichž důsledek může být na danou firmu vlivný, zároveň může pomoci určit, 

kam by firma měla upnout svou pozornost (Machková, 2006, s. 91). Pro přehlednost 

a k účelům analýzy byla vypracována matice na další straně, která znázorňuje aplikování 

SWOT analýzy v praxi. 

  

Uskutečnění

•příprava

Vnitřní 
analýza

•rozpoznání a 
zhodnocení 
slabých a 
silných stránek

Vnější 
analýza

•rozpoznání a 
zhodnocení 
příležitostí a 
hrozeb

SWOT 
matice

•vytvoření
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Tab. 1: SWOT matice 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Grasseová, Dubec, Řehák, 2010, s. 299) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Finanční analýza 

Finanční analýza je jedním z nástrojů řízení podniku napomáhající měření dopadů 

firemní činnosti a posouzení ekonomické výkonnosti. K měření pak slouží ukazatelé 

obchodní úspěšnosti, kterými jsou rostoucí tržní podíl či ukazatelé, které zobrazují 

finanční úspěšnost, jimiž jsou rentabilita, ziskovost a výnosnost. Samotná analýza 

využívá hlavně informace získané z účetních dat, ale také informace, které nemusí býti 

v účetních výkazech zobrazeny. Využití těchto informací s pomocí nástrojů finanční 

analýzy může vést ke správné diagnostice firemních nedostatků a sloužit jako podklad 

k návrhu vhodné finanční strategie. Z toho tedy vyplývá, že hlavní úkol finanční analýza 

je doplnění vypovídajících schopností získaných účetních výkazů, a stanovit tak 

optimální míru ekonomického zdraví vybrané firmy, a s tím zároveň dosažení určené 

výkonnosti za zvolené období (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 5). Optimální míra 

ekonomického zdraví tvoří možnost firmy využít nové obchodní šance v byznysu, 

současně však přispívá k možnému zvýšení celkové firemní produktivity (Thangavelu, 

Chongvilaivan, 2013, s. 5). 

  
POMOCNÉ 

(k dosažení cíle) 
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STRENGHTS 

(silné stránky) 

Silné stránky firmy, které by 

měly převažovat nad slabými. 

WEAKNESSES 

(slabé stránky) 

Uvědomění si slabých 

stránek, následné hledání 

způsobů jejich minimalizace. 
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OPPORTUNITIES 

(příležitosti) 

Překonání slabé stránky 

využitím příležitosti, využití 

silné stránky ve prospěch 

možné příležitosti. 

THREATS 

(hrozby) 

Minimalizace slabé stránky 

a vyhnutí se ohrožení, využití 

silné stránky k odvracení 

potenciální hrozby. 
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1.3 Cíl finanční analýzy 

Ekonomické zdraví firmy je možno chápat jako součet likvidity a rentability. Posouzení 

zdraví je pro finanční analýzu klíčové, nicméně tímto způsobem definovaný cíl není 

systémově udržitelný, tudíž se definují další vytyčené cíle formou slabých a silných 

stránek podniku, identifikuje se finanční tíseň nastávající v situaci, kdy začíná podnik mít 

problémy s likviditou (Kalouda, 2015, s. 51). Firemní ekonomické zdraví se určuje na 

základě aktuálního stavu podnikových financí. Firma, kterou označíme za finančně 

zdravou, musí být bez jakýchkoliv možných příznaků ohrožení v kontextu s další 

existencí, jelikož je zde daný předpoklad, že se podnik nedostane do platební 

neschopnosti časového rozmezí minimálně jednoho kalendářního období (Grünwald, 

2001, s. 9).  

 

1.4 Zdroj informací finanční analýzy 

Ke zpracování objektivní finanční analýzy je pochopitelně potřeba hodnotných zdrojů, 

vyselektované informace se rozdělí do dvou skupin, a to na skupinu interních a externích. 

Obsahem interních informací jsou směrnice a vnitropodniková pravidla, obsahem 

externích informací pak data v souvislosti se samotným podnikem, také domácím či 

zahraničním. Účetní výkazy jsou klíčovými zdroji sloužící mimo jiné k účelům analýzy, 

znalost, pochopení a schopnost umět informace zpracovat je pak nezbytný předpoklad, 

bez kterého by informace ztratily svou podstatu. Tyto informace však nemusí vždy 

vykreslovat skutečnou hospodářskou situaci, poněvadž jsou zpracovány také k účelům 

daňovým či účetním záměrům, k této skutečnosti je tak třeba přihlížet. Rozvaha vypovídá 

o struktuře majetku a financí v daném podniku, další podstatnou složkou je výkaz zisku 

a ztráty detailně zachycující podnikový zisk či ztrátu. Opomenut nesmí být výkaz 

peněžních toků (cash flow), kde je sledován tok peněžních prostředků (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013, s. 21). Větší pozornost účetním výkazům bude věnována 

v následujících podkapitolách, zároveň pro jednoduché pochopení vazeb mezi 

jednotlivými výkazy bylo vytvořeno schéma 2 na další straně.  
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Výkaz cash flow  Rozvaha  Výkaz zisku a ztráty 

Počáteční 
stav peněz Příjmy 

 

Majetek 

Vlastní 
kapitál 

 

Náklady 

Výnosy 

  

Výdaje 

 
Cizí zdroje 

 

Konečný 
stav peněz 

 

Peníze 

 

 

  
Zisk či ztráta 

 

  
Zisk či ztráta 

 

Schéma 2: Vazby účetních výkazů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Růčková, 2015, s. 38) 

 

1.4.1 Rozvaha 

Rozvaha je bilanční forma aktiv a pasiv, které jsou v rovnováze, tedy celková aktiva se 

rovnají celkovým pasivům. Aktiva zahrnují dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

a pasiva obsahují zdroje financování aktiv, rozvaha je vždy platná k určitému datu. 

Zpravidla se sestavuje na začátku a na konci všech kalendářních let života podniku. Její 

obsah nám dává přehled o majetku daného podniku (Růčková, 2015, s. 22). Klíčové je 

rozšíření úvahy pro pochopení historie, současné zkoumání, a také hlavně pro budoucí 

rozvoj hospodářského vývoje podniku. (Yuan, Rao, Shi, 2019). 

 

Aktiva 

Aktiva představují veškerý majetek ve vlastnictví společnosti, zpravidla jsou tabulkově 

řazena dle likvidity, tedy od těch nejméně likvidních až po položky nejvíce likvidní 

v kontextu České republiky, poněvadž kupříkladu USA řadí dle informací položky přesně 

naopak (Růčková, 2015, s. 24). 
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Tab. 2: Aktiva zkráceně 

(Vlastní zpracování dle Vochozka, 2011, s. 15) 

 

 

Pasiva 

Pasiva jsou pravá strana rozvahy, která poukazuje na to, jakým způsobem je levá strana 

aktiv financována. Pasiva tedy znázorňují jednotlivé zdroje podnikového financování, 

mimo to je hodnocena finanční struktura, způsob řazení je v případě pasiv 

vzestupně dle zdrojů vlastních, následně jsou vyobrazeny zdroje cizí – viz tabulka 3 na 

níže (Růčková, 2015, s. 26). 

 

Tab. 3: Pasiva zkráceně 

(Vlastní zpracování dle Vochozka, 2011, s. 16) 
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1.4.2 Výkaz zisku a ztráty 

Hlavními složkami výkazu zisku a ztráty jsou výnosy a náklady, výnosy jsou veškeré 

dostupné peněžní prostředky získané firmou za dané účetní období, náklady představují 

peněžní částky použité k dosažení co nejvyšších výnosů. Právě rozdíl zmíněných 

proměnných udává výsledek podnikového hospodaření. Je-li hodnota výsledku 

hospodaření kladná, znamená tato položka pro společnost zisk, v opačném případě se 

hovoří o ztrátě, v takovém případě je možno uplatnit slevu na dani během příštích let. 

Výkaz zisku a ztráty lze rozdělit následovně: 

• druhové – charakterizuje druhy nákladů vynaložené ke konkrétním účelům, 

pokládá si tedy otázku „Co?“, 

o příkladem je spotřeba energie, materiálu, mzdové náklady a další, 

• účelové – jinak řečeno za jakým účelem byly náklady vynaloženy, zodpovídá tak 

otázku „Na co?“, 

o  provozní náklady, náklady prodeje a jiné (Knápková, 2013, s. 37-38). 

 

1.4.3 Výkaz cash flow 

Cash flow je definován jako skutečný pohyb peněžních prostředků za vymezené časové 

období. Účetnictví je považováno jako datová základna sloužící k odvození cash flow, 

kdy dochází k přeměně vložených peněžních prostředků do procesu na závazky 

a majetek, tedy zjednodušeně řečeno se mění na požadovanou peněžní podobu. 

Matematicky lze proces vyjádřit jako rozdíl položky krátkodobý kapitál a oběžná aktiva. 

Nárůstem položky aktiv dojde ke snížení peněžních prostředků, tedy změna položky 

pohledávky zapříčiní změnu hodnoty cash flow a změnou závazků dojde ke zvýšení či 

snížení cash flow, platí tak zde pravidlo nepřímé úměry – na zvýšení jedné strany reagují 

hodnoty druhé strany poklesem (Sedláček, 2010, s. 47-49). Přehled o peněžních tocích 

nebo také cash flow může poskytnout klíčové informace potřebné k hodnocení peněžních 

toků o tržní hodnotě společnosti v budoucnu (Ni, Huang, Chiang, Liao, 2019).  
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1.4.4 Příloha účetní závěrky 

Příloha účetní závěrky doplňuje a vysvětluje většinou již získané informace z rozvahy či 

výkazu zisku a ztráty. Odpovídá na otázky týkající se obrazu majetku, jednotlivých 

závazcích či vlastním kapitálu, dále položky výnosy, náklady, hospodářský výsledek. 

Objasňuje základní obecné údaje, dále informační hodnotu použitých účetních metod, 

způsob oceňování, účetní zásady (Kislingerová, 2010, s. 50). 

 

1.4.5 Ostatní informační zdroje 

Pro absolutní komplexnost je zároveň nutno uvést zbylé zdroje, které byly použity 

k účelům analýzy, takovými zdroji jsou myšleny 

• novinové články, 

• média, 

• analýzy článků odborných časopisů, 

• přímé informace od představitelů společnosti, finančního ředitele či jiných 

spolupracovníků daného podniku, 

• tiskové konference, 

• informace z neoficiálních zdrojů, 

• a další (Mrkvička, Kolář, 2006, s. 35). 

 

1.5 Metody finanční analýzy 

Firemní rozhodování v kontextu financí je možno definovat jako proces, během něhož 

dochází k patřičnému výběru směru aktivit založených na rozboru většího množství 

řešení tak, aby bylo nepřetržitě zaručeno financování produkce (nebo výroby) 

v souvislosti efektivní spotřeby. Právě tyto jmenované aktivity vedou k plnění závazků 

vázajících vybranou firmu ke třetí straně, současně znamená rostoucí trend rentability 

(Tirlea, 2013, s. 48). 
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1.5.1 Fundamentální metoda (kvalitativní) 

Fundamentální či jinak zvaná kvalitativní metoda zkoumá rozsáhlé vztahy, které jsou 

mezi složkami ekonomickými a neekonomickými. Hovoříme zde o vypracování většího 

počtu údajů, které musí být kvalitativní. Klíč je v identifikaci podnikové časové situaci, 

jde primárně o vliv externího a interního prostředí, jednotlivé fáze života podniku, 

popřípadě stanovené budoucí cíle vedoucí k firemnímu rozvoji. Fundamentální analýza 

má rozsáhlé rozpětí, zkoumá základní otázky v kontextu prostředí makroekonomie a 

mikroekonomie. Životní etapu podniku je třeba brát s pozitivním nadhledem, pokud je 

tedy podnik hodnotově klesajícího trendu, nemusí to hned znamenat blížící se zánik, 

v takové situaci je třeba vyhodnotit samotné fungování s užitím nových vylepšení. 

Finanční suverenita je primárním cílem – potřeba chápat zvyšování tržní hodnoty včetně 

uspokojení zájmů majitelů formou vyššího bohatství. Manažeři nesmí opomínat 

pracovníky, poněvadž to může být příčinou vzniku konfliktu, je zřejmé, že by daní 

pracovníci požadovali rozdělení nerozděleného zisku mezi jejich mzdy, tím pádem by 

vlastnící nemohli dosáhnout maximalizace zisku pro ně, a z toho důvodů je zkoumán vliv 

různých vytyčených cílů v kontextu podnikového růstu. Jedna z klíčových je identifikace 

podnikového prostředí, v němž se právě nachází, což slouží k řadě analýz, mezi nimiž je 

například SWOT analýza, více již bylo rozebráno v kapitole 1.1 (Sedláček, 2011, s. 7-8). 

 

1.5.2 Technická metoda (kvantitativní) 

Předmětem technické či kvantitativní analýzy je zpracování po stránce matematické 

a statistické. Dochází zde k vypracování kvantitativních a ekonomických dat dávajících 

očekávaný výsledek, charakteristika pak probíhá ve srovnání firem se stejným 

podnikatelským zaměřením. Zdroje dat prostupujících analýzou jsou velmi širokého 

rozpětí, hovoří se o vstupech z fundamentálního rozboru, podnikového účetnictví, 

poskytnuté údaje z finančního trhu a údaje nefinančního charakteru. Jednotlivé postupy 

účetnictví je třeba zachovat, firma je tak prakticky nemůže měnit v průběhu kalendářního 

roku, důvodem je časová následnost, jež je všeobecnou zásadou (Sedláček, 2011, s. 9). 

Jinak řečeno – mimo algoritmizované metody využívá kvantitativní analýza primárně 

matematické či matematicko-statistické metody. Výsledné hodnoty porovnává 
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a zpracovává kvantitativně, následně zhodnocení je kvalitativním způsobem, což vede ke 

zdokonalení ekonomického zdraví analyzovaného podniku (Mrkvička, 2006, s. 44). 

Jejich dělení je pak možno rozložit na analýzu absolutních ukazatelů, tedy analýza 

stavových a tokových veličin, dále na analýzu rozdílových ukazatelů, poměrových 

ukazatelů a analýzu soustav ukazatelů (Sedláček, 2011, s. 10). Pomocí schématu 3 je 

znázorněno členění jednotlivých metod. 

 

 

Schéma 3: Elementární metody 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Mrkvička, 2006, s. 44) 

 



29 

 

1.6 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů se dělí na dvě základní podskupiny, a to horizontální 

analýzu a vertikální analýzu. Analýzy jsou aplikovány na podnikové účetní výkazy 

zobrazující záznamy běžného kalendářního roku i s uplynulými. Je doporučováno při 

analýze zahrnout co největší množství sledovaných let, to pak vede k přesnějšímu 

a objektivnějšímu výsledku aplikované analýzy. Při vyhodnocení pak je možno lépe určit 

klíčové okamžiky s hlediskem časového vývoje (Grünwald, Holečková, 2007, s. 146-147). 

 

1.6.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza sleduje průběžný vývoj vybraných položek finančního výkazu 

v daném časovém období. Informuje pověřené osoby firmy, o kolik se procentuálně 

změnila absolutní hodnota z vykazovaných dat ve sledovaném časovém rozpětí. Pro 

výpočty horizontální analýzy slouží postup, kdy rozdíl běžného období a předchozího 

období vydělíme hodnotou předchozího období, hodnotově nám většinou desetinné číslo 

zaznamenává tuto procentuální změnu (Sedláček, 2011, s. 13). 

 

1.6.2 Vertikální analýza 

Hlavním rozdílem je, že se zabývá pouze jedním obdobím (na rozdíl od horizontální 

analýzy). Sleduje tak, jaké je procentuální zastoupení jednotlivých dílčích položek na 

celkové základní veličině. Z toho plyne, že analýzu lze využit nejen v kontextu firmy na 

delší časové období, ale zároveň pro srovnání vybraných konkurentů v daném odvětví 

působení či s oborovým průměrem (Rejnuš, 2014, s. 269). 

 

1.7 Analýza rozdílových ukazatelů 

Praxe pojednává o fondech finančních prostředků nesoucí význam souboru 

disponibilních likvidních prostředků, které jsou rozličného charakteru stupně 

likvidity – prostředky sloužící na pokrytí splatných závazků. Fond tedy zahrnuje 
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absolutní hodnoty vysvětlující stav ke dni rozvahy (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 

17). 

 

1.7.1 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál je definován jako prospěšný nástroj v souvislosti financování 

společnosti. Čím větší je číselná hodnota ukazatele, tím nižší jsou pak hodnoty 

krátkodobých závazků. Pakliže jsou hodnoty oběžných aktiv menší než krátkodobých 

závazků, vypovídá to o nedostatečném množství pracovního kapitálu společnosti. 

