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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu a také na analýzu bodu zvratu firmy 

Avis Autovermietung GmbH v letech 2013 - 2016. Nejdříve v práci bude představena 

samotná společnost, poté zhodnocení jednotlivých výsledků finanční analýzy 

a porovnání s doporučenými hodnotami v oborovém odvětví. Práce také obsahuje 

jednotlivá návrhy na zlepšení společnosti. 

 

Abstract 

The bachelor´s thesis focuses on financial analysis and also break even point of Avis 

Autovermietung GmbH company in the years 2013 - 2016. First of all introduces 

company, then evaluation of financial analysis and compares with the recommended 

values in the branch industry. It contains suggestions for improvements in individual 

analysis. 
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ÚVOD 

V dnešní době je velice obtížné obstát na trhu v tak silném konkurenčním boji a 

jakékoli chybné rozhodnutí může vést k zániku společnosti. Úspěšná firma je závislá jak 

na dobrém jméně, tak na neustálém analyzování vlastní činnosti a výsledků, kterých 

společnost dosáhla. Tyto analýzy pak manažerům umožní reagovat na změny, které si 

trh žádá a také na ty změny, které jsou pro společnost životně nezbytné a prospěšné. 

Finanční analýza je jedním z důležitých zdrojů informací pro společnost. 

Rozhodování na základě informací obsažených v účetních výkazech je efektivní. 

Finanční analýza účetních dat může s předstihem upozornit na problémy v hospodaření 

podniku a kromě zhodnocení současného finančního zdraví společnosti umožňuje 

seznámit se se souvislostmi mezi jednotlivými položkami účetních výkazů a 

jednotlivými činnostmi. Lze z ní velmi dobře stanovit základní vývojové trendy 

podniku. 

Pro svoji bakalářskou práci jsem si zvolil společnost Avis Autovermietung 

GmbH. Její hlavní podnikatelskou činností je pronájem osobních automobilů. Firmu 

jsem si vybral ze dvou hlavních důvodů. První důvodem je, že k ní mám velice blízký 

osobní vztah a druhým důvodem, že je vhodným subjektem na analyzování, protože 

v České Republice funguje více jak 20 let. 
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CÍL A METODIKA PRÁCE 

Cílem této práce je analýza finanční situace podniku na základě dat, které mi poskytla 

firma Avis Autovermietung GmbH a návrh opatření, která by měla vézt ke zlepšení. 

Práce je rozdělena na 3 části: 

Teoretická východiska práce: V této kapitole se pokusím získat co nejpřesnější definice 

a poznatky z různých literárních a internetových zdrojů, které napsali kvalifikovaní 

autoři. Nejdříve definuji samotnou analýzu, její účel a metody. Dále pak jednotlivé 

ukazatele finanční analýzy a její rozdělení. Nakonec se budu ještě věnovat analýze bodu 

zvratu dané společnosti, kterou jsem si vybral. 

Analytická část práce: V této části představím samotnou společnost a její předmět 

podnikání. Následující obsahem této části bude výpočet jednotlivých finančních analýz 

a také analyzuju bod zvratu. Výsledkem budou výpočty, které mi poslouží k mé třetí 

části bakalářské práce. 

Návrhy opatření na zlepšení současné situace společnosti: V poslední části, jak jsem již 

zmínil, podám jednotlivé návrhy opatření na zlepšení situace ve firmě a očekávaný 

přínos firmy pro následující období. Také porovnám výsledky s oborovými průměry a 

stanovím prospěch společnosti. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

V teoretické části se budu věnovat základním pojmům finanční analýzy, rozboru 

jednotlivých ukazatelů využívaných ve finanční analýze a budu se také zabývat 

analýzou bodu zvratu. V první části analyzujeme ukazatele a podáme případný návrh na 

zlepšení dané situace podniku. 

1.1  Finanční analýza 

V dnešní době se neustále mění ekonomické prostředí a spolu s těmito změnami dochází 

také ke změnám ve firmách, které jsou součástí tohoto prostředí. Aby byl podnik 

úspěšný, potřebuje rozvinout své schopnosti, učit se novým dovednostem, naučit se 

prodávat tam, kde většina konkurentů neuspěla (Růčková, 2015). 