Chce-li společnost pokračovat v provozování své činnost, je potřeba dosáhnout kladných 

hodnot pracovního kapitálu (Pirvutoiu, Popescu, 2009). 

Výpočet lze provést dvěma způsoby: 

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑎 = 𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 

Vzorec 1: Čistý pracovní kapitál 

(Zdroj: Mrkvička, 2006, s. 60) 

tedy oběžná aktiva očištěna o závazky potřebné uhradit nebo: 

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 = (𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙) − 𝑆𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

Vzorec 2: Čistý pracovní kapitál (2) 

(Zdroj: Mrkvička, 2006, s. 60) 

 

1.7.2 Čisté pohotové prostředky  

Čisté pohotové prostředky je položka vzniklá očištěním pohotových prostředků 

o okamžité splatné závazky. Existují dva pohledy chápání, načež první je peněžní 

hotovost, která je v pokladně či na běžných účtech uložena. Druhý vykládá to samé, však 

navíc bere šeky nebo směnky, také cenné papíry či vklady s časově krátkodobou platností, 

tudíž mají vysokou likviditu, dále bezúčelové úvěry, jež nebyly úplně vyčerpány 

(Mrkvička, 2006, s. 63). 

Výklad přeložen do vzorce: 

Č𝑖𝑠𝑡é 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 = 𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Vzorec 3: Čisté pohotové prostředky 

(Zdroj: Mrkvička, 2006, s. 60) 



31 

 

Okamžitě splatné závazky jsou chápány jako položka představující závazky se 

splatností data aktuálního a starší (Mrkvička, 2006, s. 63). 

 

1.7.3 Čisté peněžně pohledávkové fondy (ČPPF) 

Definicí čistých peněžně pohledávkových fondů je pomyslný kompromis mezi dvěma 

výše uvedenými – tedy čistým pracovním kapitálem a čistými pohotovými prostředky 

(Mrkvička, 2006, s. 63). 

K účelům výpočtů bude užit následující vzorec: 

Č𝑃𝑃𝐹 = 𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦 − 𝑁𝑒𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Vzorec 4: Čisté peněžně pohledávkové fondy 

(Zdroj: Mrkvička, 2006, s. 63) 

 

1.8 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů je brána jako základní stavební kámen finanční analýzy, 

právě díky analýze poměrových ukazatelů je možno vytvořit jakousi představu podnikové 

ekonomické situace. Analýza využívá položky rozvahy, tedy aktiv a pasiv, dále výkazu 

zisku a ztráty či cash flow. Nejvýznamnějšího zastoupení jsou soubory ukazatelů 

rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti a další. Ideální je výsledky porovnávat 

s optimálními doporučenými hodnotami a určit tak, zda se společnost nachází v 

nadprůměrných hodnotách, v optimálních hodnotách či jsou hodnoty spíše 

podprůměrného charakteru, a tak na základě výsledků činit příslušná opatření (Knápková, 

Pavelková, Remeš, Šteker, 2017, s. 87). 

 

1.8.1 Rentabilita 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Ukazatel rentability tržeb pojednává o efektivnosti ve smyslu, kolik korun z celkového 

čistého zisku připadá právě na jednu korunu celkových tržeb (Vochozka, 2011, s. 23). 

Vzorec je pak možno interpretovat následujícími způsoby: 
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𝑅𝑂𝑆 (1) =
𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚

𝑇𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů 𝑎 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏 + 𝑇𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑧𝑏𝑜ží
 

Vzorec 5: Rentabilita tržeb 

(Zdroj: Vochozka, 2011, s. 23) 

𝑅𝑂𝑆 (2) =
Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑇𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů 𝑎 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏 + 𝑇𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑧𝑏𝑜ží
 

Vzorec 6: Rentabilita tržeb (2) 

(Zdroj: Vochozka, 2011, s. 23) 

 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

ROA je zkratkou pro Return Of Assets – tedy v překladu rentabilita celkového vloženého 

kapitálu či zjednodušeně rentabilita aktiv je pojem, pod kterým je možno si představit 

informaci, jakou mírou efektivnosti je majetek podniku využíván. Vysokou návratnost 

aktiv je možno docílit s předpokladem, že výše a struktura aktiv se uzpůsobí určité povaze 

fungování podniku (Rutkowska-Ziarko, s. 154).  

Jak vyplývá z předchozího vzorec, dá se zvolit, jakými kroky budeme při výpočtech 

postupovat, tedy pro účely dalších částí práce bude užita varianta vzorců, kde je použit 

čistý zisk, tedy zdaněná část. Výpočet pro rentabilitu celkového kapitálu tedy bude mít 

následující tvar: 

𝑅𝑂𝐴 =
Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 7: Rentabilita celkového kapitálu 

(Zdroj: Vochozka, 2011, s. 23) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Zkratka ROE označující rentabilitu vlastního kapitálu vypovídá o tom, kolik čistého zisku 

ve výsledku připadá na jednu vloženou korunu investovaného kapitálu (Vochozka, 2011, 

s. 23) 

K účelům analýzy bude použit následující vzorec: 

𝑅𝑂𝐸 =
Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Vzorec 8: Rentabilita vlastního kapitálu 

(Zdroj: Vochozka, 2011, s. 23) 
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Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) 

Pojem definuje schopnost kapitálové návratnosti, jinak řečeno účinek dlouhodobých 

investic. Rentabilita investovaného kapitálu je používána více pro kapitálově náročnější 

společnosti, jelikož jmenovatel ukazatele obsahuje dlouhodobé finanční výpomoci. 

Vysoká vypovídající hodnota trendu hovoří o úspěšné společnosti (McClure, 2017). 

Podoba ukazatele shrnutá do vzorce: 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚 𝑎 ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vzorec 9: Rentabilita investovaného kapitálu 

(Zdroj: Dluhošová, 2010, s. 81) 

 

1.8.2 Aktivita 

Ukazatelé aktivity jsou užívány ke změření hodnot, jak úspěšně jsou využívána 

podniková aktiva. Je měřena rychlost, účinnost i intenzita užívání podnikového majetku. 

Efektivitu využití podnikových aktiv následně odráží ziskovost. Ukazatele lze vyjádřit 

následujícími způsoby, a to: 

• dobou obratu vypovídající o počtu dnů jedné obrátky, 

• obrátkovostí udávající počet obrátek právě aktiv potřebných pro dosažení 

celkových tržeb v určitém časovém horizontu, číselné vyjádření hodnoty tedy 

udává odpověď na otázku „kolikrát?“ (Kislingerová, Hnilica, 2008, s. 31-32). 

Ukazatel slouží k měření využití aktiv, tudíž dává informaci o počtu, kolikrát jsou celková 

aktiva obrácena v časovém horizontu jednoho roku. Jak plyne z předchozího textu, čím 

vyšší je výsledná hodnota ukazatele, tím lépe, minimální hodnota by tak neměla být menší 

než číslo 1 (Vochozka, 2011, s. 24). 

Vzorec pro výpočet má následující podobu: 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 10: Obrat aktiv 

(Zdroj: Vochozka, 2011, s. 24) 
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Obrat dlouhodobého majetku 

Ukazatel vykládá, jakou mírou efektivnosti jsou užívána dlouhodobá aktiva, dává tedy 

číselnou informaci, jaký počet obratů dlouhodobého majetku je v celkových tržbách 

v časovém rozmezí jednoho roku. Při výpočtu musí býti zohledněno odepisování aktiv, 

vyšší míra pak přispívá k pozitivnější hodnotě daného ukazatele (Vochozka, 2011, s. 24). 

Vzorec pro obrat dlouhodobého majetku je v následujícím tvaru: 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
 

Vzorec 11: Obrat dlouhodobého majetku 

(Zdroj: Vochozka, 2011, s. 24) 

 

Obrat zásob 

Obrat zásob je ukazatelem vypovídajícím o době trvání právě jednoho obratu, přeloženo 

časové rozmezí, které je třeba k transformaci peněžních prostředků do peněžité formy. 

Optimální hodnota se doporučuje držet v hodnotách 50 až 100 dnů – vyskytuje se 

u většinové skupiny podniků v ČR, načež 30 dnů je prakticky ideální stav daného vývoje, 

co se týče hodnot větších než 100, ty svědčí spíše o negativním fungování a predikovaném 

špatném podnikovém vývoji (Landa, 2008 s. 87).  

Výpočet obratu zásob má tvar: 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

Vzorec 12: Obrat zásob 

(Zdroj: Landa, 2008, s. 87) 

 

Doba obratu zásob 

Dalším ukazatelem aktivity je doba obratu zásob. Ukazatel nám hodnotí a určuje počet 

dnů v průměru, během nichž se zásoby pojí k firmě před procesem jejich spotřeby 

či prodeje. Je-li řeč v kontextu hotového výrobku, případně zboží, doba obratu zásob je 

taktéž ukazatelem likvidity (Vochozka, 2011, s. 25). 

Shrnutím tedy vzorec zjišťuje počet dnů přeměny zásob právě na hotovost či pohledávku 

a je zobrazen na další straně. 
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𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦/360
 

Vzorec 13: Doba obratu zásob 

(Zdroj: Vochozka, 2011, s. 25) 

 

Doba úhrady závazků 

Výpočet ukazatele jednoduše zjišťuje dobu trvání úhrad vytvořených závazků, a to od 

okamžiku vzniku těchto závazků (Kislingerová, Hnilica, 2005, s. 34). 

Výpočet uvedeného ukazatele je určen tvarem: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 úℎ𝑟𝑎𝑑𝑦 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦/360
 

Vzorec 14: Doba úhrady závazků 

(Zdroj: Kislingerová, Hnilica, 2005, s. 34) 

 

Doba splatnosti pohledávek 

Určuje nám, za jaké časové období v řádu počtu dnů je firmě zaplaceno za jejich produkty 

po vyfakturování. Ukazatel definuje míru platební morálky odběratelů, také podnikové 

péče v ohledu inkasa svých pohledávek a podnikové strategii ve smyslu potížích odbytu. 

Optimální hodnota ukazatele je menší než doba 30 dnů, naopak hodnota vyšší než 90 je 

spíše negativního charakteru (Landa, 2008, s. 88). Vzorec je ve tvaru: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦/360
 

Vzorec 15: Doba splatnosti pohledávek 

(Zdroj: Landa, 2008, s. 88) 

 

1.8.3 Likvidita 

Likvidita představuje indikátor jakési ekonomické rovnováhy podnikatelského činitele. 

Není-li firma schopna plnit své vytvořené závazky či neplatí ve stanoveném časovém 

termínu, nazýváme tuto skutečnost platební neschopností, a společnost je tak označena 

za nelikvidní. V opačně přehnaném případě však – pokud je likvidita příliš 

vysoká – snižuje tak společnost výnosnost. Tedy společnost disponuje dostatečnými 

prostředky k účelu splácení svých dluhů, nicméně finanční prostředky ve formě hotovosti 
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či uloženy na účtech společnosti jsou pak méně výnosné, než stroje či jiné technologie, 

které by mohly býti zakoupeny (Synek a kol., 2011, s. 51). 

Ukazatel je tak možno dělit na 3 stupně dle likvidnosti rozepsané níže. 

 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita je označována jako likvidita III. stupně a jejím úkolem je informovat 

výpočtem, kolikrát položka oběžná aktiva pokrývá krátkodobé závazky, jinak řečeno 

kolikrát daná firma uspokojí věřitele právě po proměnění položky oběžných aktiv na 

položku peněžní prostředky. Optimální hodnoty běžné likvidity jsou v rozmezí 1,6 až 2,5, 

hodnotu menší než 1 se nedoporučuje (Vochozka, 2011, s. 27). 

Výpočet běžné likvidity je pak následující: 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vzorec 16: Běžná likvidita 

(Zdroj: Vochozka, 2011, s. 27) 

 

Pohotová likvidita 

Výsledný ukazatel likvidity II. stupně je očištěn o zásoby, na základě čehož lépe určí 

schopnost firmy dostat krátkodobých závazků. Ve vzorci je čitatel upraven o nedobytné 

či sporné pohledávky. Za optimální hodnotu jsou brány výsledky ukazatele v rozpětí 

0,7 až 1. Je-li hodnota ukazatele vyšší než 1 či vyjde přílišně vysoká hodnota, firma má 

nadbytečnou míru svých aktiv ve formě pohotových prostředků, a to znamená nízkou 

hodnotu úroku (Vochozka, 2011, s. 27). Vzorec je následujícího tvaru: 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vzorec 17: Pohotová likvidita 

(Zdroj: Vochozka, 2011, s. 27) 

 

Hotovostní likvidita 

Hotovostní nebo také okamžitá likvidita je označována jako likvidita I. stupně. Splněním 

doporučených hodnot by měl podnik vykazovat okamžitou likviditu v rozmezí 0,2 až 0,5. 

Vzorec pro výpočet je na další straně: 
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𝐻𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡𝑛í 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vzorec 18: Hotovostní likvidita 

(Zdroj: Vochozka, 2011, s. 27) 

 

1.8.4 Zadluženost 

Nachází-li se firma ve vysokých hodnotách zadluženosti, nemusí to hned znamenat 

negativní firemní hospodaření s dostupnými prostředky, zároveň je potřeba definovat 

vysoké hodnoty zadluženosti. Ukazatel má za úkol zkoumání vztahu položky cizích 

zdrojů vůči vlastním. Za splnění podmínek správného fungování může býti vysoká 

hodnota ukazatele finanční páky odrazem pomoci rentability vlastního kapitálu. Je-li 

proveden rozbor zadluženosti, musí býti učiněno zjištění výše položky majetku, jenž byl 

pořízen leasingem z jednoduchého důvodu – tato aktiva pořízena formou financování 

přes leasing nemají záznam ve firemní rozvaze, nýbrž v podnikovém výkazu zisku 

a ztráty. A to může být právě odpovědí na otázku, proč firma zdající se patrně 

nezadlužená, naopak může být zadlužená důsledkem majetku pořízeného formou 

leasingu. Z toho plyne fakt, že je nezbytné při rozboru firemní zadluženosti užít ukazatele 

výsledovky, díky čemuž je zohledněna schopnost firmou splácet vzniklé náklady na cizí 

kapitál, a nakonec nesmí být opomenuta příloha účetní závěrky s detailními informacemi. 

Dělení ukazatele je možno pojmout následovně: 

• celková zadluženost, 

• koeficient samofinancování pojímající významu opačného, 

• úrokové krytí (Kislingerová, Hnilica, 2005, s. 34-35). 

 

Celková zadluženost 

Ukazatel pojednává o poměru cizích zdrojů vůči položce aktiv ve firmě, načež výsledná 

hodnota se běžně uvádí v procentuálním vyjádření. Optimální hodnota je pak 0,5, tedy 

50 % užitých cizích zdrojů. Pochopitelně firmy disponující nižší hodnotou ukazatele 

snáze získají financování cizími zdroji své činnosti než více zadlužení konkurenti. 

Nižších hodnot ukazatele dle literatury dosahují konzervativní firmy (Jindřichovská, 

2013, s. 215). 
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Z výše uvedeného tedy plyne výpočet ve tvaru: 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  

Vzorec 19: Celková zadluženost 

(Zdroj: Jindřichovská, 2013, s. 215) 

 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování je přesným opakem předchozího ukazatele, a tak hodnoty 

těchto dvou ukazatelů dávají výsledkem součtů číslo 1, chcete-li v procentuálním 

vyjádření 100 %. Ukazatel vypovídá o nezávislosti či schopnosti firmy financovat svůj 

podnikový majetek z položek vlastních zdrojů, načež ukazatel patří mezi klíčové 

ekonomické ukazatele daného podniku. Doporučenou hodnotou je pak rozmezí čísel 

0,5 až 0,7 (Růčková, 2015, s. 60). 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 20: Koeficient samofinancování 

(Zdroj: Růčková, 2015, s. 60) 

 

Úrokové krytí 

Ukazatelem je definováno, kolikrát je položka nezdaněného zisku větší než úrokové 

platby. Informuje tedy akcionáře, jakou má firma schopnost splácet své podnikové 

závazky pomocí úroků, také jakým způsobem je firma zajištěna proti likvidaci. Vyšší 

hodnota ukazatele pak znamená pozitivní vliv na firmu. Optimum hodnot oscilují kolem 

čísla 8, dostane-li se firma pod hodnoty 3, může to značit podnikové potíže (Mrkvička, 

2006, s. 89-90). 

Údaje sloužící k těmto účelům je možno zjistit pomocí vzorce: 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Vzorec 21: Úrokové krytí 

(Zdroj: Mrkvička, 2006, s. 89-90) 
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1.9 Analýza soustav ukazatelů 

Analýza soustav ukazatelů zahrnuje soubor metod s využitím postupů již rozvedených 

v předchozích kapitolách, může se tedy kupříkladu jednat o jejich kombinaci. Podstatou 

uvedených poměrových ukazatelů je sestavení jednoduchého modelu, jenž vypovídá 

o vztazích vzájemně mezi ukazateli řádu vyššího. Zde tedy nastupuje model tvořící 

souhrn výše zmíněných ukazatelů, ukazatel je tak v případě potřeby možno rozčlenit na 

skupinu ukazatelů dílčích. Model je vysvětlen třemi úkoly. První úkol je definovat možné 

vlivy změn ukazatelů právě na podnikové hospodaření. Dalším úkolem je usnadnění 

rozboru dosavadního podnikového rozvoje, načež poslední úkol hovoří o poskytnutí 

materiálů posluhujících při selekci rozhodnutí, které se týká podnikového či naopak 

externího cíle. Jedny z klíčových postupů vhodně zvolených ukazatelů plnící úlohu 

přiřazení finálního koeficientu firmě, na základě čehož bude zhodnoceno firemní 

ekonomické zdraví, jsou bonitní či bankrotní modely (Růčková, 2015, s. 45). Model 

budou tedy detailně rozebrány v dalších podkapitolách. 

 

1.9.1 Pyramidové soustavy 

Mohou býti zaměřeny směrem k jedné oblasti, jako je likvidita či rentabilita, nebo hodnotí 

ekonomickou výkonnost v rámci celkového pohledu na podnik formou kombinace 

vybraných ukazatelů. Záleží na zvolení ukazatelů – existují tak malé soustavy 

představující početně do deseti ukazatelů, střední soustavy s počtem ukazatelů v rozmezí 

10 až 25 a velké soustavy mající nad 25 ukazatelů (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, 

s. 182). 

 

Du Pontův rozklad 

Du Pontův rozklad je označován jako nejznámější pyramidová soustava, jehož název 

vzniknul v souvislosti s nadnárodní chemickou společností Du Pont de Nomeurs, právě 

v této společnosti byla soustava vyvinuta, následně poprvé užita. Rozklad tak vychází 

z ukazatelů ROE (rentabilita vlastního kapitálu), jehož výsledná hodnota je pak založena 

na hodnotách ROA (rentability celkových aktiv) a finanční páky. Cílem je tedy významně 
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a spolehlivě diagnostikovat ekonomické zdraví vybrané firmy, a současně tak určit možný 

krizový podnikový vývoj (Sedláček, 2011, s. 114). Vzor rozkladu sloužící k účelům 

analýzy je znázorněn na schématu níže. 

 

Schéma 4: Du Pontův rozklad 

(Zdroj: Du Pontova analýza, ©2015) 

 

1.9.2 Bonitní modely 

„Bonitní modely patří mezi diagnostické modely, které hodnotí firmu jedním syntetickým 

koeficientem na základě účelově vybraného souboru ukazatelů, který nejvýstižněji 

umožňuje vyjádřit finanční situaci, resp. pozici na firmy. Z časového hlediska lze bonitní 

modely zařadit do analýzy ex post, která je orientována retrospektivně a vede k poznání 

příčin, jež podmínily současnou firemní situaci. Tedy pouze popisují skutečně dosažené 

výsledky, na kterých se již nedá nic změnit. Bonitní modely jsou na rozdíl od bankrotních 

modelů založeny převážně na teoretických poznatcích a umožňují posoudit pozici firmy 

ve srovnání s větším souborem porovnávaných subjektů, s oborovými výsledky. Bonitní 

modely predikují finanční zdraví účetní jednotky. Toto bývá rozděleno do různě široké 

škály, a to zpravidla od zdraví dobrého až po to špatné. Tyto modely umožňují jejich 

uživatelům srovnání účetních jednotek, které se pohybují ve stejném oboru činnosti“ 

(Finanční analýza podniku, ©2000-2019).  
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Index bonity 

V případě indexu bonity je řeč o základním bonitním modelu, jenž využívá výše zmíněné 

poměrové ukazatele. Optimální hodnota je pak určena v nezáporných číslech vykreslující 

bonitní podnik, v opačném případě – tedy v případě záporných hodnot – se dá spekulovat 

o firmě směřující k možnému bankrotu. Čím vyšší je tedy hodnota ukazatele indexu 

bonity, tím nižší je vyhlídka bankrotu. Pomyslná hraniční hodnota je rovna 0, hovoří se 

však o hodnotě kritické, na jejíž pomezí se nachází bonitní firmy a firmy mířící 

do potenciálního úpadku. Je-li dosaženo hodnot pod čísla zápornější než je -1, vypovídá 

to o dosti negativním firemním hospodaření, naopak v kontextu kladných hodnot, 

dostane-li se firma nad hodnotu vyšší než 2, lze podnikové hospodaření označit 

za příznivé a dobře se vyvíjející. Pro výpočet je pak stěžejní znát následující ukazatele: 

• peněžní tok, 

• cizí kapitál, 

• celková aktiva, 

• výsledek hospodaření, 

• tržby 

• a zásoby (Vochozka, 2011, s. 77-78). 

Vyvozený vzorec je následující podoby: 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑏𝑜𝑛𝑖𝑡𝑦 = 1,5 ∗
𝑃𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑡𝑜𝑘

𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
+ 0,08 ∗

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜á𝑣 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
+ 10 ∗

𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 

                  +5 ∗
𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
+ 0,3 ∗

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
+ 0,1 ∗

𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜á𝑣 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 22: Index bonity 

(Zdroj: Vochozka, 2011, s. 78) 

 

1.9.3 Bankrotní modely 

Podávají informaci zainteresovaným stranám o podnikové situaci, zda je v případném 

ohrožení a je možné, že se tak může blížit bankrotu. Bankrotní modely pracují 

s předpokladem, že firma mířící směrem k bankrotu musí již určitou dobu vykazovat jisté 

známky úpadku. Známkami krachu můžou býti špatné hodnoty likvidity, nepříznivé 

výsledky čistého pracovního kapitálu či negativní rentabilita kapitálu (Růčková, 2015, 

s. 77). Níže budou rozvedeny modely, které jsem se rozhodl využít pro účely diplomové 
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práce v praktické části analýzy vybraného podniku. Jedná se tak o bankrotní modely 

Index IN05 a Tafflerův model. 

 

Index IN05 

Index IN05 je zařazen mezi modely s vysokou vypovídající schopností, jelikož pracuje 

se specifickými podmínkami českého podnikatelského prostředí (Růčková, 2015, s. 135). 

Je známá existence 4 modelů IN, za nimiž stojí manžele Neumaierovi a historicky byl 

průběh vzniku následující: 

1. věřitelská varianta – datuje se k roku 1995 a tudíž název nese podobu IN95, 

2. vlastnická varianta – původem o 4 roky později předchozího pojmenovaný IN99, 

3. komplexní varianta – zrodem v letech 2001 a varianta pojmenována IN01, 

4. modifikovaná komplexní varianta – index IN05, jenž se původem váže k roku 

2005, a je tak nejaktuálnější verzí, která je výsledkem několikaletého 

zdokonalování (Vochozka, 2011, s. 93). 

Pro výpočet řešeného bankrotního modelu je k dispozici vzorec 22, načež výsledné 

hodnoty se dají rozdělit do tří skupin, horní zelené pásmo značí bonitní podnik 

a představuje společnosti mající hodnotu vyšší než 1,6. Spodní pásmo nepříznivých 

hodnot může vypovídat o podnicích s tendencí špatného hospodaření a svědčící tak 

o potenciálním bankrotu. Firmy středních hodnot, které se nachází mezi hodnotami 0,9 

až 1,6, jsou označeny za šedé pásmo, jinak řečeno zóna neurčitých výsledků (Vochozka, 

2011, s. 96). Následující vzorec 23 tak bude zcela jistě použit na vybraný analyzovaný 

podnik. 

𝐼𝑁05 = 0,13 ∗
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
+ 0,04 ∗

𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
+ 3,97 ∗

𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ +

+ 0,21 ∗
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,09 ∗

𝑂𝑏ěž𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Vzorec 23: Index IN05 

(Zdroj: Vochozka, 2011, s. 96) 

 

Tafflerův index 

Na vytvoření Tafflerova modelu má zásluhy Richard Taffler, po němž byl pojmenován 

již v roce 1977, tedy před více než čtyřiceti lety, a byl reakcí na Altmanovy modely. 

Postupem času prošel model rozborem zhruba osmdesáti poměrových ukazatelů 
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za pomocí velkého množství jak bonitních, tak bankrotujících podniků. Výsledné čtyři 

klíčové ukazatelé zahrnuté ve vzorci 24 pak byly výsledkem diskriminační analýzy, načež 

tyto ukazatelé nejvýrazněji zviditelnily odlišnosti mezi bonitními a bankrotními podniky 

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 368). 

Výpočet Tafflerova modelu (Tf) je v následujícím tvaru: 

𝑇𝑓 = 0,53 ∗
𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
+ 0,13 ∗

𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
+ 0,18 ∗

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ +

+ 0,16 ∗
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑠𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 − 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦
 

Vzorec 24: Tafflerův model 

(Zdroj: Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 368) 

 

Model tedy s pomocí poměrových ukazatelů – následně pak výsledných hodnot hodnotí 

pravděpodobnost bankrotu, načež kritická hodnot je číslo 0. V původní variantě 

Tafflerova modelu nebyla zahrnuta šedá zóna, jež hovoří o pásmu neurčitých výsledků, 

tedy pásmo obsahující podniky s pravděpodobností problémů i pravděpodobností 

bezproblémového firemního chodu, poté však byla šedá zóna zakomponována, a to 

následujícími hranicemi hodnot. Pokud je výsledná hodnota ukazatele větší než 0,3, dle 

modelu se dá hovořit o bezproblémovém podniku a nízkou pravděpodobností bankrotu. 

V opačném případě, kdy je hodnota menší než 0,3 a zároveň větší než 0,2 – výsledky 

značí podnik nacházející se v šedé zóně neurčitých výsledků. Je-li však hodnota menší 

hranici 0,2, pak je řeč o podniku označeném vysokou pravděpodobností potenciálního 

bankrotu z důvodu špatného hospodaření (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 368). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této závěrečné práci budu hodnotit ekonomické zdraví společnosti Auto Slavíček s.r.o., 

zprvu stručně popíši vybranou společnost. Následně provedu strategickou analýzu 

prostředí dle vybraných modelů, načež bude následovat aplikování finanční analýzy na 

konkrétní firmu na základě literární rešerše pomocí vybraných finančních ukazatelů. 

 

2.1 Základní údaje o vybrané společnosti 

Firma:   Auto Slavíček s.r.o. 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Datum vzniku: 6. června 2006 

IČO:   27496422 

Základní kapitál: 200 000 Kč 

Sídlo společnosti: O. Nejedlého 223, 539 01 Hlinsko 

Statutární orgán: Jednatel – Milan Slavíček (Chrudim), vklad: 100 000 Kč 

   Jednatel – Milan Slavíček (Hlinsko), vklad: 100 000 Kč 

Předmět podnikání: Opravy silničních vozidel, výroba, obchod a služby neuvedené v 

přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (Ministerstvo 

spravedlnosti České republiky, 2019). 

 

Analyzovaná firma působí na trhu již 18 let v oboru nákupu a prodeje náhradních dílů, 

dále autopříslušenství na osobní a dodávková vozidla, dílenské a servisní vybavení, oleje 

a provozní kapaliny. Společnost má po ČR několik prodejen, a to nacházejících se 

v Hlinku, Přelouči, Chrudimi, Poličce, Novém Městě na Moravě a Hradci Králové. Mimo 

kamenné prodejny provozuje obchod formou internetového e-shopu pro snadnější 

a rychlejší způsob vyhledání a objednání produktů. Dané portfolio náhradních dílu je 

možno nalézt na webových stránkách, konkrétněji se jedná o brzdy vč. jejich součástí, 

rozvodové sady, vodní čerpadla, díly zavěšení a řízení, karosářské díly, filtry, výfuky, 

elektrické díly, oleje, maziva, provozní kapaliny všech značek, autopříslušenství 

a doplňky (Auto Slavíček, ©2019). 
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Firma Auto Slavíček s.r.o. je jeden ze zakládajících členů obchodního sdružení a značky 

Automotive Team. Toto sdružení bylo založeno v roce 2015 a má k dispozici přes 30 

prodejen po celé České i Slovenské republice. Mimo toto sdružení je firma jedním ze 

členů  NEXUS Group – nadnárodní společnost. K provozu poboček slouží přes 45 

zaměstnanců s využitím zhruba 25 zásobovacích vozidel (Nexus, ©2019).  

 

 
Obr. 2: Logo společnosti 

(Zdroj: Auto Slavíček, ©2019) 

 

 
Obr. 3: Reklamní poutač společnosti 

(Zdroj: Auto Slavíček, ©2019) 
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2.2 SLEPT analýza 

2.2.1 Sociální a demografické faktory 

Jeden z klíčových faktorů ovlivňující poptávku daného výrobce je samotná loajalita 

zákazníků. Pochopitelně v zájmu každého prodejce i výrobce auto dílů 

či autopříslušenství je prodat co nejvíce možné produkce, jsou využity marketingové 

nástroje k maximálnímu přesvědčení zákazníka v zájmu svého produktu, a právě velmi 

zásadní tržní riziko je taková změna chování zákazníka. 

Sociální vlivy jsou důležité faktory ovlivňující odvětví tohoto průmyslu. Rodinná firma 

Auto Slavíček se fyzicky nachází převážně v Pardubickém kraji, z toho plyne, že v cílové 

skupině se kontextu demografických faktorů zaměříme na Pardubický kraj. Dle Českého 

statistického úřadu žilo k 31.12.2019 v Pardubickém kraji 521 146 obyvatel (Pohyb 

obyvatelstva, ©2020). Přirozenou měnou došlo k nárůstu počtu obyvatel v 17 městech 

Pardubického kraje. Celkový přírůstek počtu obyvatel nastal v roce 2018, načež absolutně 

nejvyšší nárůst hodnot byl naměřen ve městě Pardubice, tzn. číselně zaznamenáno 

zvýšení o 353 obyvatel, město je se svým počtem obyvatel 90 688 zároveň nejlidnatějším 

městem Pardubického kraje. 20 měst kraje naopak v celkovém přepočtu meziročně klesl, 

největší pokles byl zaznamenán ve Svitavách snížením o 99 osob, a to jak stěhováním, 

tak přirozenou měnou zhruba ve stejném poměru (Demografický vývoj ve městech 

Pardubického kraje, ©2019).  

Celkový přírůstek či úbytek obyvatelstva Pardubického kraje za posledních 10 let je 

zaznamenán grafem na další straně: 
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Graf 1: Přírůstek obyvatel v Pardubickém kraji 

(Zdroj: Vlastní zpracovaní dle hodnot Pohyb obyvatelstva, ©2020) 

 

Graf zachycuje celkovou změnu počtu obyvatel vzniklou součtem přirozeného přírůstku 

a migrace obyvatelstva v rozmezí let 2010 až 2019. Z grafu je patrné, že největší úbytky 

počtu obyvatel byly v rozmezí let 2013 až 2015, poté však rokem 2016 došlo k rapidnímu 

nárůstu hodnot vlivem nově přistěhovalých, a to primárně přílivem migrantů ze zahraničí.  

 

2.2.2 Legislativní faktory 

Česká republika je člen Evropské unie, tudíž nemá úplnou svrchovanost, když vytváří 

vlastní legislativu, tedy musí se podřídit daným nařízením či směrnicí EU. Z toho plyne, 

že fungující společnost musí sledovat prohlášení evropské komise a parlamentu, nejen 

trendy české vlády. GDPR neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů je evropská 

právní ochrana osobních údajů zpřísňující legislativu. Společnost Auto Slavíček také 

zpracovává nepřeberné množství osobních údajů jak dodavatelů, tak odběratelů, s tím 

jdou ruku v ruce nezbytné změny týkající se veškerých potřebných souhlasů s přijatými 

opatřeními a související pravidelná ověření, například pravidelným školením 

zaměstnanců, poněvadž v opačném případě může podniku hrozit finanční postih. Některé 

legislativní změny, jež se týkají automobilového průmyslu, jsou nepřímo působící pro 

tento obor podnikání, hovoříme-li o nových předpisech týkajících se kupříkladu zpřísnění 
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podmínek limitů emisí, společnost musí dbát, aby i jejich vlastní auta splňovala tato 

stanovená kritéria. 