Existuje celá řada způsobů, jak definovat pojem finanční analýza. Mně se nejvíce líbila 

definice: „Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace 

podniku“ (Knápková, 2012). 

Finanční analýza slouží jako zdroj pro další rozhodování a řízení potřebují nejen 

samotní manažeři podniku, ale i investoři, obchodní partneři, státní instituce, 

zaměstnanci, auditoři, konkurenti (Sedláček, 2011). 

Finanční analýzu můžeme rozdělit na interní a externí. Externí je klíčem k interpretaci 

zveřejňovaných účetních výkazů, podle kterých externí uživatelé posuzují finanční 

důvěryhodnost podniku. Interní analýzu provádějí podnikové útvary (a také přizvané 

osoby, jako např. ratingové agentury, auditoři, oceňovatelé), kterým jsou principiálně 

k dispozici všechny požadované informace (Grünwald, 2007). 

1.1.1 Cíle finanční analýzy 

Cílem finanční analýzy podniku je především: 

o posouzení vlivu vnitřního a vnějšího prostředí podniku, 

o analýza dosavadního vývoje podniku, 
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o komparace výsledků analýzy v prostoru, 

o analýza vztahů mezi ukazateli, 

o získání informací pro rozhodování do budoucnosti (Sedláček, 2011). 

1.1.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Abychom mohli kvalitně a kompletně zpracovat finanční analýzu, potřebujeme k tomu 

zdrojová data. Základní zdroj dat představují účetní výkazy podniku: 

o rozvaha, 

o výkaz zisku a ztrát, 

o výkaz cash flow, 

o příloha k účetní závěrce (Knápková, 2012). 

1.2  Rozvaha podniku 

Základním účetním výkazem každého podniku je jeho rozvaha, která nám poskytuje 

informace o tom, jaký majetek podnik vlastní a z jakých zdrojů je tento majetek 

financován. Rozvaha se dělí na aktiva a pasiva a musí platit, že aktiva se rovnají 

pasivům. Rozvaha se sestavuje vždy k určitému datu (Knápková, 2012). 

 

Obrázek č. 1: Struktura rozvahy; (zdroj: Knápková a Pavelková 2013 str. 23) 
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1.2.1 Aktiva (majetková struktura podniku) 

Aktiva se člení především na dobu jejich upotřebitelnosti, případně konverze v peněžní 

prostředky (likvidnost) aby bylo možné uhradit splatné závazky. Aktiva v rozvaze 

můžeme rozlišit na: 

I. pohledávky za upsaný základní kapitál, 

II. dlouhodobý majetek, 

III. oběžná aktiva, 

IV. časové rozlišení (Knápková, 2012). 

1.2.2 Pasiva (finanční struktura podniku)  

Finanční struktura podniku je zachycena na straně pasiv rozvahy. Součástí jsou zdroje 

financování podnikového majetku. Finanční strukturu můžeme rozdělit na tyto základní 

položky: 

I. vlastní kapitál, 

II. cizí zdroje, 

III. časové rozlišení (Knápková, 2012)  

1.3  Výkaz zisku a ztráty 

Obsah účetního výkazu zisku a ztráty tvoří výnosy, náklady a výsledek hospodaření. 

Výnosy můžeme definovat jako peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých 

činností za dané účetní období bez ohledu na to, zda došlo k jejich inkasu v daném 

období. Náklady pak představují peněžní částky, které podnik v daném období vynaložil 

na získání výnosů i přesto, že k jejich zaplacení nemuselo v daném období dojít. 

Výsledek hospodaření (VH) podniku se rovná rozdílu mezi celkovými výnosy a 

celkovými náklady (Knápková, 2012). Vzorec pro výpočet výsledků hospodaření je 

následující:  

Výsledek	hospodaření = Výnosy − Náklady 
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1.4  Cash flow 

Cash flow je důležitým elementem finančního řízení a finanční analýzy podniku. Výkaz 

zisku a ztráty zaznamenává různé kategorie výnosů, nákladů a zisku v období jejich 

vzniku, bez ohledu na to, zda vznikají skutečně reálné peněžní příjmy či výdaje. 