 

2.2.3 Ekonomické faktory 

Protože společnost Auto Slavíček své výrobky prodává primárně na tuzemském trhu, je 

vhodné se zaměřit na ekonomické faktory v tuzemské ekonomice, tedy faktory 

ovlivňující prostředí podnikání z ekonomické stránky. Níže se zaměříme na ukazatele 

HPD, míru nezaměstnanosti a inflace. 

 

Hrubý domácí produkt 

Hrubý domácí produkt (dále jen HDP) v Pardubickém kraji trvale roste již od roku 2014. 

Rok 2018 zaznamenal nárůst o 4,1 %, a tím se zařadil na třetí místo nejvyššího nárůstu 

hned po Jihomoravském a Jihočeském kraji. Hodnotou 233 800 Kč čistého disponibilního 

důchodu domácností (přepočet na obyvatele) se kraj umístil zhruba ve středu 

v mezikrajském žebříčku. I přes skutečnost, že se ekonomika oživuje počínaje rokem 

2014 navazující na předchozí útlum, se kraj řadí k regionům, které vystihuje podprůměrná 

ekonomická výkonnost. HDP kraje pro rok 2018 činil 213,2 miliard Kč, tato hodnota 

odpovídá 4 % hodnoty celé České republiky, tedy přibližně stejný poměr i za předchozí 

čtyři uplynulé roky. Z dlouhodobějšího hlediska se podíl HDP Pardubického kraje vůči 

republice lehce snižoval, kdy v roce 1995 byla hodnota 4,4 % a v roce 2000 kolem 4,2 %. 

Pokud bychom brali hodnoty od roku 2000, kraj se umístil mezi ostatními nejlépe na 

sedmé pozici (2003 až 2004, 2006 až 2007) a nejhůře na jedenáctém místě (2005). Rokem 

2018 se kraj umístil na deváté příčce s hodnotou 410 600 Kč. Ve srovnání s Českou 

republikou se zaostávání Pardubického kraje prohlubovalo až do roku 2012, následně se 

kraj postupně zlepšoval. HPD kraje na obyvatele z dlouhodobého hlediska bohužel 

nedosahuje ani na republikový průměr bez Prahy, nejvíce se kraj však přiblížil rokem 

2007 (více než 99 %), nejvíce zaostával s rokem 2012 (méně než 93 %). (HDP, regionální 

účty v Pardubickém kraji, ©2020) Nyní následuje graf znázorňující srovnání HDP na 

obyvatele v Pardubickém kraji a České republiky (včetně ČR bez hlavního města Prahy). 
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Graf 2: HPD Pardubického kraje 

(Zdroj: HDP, regionální účty v Pardubickém kraji, ©2020) 

 

Nezaměstnanost 

Pardubický kraj se koncem roku 2019 nemohl prezentovat jednou z nejnižších hodnot 

míry nezaměstnanosti, již vykazoval většinu uplynulého roku. Ve srovnání s předchozím 

měsícem byl zaznamenán nárůst počtu uchazečů o práci v tomto kraji zhruba tisíc osob. 

I přes tuto skutečnost však stav na trhu práce byl koncem roku 2019 velmi 

příznivý – v přepočtu na 1 uchazeče byla k dispozici 3 volná pracovní místa. Podíl 

nezaměstnaných obyvatel evidovaných na úřadu práce Pardubického kraje byl vyčíslen 

koncem roku 2019 na 2,2 %, což je o 0,7 % menší hodnota, než hodnota celé České 

republiky – tedy 2,9 %. Nutno říci, že Pardubický kraj byl svými hodnotami jeden 

z nejnižších ve srovnání s ostatními kraji. V období měsíců leden až březen 2019 měl kraj 

třetí nejnižší podíl v počtu nezaměstnaných, a v rozmezí duben až srpen byly hodnoty 

celorepublikově nejnižší, v září pak druhý nejnižší, říjen a listopad opět nejnižší a koncem 

roku, jak již bylo zmíněno, hodnota vzrostla, a Pardubický kraj se tak umístil na druhém 

místě hned po Praze. Co se týče meziokresního porovnání, koncem roku 2019 mělo 

nejnižší hodnotu nezaměstnaných Ústí nad Orlicí s hodnotou 1,84 %, naopak nejvyšší 

podíl nezaměstnaných okres Svitavy s hodnotou 2,67 %. Město Pardubice se s naměřenou 

hodnotou 2,04 % řadí před Chrudim s podílem 2,48 % (HDP, regionální účty 

v Pardubickém kraji, ©2020). Graf níže vyobrazuje podíl nezaměstnaných ve věkovém 

rozmezí 15 až 64 let za poslední uplynulé čtyři roky.  
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Graf 3: Nezaměstnanost Pardubického kraje věkové kategorie 15-64 let 

(Zdroj: Nezaměstnanost v ČR, ©2000-2020) 

 

Inflace 

Míra inflace za rok 2018 byla 2,1 %, poté v březnu 2019 dosáhla průměrná roční hodnota 

míry inflace čísla 2,4 %, průměrná hodnota za celý rok 2019 byla 2,8 %, což je větší 

hodnota, než za předchozí rok 2018. Nejnižší meziroční růst byl zaznamenán v prvním 

čtvrtletí – číselně o 2,7 %. Ostatní čtvrtletí byl nárůst rychlejší, druhé a třetí čtvrtletí 

stouply ceny o 2,8 %, poslední kvartál roku 2019 vystřelila inflace na 3 %, konkrétně 

v prosinci stouply spotřebitelské ceny o 3,2 % (Inflace, ©2020). 

Auto Slavíček působí v odvětví velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel, 

kde celkové tržby za rok 2019 byly 565 709 milion Kč, oproti roku 2018, kdy byly tržby 

ve výši 549 154 milion Kč, je to nárůst o 3 %, nicméně ve srovnání s rokem 2017 

dosahujícího tržeb 557 087 milion Kč je to pokles o 1 %. Marže však ve srovnání 

posledních 3 let byla za poslední rok nejvyšší, a to 43 163 milion Kč – procentuálně 

vyjádřeno 9 % z celkových tržeb, jak tomu bylo i předchozí rok, nicméně v roce 2017 

marže tvořila pouze 8,7 %. Tedy jak bylo zmíněno, vyjádřeno v korunách byly největší 

celkové tržby v roce 2017, však nejvyšší hodnota marže byla v roce 2019. Ve sledovaném 

období byla přidaná hodnota pro rok 2017 ve výši 50 420 milion Kč, rok 2018 

zaznamenal nárůst hodnoty o 2 530 milionu Kč, což je zvýšení o 5 %. V posledním roce 

se nárůst zpomalil, načež hodnoty v roce 2019 stouply o dalších 1,5 % ve srovnání 
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s přechozím rokem, a to na hodnotu 53 766 milion Kč (Základní finanční ukazatelé, 

©2020). Pro přehlednost jsou hodnoty za poslední 2 roky zachyceny v následujícím 

sloupcovém grafu. 

 

Graf 4: Tržby v odvětví 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle hodnot Základní finanční ukazatelé, ©2020) 

 

2.2.4 Politické faktory 

Politické prostředí souvisí s legislativním prostředí, které již bylo rozebráno výše, však 

snahou bude zaměřit se zde více na samotnou politiku země. Politické prostředí je 

prostředí, které se pro podnikatelské subjekty nedá označit za příliš stabilní. Některé 

navrhované zákony jsou často delší dobu nejisté, poněvadž se čeká, kdy budou 

navrhované zákony schváleny, často tomu bývá na poslední chvíli či se naopak nakonec 

vůbec neschválí. Příkladem politické nejistoty je třetí a čtvrtá vlna EET, v platnost měla 

vejít v květnu 2020, nicméně vláda nakonec termín odložila (Další vlna EET, ©2020). 

Tato a další skutečnosti jsou pro podnikatelské subjekty poněkud nepříjemné, poněvadž 

musí býti stále na pozoru, průběžně se informovat co nového se odehrálo a zda se 

případná regulace týká daného oboru podnikání. Dalším konkrétním příkladem je 

sledování daňových zákonů, které mají velký dopad na firmu, nicméně tady je vývoj 

patřičně stabilnější a více předvídatelným. 
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Česká republika je více než 15 let členem Evropské Unie, v případě plnění vládních 

nařízení má možnost firma čerpat finanční prostředky z fondů Evropské Unie, 

konkrétním případě pro firmu Auto Slavíček by mohlo býti čerpání dotací za účelem 

rekvalifikace zaměstnanců, čímž by si firma rozhodně mohla přilepšit. 

 

2.2.5 Technologické faktory 

Technika jde stále kupředu, motorová vozidla se čím dál více zdokonalují a modernizují, 

trh se zdá být přesycen, motorové komunikace jsou téměř přeplněné. Na automobilový 

trh je stále vyvíjen větší tlak ze strany konkurence a zákazníků, jejichž požadavky souvisí 

s technickým zdokonalením osobních automobilů či typově jiných vozů, vylepšováním 

bezpečnostních prvků, co nejnižší spotřeby pohonných hmot, zvyšováním komfortu či 

jízdních vlastností. A dennodenním užíváním vozu se zvyšuje jeho opotřebení, kdy je 

následkem opotřebení potřebná oprava či výměna za nový díl. Společnost Auto Slavíček 

dodává své produkty také do opraven vozů. Rychlost technologického rozvoje je 

v automobilovém průmyslu rychlá, stejně tak rychlost zastarávání. Analyzovaná 

společnost má široké portfolio a snaží se svým zákazníkům poskytovat nekvalitnější 

produkty za výhodné ceny se specializací na světové značky. Jak je možno vypozorovat 

z firemních webových stránkách, společnost využívá software Nextis ke správě 

internetového obchodu. Samotná společnost vyvíjející software je na českém trhu přes 

20 let a specializuje se na softwarová řešení autodílů pro jejich distributory. Tento 

software sleduje chování zákazníka v konkrétním e-shopu počínaje jeho první návštěvou, 

také sleduje následující statistiky v definovaném období: 

• počet návštěv webových stránek, 

• počet objednávek, 

• obraty jednotlivých poboček, 

• stav skladových zásob produktů (Nextis, ©2008-2019). 
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2.3 Porterův model pěti sil 

Porterův model pěti konkurenčních sil využijeme k analýze konkurenčního prostředí 

firmy Auto Slavíček v rámci tuzemského trhu. Za pomocí tohoto modelu se posuzuje pět 

hlavních vlivů přímo i nepřímo ovlivňujících schopnost podniku prosadit se v oboru 

ve srovnání s ostatními konkurenty. 

 

2.3.1 Stávající konkurenti 

Auto Slavíček působí v odvětví, jež nemá monopolní charakter, a zabývá se nákupem 

a prodejem náhradních dílů či příslušenství na motorová vozidla všech značek. 

Nejbližšími společnostmi se stejnou činností podnikání, zároveň však konkurenty jsou 

PROFICAR – autodíly s.r.o., AUTODÍLY METEOR s.r.o., CoraHB autodíly s.r.o. 

a Auto Kelly, a.s. 

První vybraná společnost PROFICAR autodíly s.r.o. má na území ČR pobočky ve 

Vysokém Mýtě, Ústí nad Orlicí, Chocni a Litomyšli, tedy společnost jako konkurent je 

ze všech výše zmiňovaných polohově nejbližším konkurentem zasahujícího do 

Pardubického kraje, kde sídlí Auto Slavíček. Společnost vznikla již v roce 2000, tedy je 

na trhu o pár let déle než Auto Slavíček, také se jedná o malý podnik, společnost má však 

méně poboček i menší počet zaměstnanců – na Obchodním rejstříku uvedeno 10 až 19 

pracovníků (Proficar autodíly s.r.o., ©2000-2020). Ačkoli Auto Slavíček vznikl později, 

podařilo se mu více rozrůst. Zprvu vznikla centrální provozovna v obci Vysoké Mýto, 

následně v roce 2004 provozovna v Ústí nad Orlicí, a poté na základě převyšující 

poptávky další prodejna v Litomyšli. S neustále se zvyšujícím zájmem ze strany 

zákazníků byla vybudována další prodejna ve městě Choceň a rokem 2008 počínaje 

spuštěn provoz webových stránek. Neustálým modernizováním byla pobočka v Litomyšli 

donucena přestěhovat se do větších prostor, které byly bývalou prodejnou vozů Fiat. 

V návaznosti na webové stránky v souvislosti se zájmy zákazníků byl zprovozněn 

internetový prodej až v roce 2016. Koncem téhož roku byla zároveň přestěhována 

nejmenší pobočka v Ústí nad Orlicí do větších prostor bývalého autosalonu Auto Janák 

(Proficar autodíly s.r.o., ©2000-2020). 
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Dalším konkurentem je podnik AUTODÍLY METEOR s.r.o., jenž se nachází více na jih 

od analyzované společnosti, konkrétně v obci Jihlava a na Vysočině ve městech Třebíč 

a Žďár nad Sázavou, společnost má tedy pouze 3 pobočky, což je ve srovnání s předchozí 

společností i s firmou Auto Slavíček nejméně. Firma je však zároveň nejstarší, její vznik 

se datuje v letech 1995, kdy byla na Slovenku otevřena první pobočka, jež byla hned 

v druhém roce přesunuta do České republiky do města Třebíč, kde byla zároveň založena 

společnost RIMOTO s.r.o. zaměřená na prodej motocyklů a jejich náhradních dílů. 

Ačkoli se nejedná o tu samou firmu, je zmíněna z důvodu, že má stejného majitele, tudíž 

je v zájmu, aby si firmy navzájem pomáhaly, společnost se tak dá považovat za odlišnou 

právě tímto „rozšířením“ portfolia. Podnik je největší sklad autodílů na Vysočině, načež 

90 % dokončených objednávek je kryto z vlastního skladu (O firmě Autodíly Meteor 

s.r.o., ©1995-2018). 

CoraHB autodíly s.r.o. je malý podnik, jenž se vypracoval na pozici regionální prodejce 

v oblasti náhradní díly, které dodává na tisíce vozidel, rozváží zákazníkům a do 

nezávislých servisů či servisních garáží v rámci celé Českomoravské vrchoviny 

a Moravy, dále také po Brně, Ústí nad Labem a po Praze. Nabízí kvalitní výrobky za 

přiměřené ceny na každou značku, model či díl. CoraHB autodíly má své pobočky 

v obcích Havlíčkův Brod, Třebíč, Jihlava, České Budějovice, Praha a Brno (CoraHB 

autodíly, ©2009-2020). Je uveden počet zaměstnanců v rozmezí 50 až 99 a počátek 

vzniku firmy se datuje konci roku 2013, z čehož plyne, že ve srovnání s předchozími 

konkurenty je společnost CoraHB autodíly na trhu nejkratší dobu. 

Poslední zmíněná stávající konkurence je zároveň často považována za nejznámějšího 

a největšího dodavatele autodílů a autodoplňků na tuzemském trhu působícím v oboru 

od roku 1994, tedy ve srovnání se všemi ostatními konkurenty má nejvíce dlouholetých 

zkušeností. Na rozdíl však od ostatních obchoduje mimo Českou republiku a Slovensko 

také v Bulharsku. Zároveň je člen LKQ – největší distributor náhradních dílů či 

příslušenství po Evropě a Severní Americe, čímž dominuje nad ostatními menšími 

společnostmi. Společnost Auto Kelly a.s. má více než 80 prodejen po celé České 

republice a zboží rozváží několikrát denně (Vše pro auta, ©2018). Jelikož se však jedná 

o společnost s ročním obratem více než 6,5 miliard Kč a počtem zaměstnanců 1152, 

hovoříme o velkém typu podniku, splněním uvedeného kritéria nebude společnosti Auto 
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Kelly věnována další pozornost, hodnoty jsou uvedeny k 31. 12. 2018 (Sbírka listin Auto 

Kelly a.s., ©2019). 

Společnost Auto Slavíček je nucena sledovat cenu a množství nabízených výrobků výše 

zmíněné konkurence a patřičně na dané změny reagovat ve svém zájmu. 

 

2.3.2 Potenciální konkurenti 

Na českém trhu působí v současné době mnoho firem dodávajících náhradní díly určené 

na motorová vozidla či autopříslušenství a vstoupit na trh jako nový výrobce v oboru a být 

tak konkurenceschopný není jednoduché. Hovoříme-li však o barierách vstupu do 

odvětví, jedná se o živnostenské podnikání, tudíž podnikatel je povinen si zřídit 

živnostenské oprávnění a podnikat dle živnostenského zákona dle platné legislativy 

České republiky. Takový podnikatel by si zprvu měl udělat průzkum, které konkrétní díly 

jsou nejžádanější a začít tak cestou nejnižších nákladů se zaměřením na konkrétní značky 

a díly či příslušenství. Neopomenutelnou součástí podnikání v aktuální době je založení 

online webových stránek, přes které by fungoval jak marketing, tak online prodej 

náhradních dílů a autopříslušenství. Na příkladu Auto Slavíčka je na místě uvést, že nově 

vstupujícímu konkurentovi na trh by znatelně pomohlo začlenit se do vybraného 

partnerského obchodního sdružení v souvislosti s činností podnikání, jak je tomu 

v případě analyzované firmy a členství ve sdružení Automotive Team, což by mohlo býti 

pro novou firmu klíčovou vstupenkou na trh. Prostory ke skladování zásob bych 

zezačátku doporučoval spíše mimo centrum, a to základě možnosti nižšího nájmu na 

základě lokality. Přesto je možné tvrdit, že pravděpodobnost vstupu nové konkurence 

v analyzovaném kraji je nízká, poněvadž pouze v Pardubickém kraji či jeho okolí byly již 

v předchozí podkapitole zmíněny další konkurenti.  