Z tohoto důvodu nastává obsahový i časový nesoulad mezi náklady a výdaji, výnosy a 

příjmy, ziskem a stavem peněžních prostředků. Avšak právě tento problém nám pomáhá 

odstraňovat sledování cash flow. Podstatou sledování ve výkazu peněžních toků (cash 

flow) je změna stavu peněžních prostředků (Knápková a Pavelková, 2013).  

 

Obrázek č. 2: Informační zdroje pro finanční analýzu; 

(zdroj: Knápková a Pavelková 2013, str. 47) 

Rozlišují se tři základní úrovně cash-flow: 

Provozní cash flow – obsahuje finanční toky spojené s provozem podniku. Výsledkem 

provozní činnosti je čistý provozní zisk. 

Investiční cash flow – obsahuje především výdaje a příjmy související s investiční 

činností. 

Finanční cash flow – zahrnuje dopad způsobu financování společnosti. 

Tabulka č. 1: Zjednodušené schéma Cash flow; vlastní zpracování dle (Sedláčka, 2011) 

Počáteční	stav	peněžních	prostředků 
Zisk	nebo	ztráta (+/-) 
Nepeněžní	operace (+/-) 
Úprava	čistého	pracovního	kapitálu (+/-) 
I.	 Čistý	peněžní	tok	z	provozní	činnosti 
Přírůstek	(nákup)	fixních	aktiv (-) 
Výnosy	z	prodeje	fixních	aktiv (+) 
Úhrada	komplexního	pronájmu (+/-) 

Výkaz zisku a ztráty 

výnosy – náklady = zisk 

Cash flow 

Příjmy – výdaje = cash flow 

Rozvaha 

majetek = kapitál 
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II.	 Peněžní	tok	z	investiční	činnosti 
Změna	stavu	dlouhodobých	závazků (+/-) 
Změna	vlastního	kapitálu	z	vybraných	operací (+/-) 
III.	 Peněžní	tok	z	finanční	činnosti 
Celkový	cash	flow	=	I.	+	II.	+	III.  
KONEČNÝ	STAV	PENĚŽNÍCH	PROSTŘEDKŮ  

 

1.5  Druhy finanční analýzy 

Účetní výkazy obsahujíc údaje, které můžeme přímo použít – jedná se o absolutní 

ukazatele. Z rozdílů stavových ukazatelů lze získat ukazatele rozdílové. Jestliže 

vykázaný údaj je dáván do poměru s jiným údajem, pracujeme s poměrovými ukazateli 

(Sedláček, 2011). 

1.5.1 Absolutní ukazatele finanční analýzy 

Absolutní ukazatele se využívají zejména k analýze vývojových trendů a k procentnímu 

rozboru komponent (Sedláček, 2011). 

• Horizontální analýza (analýza trendů). 

Horizontální analýza se zabývá porovnáním změn položek jednotlivých výkazů 

v časové posloupnosti. Vypočítá se absolutní výše změn a její procentuální vyjádření 

k výchozímu roku. Změny jednotlivých položek výkazů se sledují po řádcích 

horizontálně, a proto je tato metoda nazývána horizontální analýzou absolutních dat 

(Sedláček, 2011). 

Absolutní	změna = ukazatel< − ukazatel<=> 

• Vertikální analýza (procentní rozbor). 

U vertikální analýzy spočívá vyjádření jednotlivých položek výkazů jako procentní 

podíl k jediné zvolené základně položené jako 100%. Pro rozbor rozvahy je obvykle za 

základnu zvolena výše aktiv (pasiv) a pro rozbor výkazu zisku a ztráty velikost 

celkových výnosů nebo nákladů (Sedláček, 2011). 
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1.6 Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele nám slouží především k analýze a řízení likvidity podniku. 

Rozlišujeme tři ukazatele: 

1.6.1 Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Čistý pracovní kapitál neboli také provozní kapitál. Ukazatel vyjadřuje rozdíl mezi 

oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými závazky. Tento ukazatel má vliv na 

platební schopnosti podniku a je určujícím faktorem při hodnocení platební schopnosti 

podniku. Čím větší je hodnota ČPK, tím lépe bude podnik hradit své finanční závazky 

při určitém stupni likvidity (Růčková, 2015). 

Čistý pracovní kapitál má dva druhy výpočtu: 

• Manažerský přístup: ČPK = oběžná aktiva – krátkodobé závazky 

• Investorský přístup: ČPK = dlouhodobá pasiva – stálá aktiva 

 
1.6.2 Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Tento ukazatel nám představuje okamžitou likviditu, je silnější než ČPK, čerpá pouze z 

nejlikvidnějších aktiv, a to z pohotových peněžních prostředků (peníze v hotovosti a na 

běžných účtech, někdy se zahrnují i směnky a šeky). A odečteme od toho na straně pasiv 

okamžitě splatné závazky (Růčková, 2015). 

ČPP = pohotové finanční prostředky – okamžitě splatné závazky 

1.6.3 Čistý peněžní majetek (ČPM) 

Nazývaný také jako - čistý peněžně pohledávkový fond. Ukazatel představuje určitý 

kompromis mezi oběma výše uvedenými ukazateli. Představuje rozdíl mezi oběžnými 

aktivy, ze kterých jsou vyloučeny zásoby a krátkodobé závazky (Růčková, 2015). 

ČPM = oběžná aktiva – zásoby – krátkodobé závazky 



18	
 

1.7  Základní poměrové ukazatele 

Jedním ze základních nástrojů finanční analýzy jsou ukazatele poměrové. Jedná se 

o jednu z nejoblíbenějších metod především proto, že umožňuje získat rychlý přehled 

o finanční situaci podniku. Existuje velké množství těchto ukazatelů, avšak pro praxi se 

osvědčilo využívání pouze několika základních ukazatelů (Knápková, 2012). 

1.7.1 Ukazatele zadluženosti 

• Celková zadluženost  

Celková zadluženost patří mezi základní ukazatele zadluženosti. Udávají vztah mezi 

cizími zdroji a vlastním kapitálem, nebo jejich složkami. Ukazatele vypovídají o tom, 

kolik majetku podniku je financováno cizím kapitálem. Doporučená hodnota podle řady 

odborných autorů se pohybuje v rozmezí 30-50%. U posuzování zadluženosti je však 

nutné dbát a respektovat příslušnost odvětví a také například schopnost splácet úroky 

z dluhů plynoucích (Knápková, 2012).  

Celková	zadluženost = Cizí	zdroje
Aktiva	celkem 

• Míra zadluženosti 

Dalším důležitým a často využívaným ukazatelem je míra zadluženosti, které poměřuje 

cizí a vlastní kapitál. Tento ukazatel je významný pro banku, pokud například 

společnost žádá o poskytnutí nového úvěru. Ukazatel signalizuje, do jaké míry můžou 

být ohroženy nároky věřitelů. Při analýze zadluženosti hraje svou roli nejen zastoupení 

vlastního a cizího kapitálu ve finanční struktuře podniku, ale také struktura zdrojů 

z hlediska splatnosti (Knápková, 2012). 

Míra	zadluženosti = Cizí	zdroje
Vlastní	kapitál 

• Koeficient samofinancování 

Jde o podíl vlastního kapitálu na financování celkových aktiv podniku (Knápková, 

2012). 
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koeficient	samofinancování = Vlastní	kapitál
Aktiva	celkem 

 

• Úrokové krytí 

Úrokové krytí charakterizuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Prakticky 

část zisku vyprodukovaná cizím kapitálem by měla stačit na pokrytí nákladů na 

vypůjčený kapitál. Pokud má ukazatel hodnotu 1, znamená to, že podnik vytvořil zisk, 

který je dostatečný pro splácení věřitelům, avšak na vlastníka v podobě čistého zisku už 

nic nezbyde. Tato hodnota není pro podnik dostačující. V odborných literaturách se 

uvádí, že hodnota by měla být vyšší než 5. (Sedláček, 2011) 

Úrokové	krytí = EBIT
Nákladové	úroky 

1.7.2 Analýza likvidity 

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky. Základní ukazatele pracují 

s položkami oběžných aktiv a krátkodobých cizích zdrojů. Za krátkodobé cizí zdroje 

jsou považovány krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní úvěry a finanční 

výpomoci (Knápková, 2012). 