 

2.3.3 Dodavatelé 

Členství ve sdružení Automotive Team zmíněné v předchozí kapitole je pro společnost 

Auto Slavíček klíčové v oblasti dodavatelů, poněvadž společnost Automotive Team 

mající přes 30 prodejen rozmístěných po České republice a Slovensku zastupuje 

nadnárodní organizaci NEXUS Group, čímž se dostává společnost Auto Slavíček do lepší 
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vyjednávací pozice oproti novým potenciálním dodavatelům. Dalšími partnery 

organizace Automotive Team jsou následující společnosti: 

• H.N. motor s.r.o, 

• AUTOBATERIE Tollinger s.r.o., 

• Autodíly Skořepa s.r.o., 

• HOKCAR s.r.o., 

• Autodíly Kubeš s.r.o., 

• H.P.P. spol. s r.o. (Člen nadnárodní organizace Nexus, ©2019).   

Z hlediska členství ve sdružení Automotive Team má společnost Auto Slavíček velmi 

dobrou vyjednávací pozici, poněvadž tento potenciální nový dodavatel se uzavřením 

vzájemné dohody stává zároveň dodavatelem i dalších členů sdružení. 

 

2.3.4 Kupující 

Hovoříme-li o sdružení Automotive Team v kontextu další kapitoly, hlavními odběrateli 

organizace jsou následující značky na obrázku níže. 

 

Obr. 4: Hlavní odběratelé 

(Zdroj: Člen nadnárodní organizace Nexus, ©2019) 

 

Společnost Auto Slavíček má na svých webových stránkách uvedeno, že je jediným 

dodavatelem značky Sasic v ČR (O Společnosti, ©2019), čímž je vyjednávací pozice 

analyzované společnosti vůči této odběratelské firmě velmi silná, naopak společnost 

produkující výrobky Sasic je ve velmi nevýhodné pozici, jelikož nemá příliš prostoru na 

vyjednávání v případě zvýšení ceny ze strany svého jediného dodavatele. Z hlediska 
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celku jsou odběrateli výrobků (mimo fyzické osoby či osoby nenakupující v souvislosti 

obchodní činnosti) výhradně autodílny, salony a bazary. Zákazník, který nakupuje zboží 

pro vlastní nepodnikatelské účely, se interesuje zejména na kombinaci dostupnosti a ceny, 

která by měla být co nejnižší, zároveň by neměla být zanedbána kvalita na úkor ceny, což 

pak může tvořit další rozhodování zákazníka z hlediska delšího časového horizontu. 

V případě, že zboží není okamžitě k odběru, hraje významnou roli časový faktor – tedy 

doba dodání, jež by měla být také co nejkratší. 

 

2.3.5 Substituty 

Náhradní autodíly či autopříslušenství jsou pochopitelně závislé na samotné výrobě 

automobilů (včetně užitkových vozů), bez kterých by firmy zabývající se touto činností 

nemohly fungovat. Nejbližším substitutem automobilu se dá všeobecně označit 

hromadný dopravní prostředek, tedy veškeré tramvaje, autobusy, trolejbusy. Nebo také 

vlaky, lodě či letadla, pochopitelně však poslední tři zmíněné jsou více vzdálenějšími 

substituty, slouží však ke stejným účelům, ale na větší vzdálenost. Či naopak prostředky, 

kterými jsou jednostopá motorová vozidla (motocykl) či nemotorové prostředky (jízdní 

kolo) sloužící většinově na kratší vzdálenosti. V době, které žijeme, je vlastnictví 

automobilu považováno za prakticky běžnou věc a většina z nás jistě vnímá, že pozemní 

komunikace jsou čím dál více plné motorových vozidel. Automobil dnes pro mnoho lidí 

představuje nezbytnou součást, a to primárně v pracovním životě, v soukromém se spíše 

jedná o vyšší životní úroveň, jež se začíná brát jako samozřejmost. Dá se očekávat, 

že automobilů i přes jejich možné substituty bude dostatek, s tím související poptávky 

po náhradních dílech také, nicméně hrozba substitutů v oblasti autodílů 

a autopříslušenství je mizivá, polemizovat by se dalo o neoriginálních či neznačkových 

dílech, za substituty je však označit nelze. 
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3 FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU 

Za pomocí vybraných ukazatelů analýzy se bude v následující části hodnotit ekonomická 

výkonnost společnosti Auto Slavíček s.r.o. v časovém rozmezí let 2014 až 2018. 

K výpočtům budou sloužit data zpracovaná ze získaných výročních zpráv analyzovaného 

podniku.  

 

3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Zprvu bude aplikována horizontální a vertikální analýza na rozvaze, následně na výkazu 

zisku a ztráty. 

 

3.1.1 Analýza aktiv společnosti 

Tab. 4: Aktiva společnosti zkráceně 

(Zdroj: Výroční zprávy společnosti dle Sbírky listin Auto Slavíček s.r.o., ©2014-2018) 

(V celých tisících Kč) 2014 2015 2016 2017 2018 

AKTIVA 21129 23153 33136 42103 47393 

Dlouhodobý majetek 4309 4099 6222 6322 7927 

Dlouhodobý hmotný majetek 4271 4061 6222 6322 7927 

Dlouhodobý finanční majetek 38 38 0 0 0 

Oběžná aktiva 16853 18842 26896 35665 38823 

Zásoby 10041 12462 15384 19099 20942 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 9476 

Krátkodobé pohledávky 1636 1282 2670 3651 6486 

Krátkodobý finanční majetek 5176 5098 8842 12915 1919 

Časové rozlišení -33 212 18 116 643 
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Tab. 5: Horizontální analýza aktiv 

(Zdroj: Výroční zprávy společnosti dle Sbírky listin Auto Slavíček s.r.o., ©2014-2018) 

(V celých tisících Kč) 2015-2014 2016-2015 2017-2016 2018-2017 

AKTIVA 9,58% 43,12% 27,06% 12,56% 

Dlouhodobý majetek -4,87% 51,79% 1,61% 25,39% 

Dlouhodobý hmotný majetek -4,92% 53,21% 1,61% 25,39% 

Dlouhodobý finanční majetek - - - - 

Oběžná aktiva 11,80% 42,74% 32,60% 8,85% 

Zásoby 24,11% 23,45% 24,15% 9,65% 

Dlouhodobé pohledávky - - - - 

Krátkodobé pohledávky -21,64% 108,27% 36,74% 77,65% 

Krátkodobý finanční majetek -1,51% 73,44% 46,06% -85,14% 

Časové rozlišení -742,42% -91,51% 544,44% 454,31% 

 

Tab. 6: Vertikální analýza aktiv 

(Zdroj: Výroční zprávy společnosti dle Sbírky listin Auto Slavíček s.r.o., ©2014-2018) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

AKTIVA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Dlouhodobý majetek 20,39% 17,70% 18,78% 15,02% 16,73% 

Dlouhodobý hmotný 
majetek 

20,21% 17,54% 18,78% 15,02% 16,73% 

Dlouhodobý finanční 
majetek 

0,18% 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oběžná aktiva 79,76% 81,38% 81,17% 84,71% 81,92% 

Zásoby 47,52% 53,82% 46,43% 45,36% 44,19% 

Dlouhodobé pohledávky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19,99% 

Krátkodobé pohledávky 7,74% 5,54% 8,06% 8,67% 13,69% 

Krátkodobý finanční majetek 24,50% 22,02% 26,68% 30,67% 4,05% 

Časové rozlišení -0,16% 0,92% 0,05% 0,28% 1,36% 

 

Z aplikované analýzy zpracované dle teoretického východiska práce lze vyčíst rozložení 

majetku podniku a jeho pohyby v časovém horizontu pěti let. Společnost vykazovala ve 

sledovaném období let 2014 až 2018 poněkud pravidelný růst aktiv, z výše tabulkových 

údajů lze vyčíst, že pro rok 2014 je hodnota 21 129 tisíc Kč a v roce 2018 se hodnota 

zvýšila na 47 393 tisíc Kč, což je nárůst o 124 % za celé sledované období. Zhruba 

v polovině sledovaného období z hodnot dlouhodobého hmotného majetku je patrný 
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začínající tendenční růst, který vypovídá o větší investici do položky aktiv, srovnáme-li 

hodnoty s předchozími obdobími, kde jsou klesající hodnoty. Oběžná aktiva se v průměru 

sledovaných let pohybují v průměru na 82 % celkových aktiv. Z důvodu daného oboru 

podnikání musí společnost disponovat velkým množstvím zásob, které tvoří právě 

největší část oběžných aktiv. Rozšíření firemních vozidel používaných v rámci 

organizace je zdůvodněním pro největší nárůst dlouhodobého hmotného majetku v roce 

2016 o 51,79 %. Co se týče oběžných aktiv, společnost dle dostupných informací 

za účelem rozšiřování poboček čerpala téhož roku úvěr související se zmiňovaným 

rozšířením firemních vozů vysvětlující nárůst aktiv o 42,74 %. Krátkodobé pohledávky 

mají kolísavý trend, důvodem je závislost pohledávek na načasování odběratelů, tedy 

i těch, kteří neplatí včas s méně pozitivním dopadem na firmu. Největší pokles je 

v rozmezí let 2014 až 2015, naopak nejlepší hodnoty jsou hned v následujícím roce, což 

se dá považovat za velmi příznivou změnu. 

 

3.1.2 Analýza pasiv společnosti 

Tab. 7: Pasiva společnosti zkráceně 

(Zdroj: Výroční zprávy společnosti dle Sbírky listin Auto Slavíček s.r.o., ©2014-2018) 

(V celých tisících Kč) 2014 2015 2016 2017 2018 

PASIVA 21129 23153 33136 42103 47393 

Vlastní kapitál 11948 14863 15672 17401 18361 

Základní kapitál 200 200 200 200 200 

Fondy ze zisku 100 0 0 0 0 

VH minulých let 8822 11148 13863 15472 17201 

VH běžného účetního období 2826 3515 1609 1729 960 

Cizí zdroje 9181 8290 17464 24702 29024 

Závazky k úvěrovým institucím 5932 4279 9725 17874 18318 

Závazky z obchodních vztahů 1722 2373 6037 4511 8840 

Závazky ostatní 1527 1630 1702 2317 1866 

Časové rozlišení 0 0 0 0 8 
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Tab. 8: Horizontální analýza pasiv 

(Zdroj: Výroční zprávy společnosti dle Sbírky listin Auto Slavíček s.r.o., ©2014-2018) 

(V celých tisících Kč) 2015-2014 2016-2015 2017-2016 2018-2017 

PASIVA 9,58% 43,12% 27,06% 12,56% 

Vlastní kapitál 24,40% 5,44% 11,03% 5,52% 

Základní kapitál 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fondy ze zisku -100,00% - - - 

VH minulých let 26,37% 24,35% 11,61% 11,18% 

VH běžného účetního období 24,38% -54,22% 7,46% -44,48% 

Cizí zdroje -9,70% 110,66% 41,45% 17,50% 

Závazky k úvěrovým institucím -27,87% 127,27% 83,79% 2,48% 

Závazky z obchodních vztahů 37,80% 154,40% -25,28% 95,97% 

Závazky ostatní 6,75% 4,42% 36,13% -19,46% 

Časové rozlišení - - - - 

 

Tab. 9: Vertikální analýza pasiv 

(Zdroj: Výroční zprávy společnosti dle Sbírky listin Auto Slavíček s.r.o., ©2014-2018) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

PASIVA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní kapitál 56,55% 64,19% 47,30% 41,33% 38,74% 

Základní kapitál 0,95% 0,86% 0,60% 0,48% 0,42% 

Fondy ze zisku 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

VH minulých let 41,75% 48,15% 41,84% 36,75% 36,29% 

VH běžného účetního období 13,37% 15,18% 4,86% 4,11% 2,03% 

Cizí zdroje 43,45% 35,81% 52,70% 58,67% 61,24% 

Závazky k úvěrovým institucím 28,08% 18,48% 29,35% 42,45% 38,65% 

Závazky z obchodních vztahů 8,15% 10,25% 18,22% 10,71% 18,65% 

Závazky ostatní 7,23% 7,04% 5,14% 5,50% 3,94% 

Časové rozlišení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 

 

Zpravidla se dá použít tvrzení, že u pasiv také dochází ve sledovaném období 

k pravidelnému růstu pasiv (bilanční princip). Pozitivní je skutečnost, že každým rokem 

dochází ke zvětšování zisku z minulých let, konkrétněji o 8 379 tisíc Kč za celé sledované 

období, čímž zároveň docházelo k pravidelnému navyšování vlastního kapitálu. 

Z tabulky lze vysledovat, že od roku 2015 se položka fondy ze zisku drží na nule, to je 

zapříčiněno vyplacením společníků podílem ze zisku. K největšímu zvýšení vlastního 
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kapitálu došlo v roce 2015, kdy navýšení o 14 863 tisíc Kč znamenalo procentuální nárůst 

o 24,4 %. Následující rok 2016 zaznamenal nejnižší nárůst hodnot vlastního kapitálu 

o pouhých 5,44 % způsoben rapidním poklesem výsledku hospodaření běžného účetního 

období z 3515 tisíc Kč na 1609 tisíc Kč, tedy o více než 50 %. Auto Slavíček začal roku 

2016 tvořit dlouhodobé závazky z důvodu rozšíření poboček do Přelouče a s tím mimo 

jiné souvisejícím rozšířením množství firemních vozidel či rozšířením nejprodávanějších 

zásob na každé pobočce. Ze všech pěti let rokem 2015 dosáhla hodnota vlastního kapitálu 

s podílem 64,19 % největší hodnoty a poté se drží klesajícího trendu vůči celkové položce 

pasiv, hodnota vlastního kapitálu v celých tisících Kč však každým rokem roste. 

Výsledek hospodaření minulých let tvoří v měřeném období většinovou část vlastního 

kapitálu, každým rokem se tento podíl zvyšuje až v posledním roce 2018 dosahuje 

hodnoty 93,68 %. Poměr cizího kapitálu vůči vlastnímu se každým rokem lehce zvyšuje, 

poukazuje to tak na zadluženost firmy, která může být zapříčiněna snahou firmy růst 

a rozšiřovat tak síť svých poboček, rozhodně se však společnost drží v přijatelných 

hodnotách. Závazky k úvěrovým institucím a závazky z obchodních vztahů mají 

v posledních třech letech rostoucí trend, kde na konci období tvoří hlavní část cizích 

zdrojů.  