• Ukazatel běžné likvidity (likvidita III. stupně) 

běžná	likvidita = 	 oběžná	aktiva
krátkodobé	cizí	zdroje 

Ukazatel běžné likvidity zobrazují krytí krátkodobých závazků oběžnými aktivy, 

případně jejich vybranými částmi (Knápková 2015). Doporučená hodnota ukazatele je 

v rozmezí 1,5-2,5 (Bartoš, 2015). 

• Ukazatel pohotové likvidity (likvidita II. stupně) 

Pohotová	likvidita = 	 krátkodobé	pohledávky + krátkodobý	finanční	majetekkrátkodobé	cizí	zdroje  
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Zde by se měl ukazatel pohybovat v hodnotách v rozmezí 1-1,5 (Bartoš, 2015). Za 

oběžná aktiva se vylučují zásoby, jako nejméně likvidní část (Knápková, 2012). 

• Ukazatel okamžité likvidity (likvidita I. stupně) 

okamžitá	likvidita = 	 krátkodobý	finanční	majetekkrátkodobé	závazky  

Ukazatel by měl nabývat hodnot v rozmezí 0,2-0,5 (Bartoš, 2015). Vyšší hodnoty se 

považují za špatné hospodaření s kapitálem a neefektivní využití finančních prostředků 

(Knápková, 2012). 

 
1.7.3 Analýza rentability 

Rentabilita, resp. výnosnost vloženého kapitálu, je měřítkem schopnosti dosahovat 

zisku použitím investovaného kapitálu, tj. schopnosti podniku vytvářet nové zdroje 

(Knápková, 2012). Jinak řečeno, poměřují zisk získaný podnikáním k výši zdrojů 

podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení (Bartoš, 2015). Rentabilita celkové kapitálu se 

v oborovém odvětví dle českého statistického úřadu pohybuje okolo 8%. 

• Rentabilita investovaného kapitálu (ROI – Return On Investment) 

Ukazatel patří mezi jedny z nejdůležitějších ukazatelů, jimž se hodnotí podnikatelská 

činnost firem. Vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál vložený do podniku, 

nezávisle na zdroji financování. Zisk může mít opět podobu po zdanění (EAT), před 

zdaněním nebo EBIT (Sedláček, 2011). 

Rentabilita	vlastního	kapitálu	(ROI) = 	 Zisk
Dlouhodobý	kapitál 

• Rentabilita tržeb (ROS – Return On Sales) 

Charakterizuje zisk vztažený k tržbám. Tržby ve jmenovateli představují tržní 

obohacení výkonů podniku za určité časové období (rok, měsíc, týden). Zisk v čitateli 

můžu mít podoby zisku po zdanění, zisku před zdaněním nebo EBIT (Sedláček, 2011). 
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Rentabilita	tržeb	(ROS) = 	 ZiskTržby 

• Rentabilita celkového kapitálu (ROA – Return On Assets) 

Ukazatel ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez 

ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány - vlastní, cizí, krátkodobé nebo 

dlouhodobé (Sedláček, 2011). 

Rentabilita	celkového	kapitálu	(ROA) = 	 EBITAktiva 

• Rentabilita vlastního kapitálu (ROE –	Return On Equity) 
 

Vyjadřuje výnosnost vloženého kapitálu akcionáři nebo vlastníky podniku. Díky tomuto 

ukazateli mohou investoři zjistit jak velký je riziko investice. Kladný rozdíl mezi 

úročením vkladů a rentabilitou nazýváme prémie za riziko. Prémií za riziko jsou 

odměňováni vlastníci, kteří podstupují riziko při investici (Knápková, 2012). 

Rentabilita	vlastního	kapitálu	(ROE) = 	 Zisk
Vlastní	kapitál 

1.7.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Má-li jich 

více, než je účelné, vznikají mu zbytečně náklady a tím se snižuje i zisk. Pokud jich má 

nedostatek, pak přichází o případné výnosy, které by mohl získat (Sedláček, 2011). 