 

3.1.3 Analýza výkazu zisku a ztráty společnosti 

Tab. 10: Výkaz zisku a ztráty zkráceně 

(Zdroj: Výroční zprávy společnosti dle Sbírky listin Auto Slavíček s.r.o., ©2014-2018) 

(V celých tisících Kč) 2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby za prodej zboží 68634 81324 98897 125440 136233 

Obchodní marže 18335 22730 24064 28076 30309 

Výkony 258 251 197 140 0 

Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 258 251 197 140 0 

Výkonová spotřeba 57396 67729 85567 107807 117344 

Náklady vynaložené na prodané zboží 50299 58594 74833 97364 105924 

Spotřeba materiálu a energie 1700 1858 2293 2408 2627 

Služby 5397 7277 8441 8035 8793 

Osobní náklady 7272 8467 9912 13860 15122 

VH za účetní období 2826 3515 1609 1729 960 

VH před zdaněním 3445 4302 2062 2192 1399 



63 

 

 

Tab. 11: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

(Zdroj: Výroční zprávy společnosti dle Sbírky listin Auto Slavíček s.r.o., ©2014-2018) 

(V celých tisících Kč) 2015-2014 2016-2015 2017-2016 2018-2017 

Tržby za prodej zboží 18,49% 21,61% 26,84% 8,60% 

Obchodní marže 23,97% 5,87% 16,67% 7,95% 

Výkony -2,71% -21,51% -28,93% -100,00% 

Tržby za prodej vl. výrobků a služeb -2,71% -21,51% -28,93% -100,00% 

Výkonová spotřeba 18,00% 26,34% 25,99% 8,85% 

Náklady vynalož. na prodané zboží 16,49% 27,71% 30,11% 8,79% 

Spotřeba materiálu a energie 9,29% 23,41% 5,02% 9,09% 

Služby 34,83% 16,00% -4,81% 9,43% 

Osobní náklady 16,43% 17,07% 39,83% 9,11% 

VH za účetní období 24,38% -54,22% 7,46% -44,48% 

VH před zdaněním 24,88% -52,07% 6,30% -36,18% 

 

Tab. 12: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

(Zdroj: Výroční zprávy společnosti dle Sbírky listin Auto Slavíček s.r.o., ©2014-2018) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby za prodej zboží 99,62% 99,69% 99,80% 99,89% 100,00% 

Obchodní marže 26,71% 27,95% 24,33% 22,38% 22,25% 

Výkony 0,38% 0,31% 0,20% 0,11% 0,00% 

Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 0,38% 0,31% 0,20% 0,11% 0,00% 

Výkonová spotřeba 83,63% 83,28% 86,52% 85,94% 86,13% 

Náklady vynaložené na prodané zboží 73,29% 72,05% 75,67% 77,62% 77,75% 

Spotřeba materiálu a energie 2,48% 2,28% 2,32% 1,92% 1,93% 

Služby 7,86% 8,95% 8,54% 6,41% 6,45% 

Osobní náklady 10,60% 10,41% 10,02% 11,05% 11,10% 

VH za účetní období 4,12% 4,32% 1,63% 1,38% 0,70% 

VH před zdaněním 5,02% 5,29% 2,08% 1,75% 1,03% 

 

Tržby za prodej zboží každým rokem rostly, a to pro srovnání za celé sledované období 

o 67 599 tisíc Kč, což je prakticky zdvojnásobení hodnot primárně tvořící veškeré 

autodíly a autopříslušenství. Největší procentuální nárůst tržeb je v letech 2016 až 2017, 

kdy pobočka rozšiřovala své prodejny na základě zvyšující se klientely. Největší 

výkonové spotřeby je prakticky úměrný rostoucímu trendu tržeb, také tvoří většinovou 
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část těchto tržeb za prodej zboží. Pochopitelně a z grafu patrně rostou exponenciálně 

hodnoty osobních nákladů důsledkem rozšiřování poboček, a tedy nabírání nových 

pracovníků. Výsledek hospodaření je po roce 2016 spíše klesajícího trendu v souvislosti 

s investicí k rozšíření firmy, poté v roce 2018 nastává největší propad hodnot, což se 

následně projeví v dalších zkoumaných veličinách finanční analýzy. Pohledem na 

vertikální analýzu lze říci, že tržby za prodej zboží pokrývají největší část celkových tržeb 

ve srovnání položky tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, které jsou spíše 

zanedbatelné a pouze okrajově doplňují celkové tržby, načež koncem roku 2018 jsou 

nulové. Druhou většinovou položku tvoří výkonová spotřeba, a to v průměru z 85,10 %, 

kdy je ukazatel kolísavě rostoucího trendu. Co se týče osobních nákladů, lze pozorovat 

dosti nepravidelný podíl těchto hodnot, kdy v roce 2018 tyto náklady tvořily největší 

podíl na tržbách. Naopak výsledek hospodaření měl z dlouhodobého hlediska klesající 

charakter, a to bez výjimky žádného roku, kdy z celkového podílu kolem 5 % klesl na 

něco málo blížícímu se 1 %. Jak již bylo zmíněno, expanze firmy a s ní souvisejících 

nezbytných činností ovlivnila celou řadu ukazatelů, které budou rozvedeny v dalších 

kapitolách. 

  



65 

 

3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

V další části práce budou rozebrány ukazatelé, které určí, jakou má podnik schopnost 

hradit své závazky. 

 

Tab. 13: Analýza rozdílových ukazatelů 

(Vlastní zpracování dle Sbírky listin Auto Slavíček s.r.o., ©2014-2018, Analytické materiály, ©2014-2018) 

(v celých tisících Kč) 2014 2015 2016 2017 2018 

Čistý pracovní kapitál 13621 14831 13758 19767 19035 

Čisté pohotové prostředky 1944 1087 -4296 -2983 -17869 

Čisté peněžní pohled. fondy 3580 2369 -1626 668 -11383 

 

Srovnáme-li všechny tři měřené veličiny, pouze hodnoty ukazatele čistý pracovní 

kapitál jsou po celé sledované období kladné. Rokem 2014 měla společnost nejnižší 

hodnotu, která je však také příznivá, nejvyšší naměřená hodnota byla v posledních dvou 

letech. Čistý pracovní kapitál je kolísavě rostoucího trendu, kladné hodnoty vypovídají 

o skutečnosti, že má společnost dostačující množství prostředků k zajištění chodu 

a celkovému fungování firmy.   

 

V případě čistých pohotových prostředků jsou naměřené hodnoty záporné povahy, což 

značí, že firma nekryje okamžitě splatné závazky svými penězi v hotovosti nebo na 

bankovních účtech, kterými společnost disponuje. Zhruba v polovině sledovaného období 

je patřičná změna, kdy se z kladných hodnot dostáváme na záporné a posledním rokem 

na nejnižší hodnotu -17 869 tisíc Kč za období posledních pěti let. Nutno zmínit, že ačkoli 

se nacházíme na záporných hodnotách, nevypovídá to o špatném fungování podniku, 

nýbrž hodnoty jsou u vybraného ukazatele zcela v pořádku, poněvadž není nutné 

disponovat nadměrně vysokými finančními prostředky, jejichž využití je či může být  

v daném podniku ekonomičtější. 

 

Analýza čistých peněžně pohledávkových fondů zjistila nepřímo klesající tendenci 

hodnot, načež v roce 2014 byla zaznamenána nejvyšší hodnota, naopak nejnižší naměřená 

hodnota -11 383 tisíc Kč byla v roce 2018. V tabulce 13 lze vidět, že krátkodobé závazky 
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každým rokem exponenciálně rostou, dosažení záporné hodnoty čistého peněžně 

pohledávkového fondu bylo způsobeno z velké části nárůstem závazků z obchodních 

vztahů. 

 

3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Následující kapitola je věnována rozboru poměrových ukazatelů rozdělených do skupin 

dle pohledu hodnocení ekonomického zdraví podniku. Zároveň tyto hodnoty budou 

srovnány s oborovým průměrem v dané oblasti podnikání a následně okomentovány. 

 

3.3.1 Ukazatelé rentability 

Tab. 14: Ukazatelé rentability 

(Vlastní zpracování dle Sbírky listin Auto Slavíček s.r.o., ©2014-2018, Analytické materiály, ©2014-2018) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Rentabilita tržeb 

ROS 5,00% 5,27% 2,08% 1,75% 1,03% 

Rentabilita aktiv 

ROA 16,30% 18,58% 6,22% 5,21% 2,95% 

oborové hodnoty 5,97% 8,18% 7,25% 6,29% 5,27% 

Rentabilita vlastního kapitálu 

ROE 23,65% 23,65% 10,27% 9,94% 5,23% 

oborové hodnoty 16,09% 23,04% 18,56% 14,42% 11,65% 

Rentabilita investovaného kapitálu 

ROCE 28,83% 28,94% 10,31% 8,36% 5,07% 

 



67 

 

 

Graf 5: Srovnání vývoje rentability v letech 2014 až 2018 

(Vlastní zpracování dle Sbírky listin Auto Slavíček s.r.o., ©2014-2018, Analytické materiály, ©2014-2018) 

 

Již na první pohled je z grafu patrné, že jednotlivé rentability dosahovaly nejvyšších 

hodnot právě v roce 2015, načež během dalšího jednoho roku následoval prudký pokles, 

jenž poté pokračoval v mírnějším průběhu. Rozebereme si tedy jednotlivé veličiny 

postupně. Rentabilita tržeb dosahovala nejvyšších hodnot rokem 2015, dále je možno 

registrovat klesající trend, kdy se společnost dostala v posledním roce na hodnotu 1,03 %, 

která je zároveň nejnižší hodnotou za celé sledované období. Pro ukazatele rentability 

aktiv již máme srovnání i s oborovými hodnotami, kde lze pozorovat, že klesající trend 

se vztahuje jak na hodnotu firmy, kdy byl pokles za celé sledované období o 13,35 %, tak 

na průměrné hodnoty z odvětví, nicméně rokem 2016 se společnost dostala pod oborové 

hodnoty. Pokles je také způsoben vyšším růstem nákladů vzhledem k celkovým tržbám. 

Rentabilita vlastního kapitálu dosahuje nejlepších hodnot v letech 2014 a 2015, poté je 

klesajícího trendu, kdy 1 Kč vloženého kapitálu generovala pouze 5,23 haléřů, což ve 

srovnání s průměrem v odvětví nedosahuje ani polovičních hodnot. Dle grafu a tabulek 

je patrné, že v roce 2015 se dařilo jak firmě, tak celému odvětví, kdy je společnost 

prakticky ve zlatém středu oborových hodnot průmyslu. Poslední měřený ukazatel 

znázorňující rentabilitu investovaného kapitálu kopíruje předchozí ukazatele, tedy 

nejlepší hodnoty v letech 2014 až 2015, poté následný pokles až na nejnižší hodnotu 

v posledním sledovaném roce. Celkovým shrnutím lze zpozorovat na první pohled patrný 

pokles znázorněný v grafu rentability v letech 2016 a poté dalších letech, který je 

zapříčiněn snížením zisku firmy, porovnáme-li hodnoty roku 2015 a následujících let, 
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dostaneme se v průměru na poloviční hodnoty, kdy v roce 2016 je snížení odůvodněno 

investicí do rozšíření vozového parku a otevřením nové pobočky v okrese Přelouč. Mimo 

jiné lze také konstatovat pozitivum, že se nepohybujeme v záporných hodnotách. 

 

3.3.2 Ukazatelé aktivity 

Tab. 15: Ukazatelé aktivity 

(Vlastní zpracování dle Sbírky listin Auto Slavíček s.r.o., ©2014-2018, Analytické materiály, ©2014-2018) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Rychlost obratu (násobky) 

Obrat aktiv 3,26 3,52 2,98 2,98 2,87 

oborové hodnoty 2,78 2,87 2,68 2,72 2,41 

Obrat dlouhodobého majetku 15,99 19,90 15,89 19,84 17,19 

Obrat zásob 6,86 6,55 6,43 6,57 6,51 

Doba obratu (dny) 

Doba obratu zásob 52,47 55,00 56,00 54,81 55,34 

Doba úhrady závazků 47,98 36,58 63,57 70,89 76,70 

Doba splatnosti pohledávek 8,29 4,40 8,45 8,87 10,97 

 

 

Graf 6: Srovnání vývoje doby obratu v letech 2014 až 2018 

(Vlastní zpracování dle Sbírky listin Auto Slavíček s.r.o., ©2014-2018) 
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Obrat celkových aktiv se v průběhu měřeného období držel příznivých hodnot, kdy je 

na pohled patrný mírný klesající trend. Poslední rok 2018 dosahuje nejnižších hodnot 

2,87, což znamená, že tržby firmy pokrývají aktiva téměř trojnásobně, a to je dostačující 

a lze říci, že efektivně využívá majetek firmy. Navíc ve srovnání s oborovými hodnotami 

se společnost pohybuje stále nad těmito hodnotami. Průměrem hodnot obratu 

dlouhodobého majetku za všech pět let je 17,76, žádné patrné výkyvy od těchto hodnot 

nebyly zaznamenány, nejnižší hodnota je v roce 15,89. Tento pokles je způsoben 

nárůstem dlouhodobého majetku o více než 50 % ve srovnání s předchozím rokem, jak 

již bylo výše rozvedeno v souvislosti s rozšířením poboček firmy.  Obrat zásob se drží 

poněkud stabilně na hodnotách mezi 6 a 7 obrátek za jeden rok, nejlepších hodnot 

společnost dosahovala v prvním roce 2014, naopak nejslabších v polovině měřeného 

období, poté však následoval zpět mírný nárůst hodnot. Na to navazující doba obratu 

zásob dosahovala nejvyšších hodnot v tom samém roce (2016), tedy hodnoty 56 dnů 

a obratovosti 6,43. Nejlepších hodnot dosahovala firma právě na začátku sledovaného 

období, tedy v roce 2012, kdy byla doba obratu zásob nejnižší. Doba úhrady závazků 

ve všech obdobích převyšují hodnoty doby úhrady pohledávek, a to dokonce 

několikanásobně, což je pro společnost prakticky ideální stav a je tak zřejmé, že si 

společnost úhrady faktur svých odběratelů velmi dobře hlídá. Co se týče doby úhrady 

pohledávek, její průměrná hodnota je 60 dnů a s výjimkou roku 2014 má rostoucí trend 

podobně jako doba splatnosti pohledávek. 

 

3.3.3 Ukazatelé likvidity 

Tab. 16: Ukazatelé likvidity 

(Vlastní zpracování dle Sbírky listin Auto Slavíček s.r.o., ©2014-2018, Analytické materiály, ©2014-2018) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Běžná likvidita (III.) 1,84 2,27 1,54 1,44 1,34 

oborové hodnoty  1,41 1,44 1,53 1,65 1,57 

Pohotovostní likvidita (II.) 0,74 0,77 0,66 0,67 0,62 

oborové hodnoty  1,00 0,99 0,97 1,05 0,99 

Hotovostní likvidita (I.) 0,56 0,61 0,51 0,52 0,10 

oborové hodnoty  0,24 0,18 0,15 0,19 0,14 
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Graf 7: Srovnání vývoje likvidity v letech 2014 až 2018 

(Vlastní zpracování dle Sbírky listin Auto Slavíček s.r.o., ©2014-2018, Analytické materiály, ©2014-2018) 
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své závazky v poněkud uspokojivé míře a je schopen je takto hradit i do budoucna, 

nenastane-li nečekané navýšení krátkodobých závazků.  

 

3.3.4 Ukazatelé zadluženosti 

Tab. 17: Ukazatelé zadluženosti 

(Vlastní zpracování dle Sbírky listin Auto Slavíček s.r.o., ©2014-2018, Analytické materiály, ©2014-2018) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Celková zadluženost 43,45% 35,81% 52,70% 58,67% 61,24% 

oborové hodnoty 72,16% 73,62% 71,39% 67,21% 68,16% 

Koeficient samofinancování 56,55% 64,19% 47,30% 41,33% 38,74% 

oborové hodnoty 27,84% 26,38% 28,61% 32,79% 31,84% 

Úrokové krytí (kolikrát) 20,75 18,87 23,17 7,53 2,44 

 

 

Graf 8: Srovnání vývoje zadluženosti v letech 2014 až 2018 

(Vlastní zpracování dle Sbírky listin Auto Slavíček s.r.o., ©2014-2018, Analytické materiály, ©2014-2018) 
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hodnotami, což se dá považovat za přijatelné. Koeficient samofinancování pochopitelně 

doplňuje celkovou zadluženost tak, aby ukazatele v součtu daly dohromady 100 %, z toho 

plyne, že je přesně opačného trendu, tedy v letech 2015 byly naměřeny nejvyšší hodnoty, 

které poté důsledkem výše zmiňovaných změn postupně klesly až na hodnotu 38,74 % 

v posledním roce 2018. Hodnoty by samozřejmě mohly být vyšší, ale stále se pohybujeme 

v normě, poněvadž oborový průměr je celkově na nižších hodnotách prakticky za celé 

sledované období. Poslední položka měřící úrokové krytí nám vypovídá o schopnosti 

krytí nákladových úroků ziskem, kde se do roku 2017 pohybujeme nad doporučenou 

hodnotou, nicméně hodnotou 2,44 v posledním roce společnost sklouzla lehce pod 

doporučenou hodnotu 3 vlivem jak zvýšení nákladových úroků, tak poklesem zisku. 

 

3.4 Analýza soustav ukazatelů 

3.4.1 Du Pontův rozklad 

 

Schéma 5: Du Pontův rozklad v letech 2014 až 2018 

(Vlastní zpracování dle Sbírky listin Auto Slavíček s.r.o., ©2014-2018) 
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Poněvadž pro představu o finančním zdraví společnosti nestačí udělat souhrnné ukazatele 

rentability, jsou zde rozebrány hodnoty vrcholového ukazatele a jeho působení 

vybranými činiteli. Následující Du Pontova analýza tak znázorňuje rozklad rentability. 

Na levé straně diagramu je zobrazena zisková marže (ROS), jež se vypočte jako podíl 

čistého zisku a celkových tržeb, načež čistý zisk je rozdíl mezi výnosy a náklady. Rokem 

2018 se dostala společnost na nejnižší hodnotu ziskové marže, kde lze vidět, že právě zisk 

společnosti je tímto rokem nejnižší, a to číselně vyjádřeno 960 tisíc Kč, a naopak tržby 

jsou v tomto roce nejvyšší. Snížení finančního výsledku hospodaření, který je záporný, je 

z důvodu vysokých nákladů na bankovní úvěry, které se v kontextu společnosti každým 

rokem zvyšují. Hodnota finančního výsledku hospodaření klesla v letech 2017 až 2018 

z hodnoty -332 tisíc Kč na -927 tisíc Kč, což je nejnižší hodnota v celém sledovaném 

období. Ačkoli se může zdát, že firma z hlediska rentability každým rokem klesá, 

důvodem je fakt, že se společnosti daří a investuje tak všechny možné prostředky do 

dalšího růstu a rozšíření firmy. Následující schéma navazuje na předchozí kapitoly 5.3.1. 

a 5.3.2, kde již byly jednotlivé ukazatelé rozebrány. 

 

3.4.2 Index IN05 

Tab. 18: Index IN05 

(Vlastní zpracování dle Sbírky listin Auto Slavíček s.r.o., ©2014-2018) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

X1: Aktiva / Cizí kapitál 0,30 0,36 0,25 0,22 0,21 

X2: Zisk před zdaněním / Nákladové úroky 0,36 0,62 0,72 0,30 0,36 

X3: Zisk před zdaněním / Aktiva 0,65 0,74 0,25 0,21 0,12 

X4: Tržby / Aktiva 0,68 0,74 0,63 0,63 0,60 

X5: Oběžná aktiva / Krátkodobé závazky 0,17 0,20 0,14 0,13 0,12 

IN05 2,16 2,66 1,98 1,49 1,41 

Bonitní podnik 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Nedoporučené hodnoty 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
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Graf 9: Index IN05 

(Vlastní zpracování dle Sbírky listin Auto Slavíček s.r.o., ©2014-2018) 

 

Tento bankrotní model byl vybrán z důvodu, že je uzpůsoben českému podnikatelskému 

prostředí, zároveň je považován za nejvhodnější pro hodnocení českých společností. 

Model nám souhrnně ukazuje způsob vývoje společnosti. Rozmezí hodnot 0,9 až 1,6 

značí tzv. šedou zónu neurčitých výsledků. Analyzovaný podnik je většinu sledovaného 

období nad hodnotami šedé zóny, čímž lze označit za velmi zdravý podnik. Nejlepších 

hodnot bylo dosaženo v roce 2015, což mělo za následek rozšíření poboček, tedy ačkoli 

hodnota dalším rokem klesla, společnost rostla. V posledních dvou letech společnost 

sklouzla do šedé zóny, kdy se však nachází stále v přijatelných hodnotách blíže hranici 

prosperujícího podniku. Hlavním důvodem tohoto poklesu je snížení zisku před 

zdaněním, jak již bylo výše zmíněno. Shrnutím lze říci, že se společnost aktuálně 

nenachází ve větších finančních potížích a nehrozí tak bankrot. 
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3.4.3 Tafflerův index 

Tab. 19: Tafflerův index 

(Vlastní zpracování dle Sbírky listin Auto Slavíček s.r.o., ©2014-2018) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

R1: Zisk před zdaněním / Krátkodobé závazky 0,20 0,28 0,06 0,05 0,03 

R2: Oběžná aktiva / Cizí kapitál 0,24 0,30 0,20 0,19 0,17 

R3: Krátkodobé závazky / Aktiva 0,08 0,06 0,09 0,11 0,11 

R4: (Finanční majetek – Krátkodobé závazky) / 
/ Provozní náklady – Odpisy 

-0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

Tafflerův index 0,51 0,63 0,34 0,33 0,30 

Prosperující podnik 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Nedoporučené hodnoty 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

 

Graf 10: Tafflerův index 

(Vlastní zpracování dle Sbírky listin Auto Slavíček s.r.o., ©2014-2018, Analytické materiály, ©2014-2018) 

 

Pro objektivnější zhodnocení byl vybrán další bankrotní model – Tafflerův index, který 

pracuje na stejném principu se změněnými proměnnými vypovídajícími o ekonomickém 

zdraví podniku a vyhodnocuje pravděpodobnost rizikovosti bankrotu. Na první pohled na 

graf se může zdát, že výsledky vybraného modelu opisují výsledky grafu předchozího. 

Tedy nejlepších hodnot dosahoval podnik v roce 2015, poté se postupně klesajícím 

trendem dostal v posledním roce 2018 na nejnižší hodnotu, v tomto případě se však 
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podnik nachází přímo na hranici zdravého podniku a nespadá tak do šedé zóny, podnik 

tedy na základě uvedených výsledků není finančně ohrožen a lze tak označit za bonitní. 

Ve finálním shrnutí budou rozebrány jednotlivé ukazatelé, které zapříčinily pokles 

celkových hodnot v indexu IN05 a Tafflerově modelu, což zároveň souvisí i s poklesem 

rentability v Du Pontově rozkladu. 

 

3.5 Shrnutí finanční analýzy 

Jak bylo zjištěno, hospodářský zisk společnosti se v posledním roce dostal na nejnižší 

hodnotu v celém sledovaném období, což bylo způsobeno poklesem provozního zisku po 

roce 2015 na prakticky poloviční hodnotu, která se držela v posledních třech letech 

zhruba na stejné hodnotě, tak největším zvýšením finanční ztráty v posledním roce 

související s bankovními úvěry – závazky k úvěrovým institucím zapříčinily největší 

nárůst celkových závazků (viz tabulka níže) a souvisí s celkovým navyšováním aktiv. 

 

Tab. 20: Závazky společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Závazky 9181 8282 17464 24702 29024 

Závazky k úvěrovým institucím 5932 4279 9725 17874 18318 

Závazky z obchodních vztahů 1722 2 373 6037 4511 8840 

Závazky ostatní 1527 1 630 1702 2317 1866 

 

Zadluženost firmy tak počínaje rokem 2016 rostla, načež se o dva roky později dostala 

na nejvyšší hodnotu přes 60 %, stále se však pohybujeme pod hodnotami průměru 

v odvětví, které jsou běžné. 

 

Je známo, že společnost Auto Slavíček v roce 2016 rozšiřovala své pobočky i vozový 

park, zároveň je v účetní závěrce zaznamenán další nárůst úvěru na vozidla v majetku 

a úvěru na zásoby v posledním roce 2018. V části stálých aktiv byl v posledním roce 

zaznamenán nárůst dlouhodobého hmotného majetku o další čtvrtinu. S růstem firmy 

souvisí také růst zásob, které se každým rokem zvyšovaly a tvořily tak většinovou část 

oběžných aktiv, které tvoří více než 80 % celkových aktiv. Zásoby v podniku jsou 



77 

 

v posledních čtyřech letech vázány kolem 55 až 56 dnů, tedy bez větších výkyvů, 

společnost si také velmi dobře hlídá dobu úhrady pohledávek, ačkoli se nepodařilo dobu 

snížit, stále se pohybujeme ve velmi příznivých hodnotách, a to průměrně 9,5 dnů za 

poslední tři roky. 

 

Na základě těchto skutečností lze říci, že společnost nejspíše investovala do aktiv 

i v posledních dvou letech, poněvadž položka celkových aktiv každým rokem roste, 

konkrétně v posledních dvou letech je nárůst o 43 % celkového majetku firmy. 

Hovoříme-li o tržbách, za celé sledované období, není zaznamenán sebemenší pokles, 

naopak v roce 2017 je největší zvýšení hodnot o 26,84 %, nárůst v pomalejším tempu 

pokračuje i posledním sledovaným rokem 2018. 

 

Tyto faktory působící na pokles výsledku hospodaření a zvýšení aktiv či závazků 

ovlivnily celkový pokles hodnot ve všech třech rozkladech analýzy soustav ukazatelů 

v předchozí kapitole shrnuty grafem níže. 

 

 

Graf 11: Proměnné indexu IN05 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle hodnot tabulky 19) 
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Graf 12: Proměnné Tafflerova indexu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle hodnot tabulky 20) 

 

Po detailním prozkoumání jednotlivých ukazatelů lze říci, že se společnost nenachází ve 

finančních potížích, vezmeme-li v potaz, že majetek společnosti a tržby se každým rokem 

zvyšují, a společnost navýšila svá aktiva ve sledovaném období na více než dvojnásobek. 
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4 SWOT ANALÝZA 

Nyní prostřednictvím SWOT analýzy budou utříděny silné a slabé stránky v souvislosti s 

příležitostmi a možnými hrozbami zjištěné provedenými rozbory podniku. 

 

Tab. 21: SWOT analýza 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

   
Shrnutím silných stránek lze zdůraznit pozitivní vliv cenové strategie se snahou prolomit 

trh s co možno nejnižšími cenami za výrobky, kdy je zákazník schopen nakoupit poněkud 

kvalitní výrobek a na jakoukoli značku či model díky širokému sortimentu výrobků. 

Zastoupení v nadnárodní skupině NEXUS Group na území České republiky díky členství 

v obchodním sdružení Automotive Team rozhodně dává větší hodnotu značce. Důraz 

kladený na rodinnou tradici může kladně přispět ke zvýšení loajality zákazníků, rodinnou 

firmu tak můžeme označit za opatrnější v oblasti cizího kapitálu, tedy tendenci 

k menšímu zadlužování. 
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• široký sortiment 
• cena 
• mezinárodní zastoupení 
• osobní kontakt 
• rodinný business 
• doba úhrady pohledávek 

WEAKNESSES (slabé stránky) 
 

• vyšší ceny dodavatelů 
• fluktuace zaměstnanců 
• nedostatečné zaškolení 
• digitální marketing 
• značka 
• klesající hodnoty likvidity 
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OPPORTUNITIES (příležitosti) 
 

• rozšíření na trh s motocykly 
• posílení marketingu 
• expanze na západ Čech 
• dotace 
• podpora prodeje 

THREATS (hrozby) 
 

• pokles prodeje 
automobilového trhu 

• COVID-19 
• vyjednávací síla 
• podnik většího typu 
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Poněvadž Auto Slavíček patří mezi menší podniky, je jeho vyjednávací pozice mnohem 

slabší ve srovnání s kapacitně většími konkurenty, v takovém případě to pro podnik 

znamená hrozbu vyšších cen u dodavatelů, jelikož hovoříme o menším objemu nákupu, 

tím pádem ve výsledku menší marži za zboží a pochopitelně nižší možný zisk. S nízkou 

úrovní nezaměstnanosti lze rok 2019 označit jako kritický rok zaměstnanců, se 

skutečností nepříznivé úrovně fluktuace zaměstnanců úzce souvisí také jejich 

nedostatečné zaškolení podložené nedostatečnými znalostmi produktů na základě 

zkušeností návštěvníků prodejen, které má další negativní dopady v oblasti fungování 

a prezentování společnosti. V takovém případě by bylo na místě zvážit přeškolení 

pracovníků, a využít tak zároveň možnosti čerpání dotací ze státního rozpočtu. 

 

Rapidní nárůst našeho trhu zaznamenal trh s motocykly, kdy se za rok 2019 prodalo 

téměř 19 tisíc kusů motorek, což se naposledy podařilo před téměř deseti lety, jelikož se 

společnost zaměřuje pouze na osobní a dodávková vozidla, mohlo by toto rozšíření 

portfolia přispět k rozšíření cílené skupiny, na druhou stranu by to pro společnost mohlo 

znamenat mimo jiné vysoké náklady, je tak na zvážení, zda by takový krok korespondoval 

se stanovenými cíli. 

 

Společnost má z mého pohledu velmi slabý marketing a je málo zpropagována, ať už 

hovoříme o sociálních sítích a webových stránkách či všeobecně samotné značce 

Auto Slavíček. Proto bude další kapitola práce zaměřena na posílení této slabé stránky, 

která může zároveň podnik připravit na potenciální hrozby.  

 

Z výše uvedené SWOT analýzy vyplývá, že zcela klíčovými faktory jsou zaměstnanci, 

kteří reprezentují značku, a měli by tak mít dostatečné znalosti o nabízených produktech, 

však důležitá je také spokojenost na jejich straně. Zároveň je potřeba se zaměřit na 

digitální marketing, čímž se může předejít potenciálním hrozbám, jak bylo zmíněno, jako 

je například propuknutá pandemie a současně zvýšit povědomí o značce, a přilákat tak 

nové odběratele. Na základě zjištěných skutečností budou vytvořeny vlastní návrhy, které 

mohou vést k eliminaci slabých stránek či snížení možných dopadů hrozeb.  
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5 VLASTNÍ NÁVRHOVÁ ŘEŠENÍ 

Aplikováním finanční analýzy s pomocí vybraných ukazatelů je možno usoudit, že 

analyzovaný podnik Auto Slavíček s.r.o. není ohrožen na ekonomickém zdraví či mu 

nehrozí závažnější finanční potíže v blízké budoucnosti. V této kapitole tak budou 

vytvořena možná opatření a návrhy, které mohou vést ke zlepšení výkonnosti podniku či 

snížení možných hrozeb v kontextu s ohrožením finanční situace vybraného podniku. 

Návrhy budou založeny na základě výsledků ekonomických ukazatelů a skutečností 

s nimi souvisejícími. 

 

5.1 Faktoring 

V rámci analýzy bylo zjištěno, že společnost disponuje nízkými hodnotami krátkodobého 

finančního majetku včetně peněžních prostředků, načež se nachází jak pod doporučenými 

hodnotami okamžité likvidity (0,2 až 0,5), tak pod průměrnými hodnotami daného 

odvětví v kontextu posledního kalendářního roku 2018. 

 

Faktoring je pojem definující průběžný odkup pohledávek, které jsou krátkodobé, 

sjednaný předem právě faktoringovou společností. Tento proces je ošetřen smluvně a je 

zároveň bez zpětných postihů prvotního věřitele (Rejnuš, 2016). Náklady na faktoringové 

služby jsou běžně složeny z úrokové sazby a faktoringového poplatku. Úroková sazba se 

pohybuje na běžné úrovni bankovních sazeb aplikujících komerční banky, když poskytují 

krátkodobé úvěry. Úrok z profinancování je aktuálně 2,6 % a bude zahrnut v tabulce níže. 

Pro příkladný výpočet jsem z důvodu objektivnějšího srovnání volil dva velké hráče na 

českém trhu mezi společnostmi poskytujících faktoring: 

• Factoring České spořitelny, a.s., u něhož se standardní faktoringový poplatek 

pohybuje mezi 0,3 % až 1,5 % z nominální hodnoty pohledávek, 

• Factoring ČSOB, a.s. s faktoringovým poplatek zahrnujícím náklady na 

administrativu a záruku platební neschopnosti v rozmezí 0,2 % až 1,4 % hodnoty 

odkoupených pohledávek (Factoring České spořitelny ©2020, ČSOB Factoring, 

©2020, Sazby PRIBOR, ©2020). 
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Faktoringová společnost by v případě firmy Auto Slavíček obdržela krátkodobé závazky 

z obchodních vztahů ve výši 6 486 000 Kč a firma Auto Slavíček by obratem disponovala 

výši 80 % této částky v podobě první platby od faktoringové společnosti.  

 

Tab. 22: Faktoringové srovnání 

(Vlastní zpracování dle Factoring České spořitelny ©2020, ČSOB Factoring, ©2020, Sazby PRIBOR, ©2020) 

  Česká spořitelna ČSOB 

Výše pohledávky        6 486 000 Kč         6 486 000 Kč  

Poskytnutá záloha        5 188 800 Kč         5 188 800 Kč  

Úrok z profinancování           168 636 Kč            168 636 Kč  

Faktoringový poplatek             97 290 Kč              90 804 Kč  

Celkové náklady           265 926 Kč            259 440 Kč  

 

Celkové náklady na faktoring společnosti ČSOB jsou nižší o 4 152 Kč ve srovnání 

s druhou společností, zavedením faktoringu by tak společnost Auto Slavíček zaplatila na 

nákladech 259 440 Kč. Společnost by tedy disponovala částkou 5 188 800 Kč, kterou 

bych doporučil rozložit v poměru 1:1 na peněžní prostředky a k úhradě krátkodobých 

pohledávek. Peněžní prostředky by tak vzrostly z původních 1 919 000 Kč na 

4 513 400 Kč a krátkodobé závazky by poklesly z 19 788 000 Kč na 17 193 000 Kč, což 

by znamenalo pokles celkových závazků o 9 %. Oběžná aktiva by tak klesla na 

36 228 600 Kč a položka celkových aktiv by se snížila o více než 5 %. Důležitý by byl 

dopad uvedených změn na položky likvidity, který by vypadal následovně. 

 

Tab. 23: Likvidita s využitím faktoringu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle tab. 17) 

Likvidita Před Po 

Běžná likvidita 1,34 1,37 

Pohotová Likvidita 0,62 0,58 

Okamžitá likvidita 0,10 0,26 

 

U běžné likvidity je zaznamenán drobný nárůst, ačkoli se stále nenacházíme 

v doporučených hodnotách od 1,5, rozhodně se dá tato změna považovat za pozitivní 

a přiblížení k uspokojivějším hodnotám.  
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Co se týče pohotové likvidity, zde by v takovém případě nastal lehký sestup hodnot, 

který se týká pouze této položky, důvodem je celkový pokles oběžného majetku 

zapříčiněný snížením pohledávek díky využití faktoringové společnosti za tímto účelem. 

Pohlédneme-li na okamžitou likviditu, zde bylo požadovaným nárůstem dosaženo 

optimální hodnoty 0,26, jež spadá do doporučeného rozmezí od 0,2 do 0,5. 

 

5.2 Analýza odběratelů 

Pro celkové vyhodnocení ekonomického zdraví stálého či nového odběratele bych 

doporučil aplikovat vybrané ukazatele modelu IN05 a na základě výsledných hodnot 

zařadit subjekt do tabulky. Model byl použit v analýze a doporučuji ho hlavně z důvodu, 

že je uzpůsoben společnostem v českém podnikatelském prostředí. Doporučil bych 

analyzovat poslední tři kalendářní roky, samozřejmě čím více let života společnosti je 

analyzováno, tím větší je vypovídající hodnota ukazatele. Tato analýza je zároveň 

aplikovatelná i v případě nových partnerů. 

 

Tab. 24 Analýza odběratelů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Řežňáková, 2010) 

Hodnoty 
indexu IN05 

Finanční 
zdraví 

Potenciální 
ohrožení 

Platební 
morálka 

Provedení 
kontroly 

větší než 1,60 vysoké zanedbatelné vysoká bez nutnosti 

0,90-1,59 přijatelné minimální dobrá preventivně 

0,50-0,89 průměrné počínající průměrná nevyhnutelně 

0,20-0,49 nízké vysoké špatná nutně 

menší než 0,20 žádné nejvyšší nulová 
nezbytné 

zastavení dodávek 
 

Jak z tabulky plyne, dle výsledných hodnot modelu bychom byli schopni roztřídit 

odběratele dle jejich platební morálky a vyhnout se tak případným problémům s dopadem 

na hospodaření podniku Auto Slavíček, tabulka může sloužit jako preventivní opatření, 

ale také může jednoduše odhalit případnou hrozbu ze strany partnerů či zákazníků. 
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5.3 Motivace zaměstnanců 

Jak bylo zjištěno, společnost má potíž udržet stálé zaměstnance, existuje tak mnoho 

způsobů, jak tyto pracovníky motivovat. Pochopitelně jednou z klíčových motivací bývá 

často motivace finanční. Potenciálního uchazeče o pozici může oslovit slíbené navýšení 

mzdy po určité době spolupráce, vstupní bonus za úspěšné zvládnutí zkušební doby či 

variabilní složka mzdy postavená na provizích z prodeje. V této podkapitole jsem se 

rozhodl skloubit všechny tři formy motivace, které by, dle mého názoru, mohly pomoci 

ke snížení fluktuace pracovníků firmy, a zároveň tak snížit náklady na nové zaměstnance. 

 

První dvě zmíněné jsou navýšení mzdy po určité době a bonus po odpracování určeného 

časového fondu. Dle údajů výkazu zisku a ztráty jsou roční mzdové náklady pro rok 2018 

ve výši 11 184 000 Kč a počet průměrných zaměstnanců 35. Tedy průměrná roční mzda 

na zaměstnance činí v přepočtu 319 543 Kč, to odpovídá částce 26 628 Kč měsíčně. 

Pokud bychom kalkulovali s částkou 26 500 Kč, vyjde nám přebytek něco málo přes 

7 000 Kč na jednoho pracovníka. Tuto částku bych navrhoval zařadit do mzdové složky 

jako bonus za odpracování jednoho roku. Pokud by společnost zjistila, že se tato metoda 

osvědčí jako dobrý nástroj pro snížení fluktuace zaměstnanců, mohla by v dalším roce 

zároveň nabídnout větší bonus, který by však finančně nepřesahoval možné náklady na 

nového zaměstnance, firma by se tak nedostávala do větších výdajů.  

 

Druhou formou motivace je pohyblivá složka mzdy, která by byla založená na aktivním 

prodeji pracovníků přímo na kamenné prodejně méně prodávaného zboží v hodnotě do 

1 000 Kč. Toto zboží by bylo aktivně nabízeno, a to následující formou: 

• Nakoupí-li zákazník přímo na prodejně jakékoli 3 ks zboží nad 1 000 Kč, dostane 

k tomu vybrané zboží za poloviční cenu 

• Nakoupí-li zákazník přímo na prodejně jakýchkoliv 5 ks zboží nad 1000 Kč, 

dostane k tomu vybrané zboží zdarma. 

• Samostatně za plnou cenu. 

 

Pracovníci firmy Auto Slavíček tak budou motivováni k tomu, aby každého o akci 

informovali a pokusili se aktivně doprodat vybrané zboží. 
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Výše motivační složky mzdy je na vyhodnocení managementu dle průměrných měsíčních 

prodejů, jako příklad stanovuji plán na 1 000 Kč a rovná se 100 % plnění prodejů, více 

v tabulce níže. 

 

Tab. 25: Provizní systém 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Plnění 
od – do 

Koeficient 
(přepočet) 

výsledná měsíční provize 
od – do 

výsledná měsíční mzda 
od – do 

0% 59% 0              0   Kč                 0   Kč         26 500 Kč         26 500 Kč  

60% 69% 0,45           270 Kč              311 Kč         26 770 Kč         26 811 Kč  

70% 79% 0,6           420 Kč              474 Kč         26 920 Kč         26 974 Kč  

80% 89% 0,75           600 Kč              668 Kč         27 100 Kč         27 168 Kč  

90% 99% 0,9           810 Kč              891 Kč         27 310 Kč         27 391 Kč  

100% 109% 1        1 000 Kč           1 090 Kč         27 500 Kč         27 590 Kč  

110% 119% 1,1        1 210 Kč           1 309 Kč         27 710 Kč         27 809 Kč  

120% 129% 1,2        1 440 Kč           1 548 Kč         27 940 Kč         28 048 Kč  

130% 139% 1,3        1 690 Kč           1 807 Kč         28 190 Kč         28 307 Kč  

140% 149% 1,4        1 960 Kč           2 086 Kč         28 460 Kč         28 586 Kč  

150% 999% 2        3 000 Kč         +3 000 Kč         29 500 Kč  +29 500 Kč  

 

Výsledná tabulka vysvětluje, jakým způsobem by byl pracovník ohodnocen, tedy 

v případě plánu 1 000 Kč, kdy vybraný pracovník splní tento plán na 80 %, bude jeho 

výsledná provize rovna částce 600 Kč, naopak pokud jiný zaměstnanec ten samý měsíc 

dosáhne prodejů na 120 %, dostane ke své mzdě navíc 1 440 Kč. Jak bylo již částečně 

zmíněno, management by kalkuloval průměrné měsíční prodeje vybraných produktů 

z předchozích měsíců, na základě čehož by určil objem plánu dle počtu prodaných kusů, 

který by se rovnal 50 % plánu. Zároveň by tato motivace mohla způsobit projevení většího 

zájmu ze strany zaměstnanců o zákazníky, což by také mohlo přispět k zanechání lepšího 

dojmu v zákaznících, kteří by následně mohli společnost doporučovat dalším známým. 
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5.4 Digitální marketing 

Žijeme v době informačních technologií a je zapotřebí, aby firmy rychle reagovaly. 

V případě společnosti Auto Slavíček hodnotím digitální marketing na nízké úrovni, 

pokud tedy vezmeme v potaz, že mnoho subjektů používá k vyhledávání a případnému 

srovnání svých budoucích dodavatelů internetové prostředí, uvedu tak konkrétní příklad 

s využitím internetových vyhledávačů Google a Seznam. V případě, že zadáme do 

vyhledávače klíčová slova „autopříslušenství“ či „autodíly“, najdeme tak prakticky 

okamžitě konkurenta Auto Kelly a.s., poté se nám na dalších stránkách vyhledávače 

objeví i všechny další zmíněné konkurenční podniky nacházející se v okolí Pardubického 

kraje, tedy PROFICAR – autodíly s.r.o., AUTODÍLY METEOR s.r.o., CoraHB autodíly 

s.r.o., Auto Slavíček však nebyl nalezen na žádné stránce. 

Třeba zdůraznit dvě skutečnosti: 

• pokus o nalezení webu s použitím výše uvedených vyhledávačů byl zcela 

neúspěšný, což znamená, že potenciální klient není ve stavu na internetu tuto 

firmu najít. Při vyhledávání byla použita další klíčová slova popisující hlavní 

činnost firmy, jako jsou „autodíly prodej“ a „náhradní díly auto“, podle nichž by 

tuto firmu měli zájemci vyhledávat. Prezentace tedy neplní svůj účel a lze 

předpokládat, že ji navštěvují jen současní zákaznici mířící do e-shopu, 

• webová stránka je na první pohled velmi zastaralá, čímž může navíc působit 

nedůvěryhodným charakterem – viz obr. 5. 

 

Dále na stránce www.auto-slavicek.cz s náhledem obr. 5 jsou k nalezení aktuální 

provozní informace, sortiment produktů prodávaných firmou a kontaktní informace. Jsou 

zde také uvedeny obchodní podmínky a podmínky pro vrácení zboží. Grafická stránka 

webu není příliš zdařilá – pozadí po stranách přebíjí textovou část, vertikální menu je 

téměř nečitelné a texty jsou ve vybraných částech rozhozené – viz. další strana. 

 

http://www.auto-slavicek.cz/
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Obr. 5: Webová stránka společnosti 

(Zdroj: Úvod – Auto Slavíček s.r.o., ©2019) 

 

V prvé řadě bych doporučoval grafické sjednocení webu www.auto-slavicek.cz               

s e-shopem. Rozebereme-li si zdrojový kód webové stránky společnosti Auto Slavíček, 

zjistíme, že klíčová slova vůbec nejsou vyplněna (Zdrojový kód, ©2005-2019), pro 

začátek bych tedy doporučil použít vhodná klíčová slova, pro inspiraci můžou sloužit 

klíčová slova použitá u zbývajících konkurentů, tedy následující: 

• „autodíly“, 

• „autopříslušenství“, 

• „náhradní díly“, 

• „autoservis“, 

• „maziva“, 

• „oleje“. 

Dále bych pak zvažoval, zda se podnik zprvu nezaměří více na lokální prostředí, tedy 

vytvořením kombinace klíčových slov s danou lokalitou. Rozhodně však doporučuji 

věnovat pozornost správě webových stránek, aby působily jako reprezentativní vizitka, 

a e-shopu, na který úvodní stránka odkazuje, podnik má nepřehlédnutelnou gramatickou 

chybu již v titulku, kde stojí „Úvod - AutoSlavíček s.r.o. - Nejelevnější náhradní díly na 

vaše auto“. 

  

http://www.auto-slavicek.cz/
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Sociální média 

Prezentace pomocí sociální sítě Facebook je velmi minimalistická a zřídka aktualizovaná. 

Facebook je sociální médium, které má v tomto případě zprostředkovat kontakt 

s potenciálními klienty. Vzhledem k malému počtu aktualizací je prezentace neatraktivní 

a zcela zřejmě minimálně navštěvovaná. Na rozdíl od webových stránek je úprava 

podstatně jednodušší. Pro začátek bych doporučoval častější přidávání příspěvků 

obsahujících nejen firemní informace, také však zajímavosti ze světa automobilismu 

doplněných fotkami či krátkými videi, a to v rozsahu dvakrát týdně. 

 

5.4.1 SEO  

SEO je zkratka pro Search Engine Optimalization, tedy v překladu optimalizace pro 

vyhledávače. Pojem označuje tvoření a upravování webových stránek a klade si za cíl, 

aby výsledná tvorba byla co nejvíce viditelná při vyhledávání pomocí nejužívanějších 

internetových vyhledávačů. Klíčové je získání co nejvyšší pozice při vyhledávání 

s pomocí užití vybraných klíčových slov souvisejících s obsahem webové stránky 

(Procházka, 2012, s. 29). 

 

K účelům práce byla vybrána webová stránka Výroba webu (©2012-2020), jež služby 

optimalizace nabízí. Stránka se jeví jako důvěryhodná, a zároveň byla na prvních příčkách 

při vyhledávání pomocí vyhledávače Google.  

 

Kalkulace 

Společnost nabízí 4 varianty optimalizace dle požadovaných kritérií, nejnižší se pak 

pohybuje od částky 15 000 Kč, ta však nezahrnuje požadované prvky. V tomto případě 

bych volil vyšší variantu, která zahrnuje e-shop. Varianta zvaná „Special“ zahrnuje 

(mimo analýzu a optimalizaci) také Google a Seznam profily, zákaznický chat, 

zprovoznění newsletteru (elektronický leták), platby za služby či zboží a další. Předešlá 

konzultace v rámci práce je účtována hodinovou sazbou 500 Kč. Následná finální cena 

se odvíjí od celkového rozsahu daného webu a použitých funkčnostech. Dle informací 

aktuálního ceníku je tak možno odhadovat celkové náklady na optimalizaci v rozmezí 

35 000 – 70 000 Kč (Výroba webů, ©2012-2020).  
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6 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývala zkoumáním ekonomického zdraví podniku Auto 

Slavíček s.r.o. aplikováním finančních ukazatelů na vybraném podniku. Pro objektivnější 

zhodnocení bylo využito dat časového rozmezí posledních pěti let života podniku 

získaných primárně z účetních závěrek, načež výsledky finanční analýzy nebyly 

posuzovány izolovaně, nýbrž výsledné hodnoty byly srovnány s oborovými hodnotami 

z daného odvětví. Pro aplikování předcházející strategické analýzy byly využity metody 

SLEPT analýzy a Porterův model, pomocí nichž byl detailně rozebrán komplexní pohled 

na okolní prostředí. 

 

V průběhu praktické části bylo zjištěno, že firma nemá zásadní finanční potíže a 

pravděpodobně ji tak nehrozí bankrot. Snížené hodnoty výsledku hospodaření byly 

zapříčiněny investicí do aktiv společnosti. Na druhou stranu je patrné, že společnost má 

každým rokem zvyšující se tržby, pohlédneme-li na celý průběh fungování podniku, lze 

říci, že se společnost postupně vyvíjí a lze předpokládat další rozšíření poboček a celkový 

ekonomický růst. Následná SWOT analýza utřídila zjištěné silné a slabé stránky a pomocí 

ní bylo rozhodnuto, jakým směrem se bude další část práce ubírat. 

 

Cílem práce bylo najít slabá místa podniku a pokusit se najít způsob, jak je snížit či 

eliminovat. Zjištěné nedostatky tak byly rozvedeny v návrhové části. Byly odhaleny 

nízké hodnoty okamžité likvidity, které klesaly každým rokem, společnost by tak mohla 

předejít budoucím potížím využitím faktoringu. Další návrh může sloužit zároveň jako 

preventivní ochrana, kdy by společnost prověřovala své nové i stávající odběratelé 

pomocí bankrotního modelu, čímž by předešla případným problémům s hrazením 

pohledávek ze strany svých odběratelů. Další návrh se věnuje samotné motivaci 

zaměstnanců. Bylo zjištěno, že zaměstnanci jsou jednou z klíčových složek, a je tak 

zapotřebí se o ně starat a motivovat je. Nejen, že by firma takovým způsobem mohla 

snížit fluktuaci svých pracovníků, zároveň by mohla zvýšit spokojenost na straně svých 

zákazníků, následně tak ekonomickou prosperitu svého podnikání. Další a jednou 

z klíčových odhalených slabin je digitální marketing společnosti, na základě čehož byl 

vytvořen návrh pro internetové zviditelnění společnosti, jelikož bylo zjištěno, že 
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společnost má velmi slabou reklamu, a je tak těžko dohledatelná pro subjekty, kteří 

mohou využívat ke hledání nové spolupráce internetové vyhledávače či sociální sítě. 

V obecné rovině tato část práce ukázala, jakým způsobem mohou firmy s využitím 

moderních technologií zvýšit výkonnost svého podnikání. Stanovené cíle diplomové 

práce se tak podařilo naplnit.  
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