• Obrat aktiv 

Obrat	aktiv = 	 TžbyAktiva 

Nízká hodnota tohoto ukazatele znamená neúměrnou majetkouvou vybavenost podniku 

a jeho neefektivní využití. Minimální doporučovaná hodnota ukazatele je 1 (Knápková, 

2012). 
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• Doba obratu zásob 

Doba	obratu	zásob = 	Průměrný	stav	zásobTržby 	×360 

Ukazatel nám udává průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podnikání do 

doby jejich spotřeby nebo do doby jejich prodeje. Pro posouzení ukazatele je 

rozhodující jeho vývoj v časové řadě a také porovnání s odvětvím (Sedláček, 2011). 

• Doba obratu pohledávek 

Doba	obratu	pohledávek = 	Průměrný	stav	pohledávekTržby 	×360 

Doba obratu pohledávek je dobou existence kapitálu ve formě pohledávek. Tento 

ukazatel vypočítáme jako podíl průměrného stavu pohledávek a průměrných denních 

tržeb. Ukazatel vyjadřuje období od okamžiku prodeje na obchodní úvěr, po které musí 

podnik v průměru čekat, než obdrží platby os svých odběratelů. Čím delší bude 

průměrná doba inkasa pohledávek, tím větší bude potřeba úvěrů, a tím se zvednou i 

náklady podniku (Knápková, 2012). 

• Doba obratu závazků 

Doba	obratu	závazků = 	Krátkodobé	závazky	Tržby 	×360 

Ukazatel průměrné doby obratu závazků nám vyjadřuje dobu vzniku závazků, než dojde 

k jejich úhradám. Tento ukazatel by se měl alespoň minimálně rovnat doby obratu 

pohledávek. Pokud je doba obratu závazků vyšší než součet obratu zásob a pohledávek, 

dodavatelské úvěry financují pohledávky i zásoby, což je pro podnik výhodné 

(Knápková, 2012).  
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1.8  Analýza soustav ukazatelů 

Finanční situaci podniku můžeme hodnotit vícero způsoby jak rozdílových, tak 

poměrových ukazatelů. Nevýhodou však těchto ukazatelů je, že se zaměřují pouze na 

konkrétní části podnikání. Proto také byly vymyšleny soustavy ukazatelů, které 

soustřeďují převážně několik poměrových ukazatelů zaráz a tím nám umožní hodnotit 

komplexní finanční situaci společnosti prostřednictvím jediného čísla. Nevýhodou 

soustav ukazatelů je, že mají nižší vypovídající schopnost a slouží pouze jako podklad 

pro další hodnocení finanční situace v podniku. (Růčková, 2011). 

Soustavy ukazatelů lze rozdělit na dvě základní skupiny: 

1. soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů; 

2. účelové výběry ukazatelů (Sedláček, 2011). 

Výběry ukazatelů lze dále členit na: 

1. bonitní, neboli diagnostické modely;  

2. bankrotní, též predikční modely (Sedláček, 2011). 

Jednoduše a stručně popíšu, k čemu slouží tyto modely a v analytické části vypočítám 

pro svoji firmu jeden z typu bankrotního modelu. 

1.8.1 Bonitní a bankrotní modely 

Bonitní a bankrotní modely mají za cíl posoudit finanční zdraví či finanční tíseň 

konkrétní společnosti, a to nejčastěji pomocí jedné číselné hodnoty. Dané hodnoty 

slouží především pro vlastníky a investory (Sedláček, 2011).  

• Kralicekův Quicktest (bonitní model) 

Tento model, který v roce 1990 sestavil a publikoval Peter Kralicek se řadí mezi modely 

bonitní. Model hodnotí podnik čtyřmi ukazateli, kterým přiřazuje známky od jedné do 

pěti. První ukazatel je kvóta vlastního kapitálu, která vypovídá o kapitálové síle firmy, 

druhým ukazatelem je doba splácení dluhu v letech – tím se posuzuje zadluženost. 
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Dalším ukazatelem je rentabilita aktiv a poslední cash—flow v % podnikového výkonu, 

což je modifikovaný ukazatel rentability tržeb a slouží k posouzení finanční výkonnosti  

(KRALICEK, 1993). V následující tabulce je vše popsáno: 

Tabulka č. 2: Kralicek Quicktest – přehled a hodnocení ukazatelů; vlastní zpracování dle 
(Kralicek, 1993) 

  Finační stabilita Výnosová situace 

Ukazatel Kvóta vlastního 
kapitálu 

Doba splácení 
dluhů Rentabilita aktiv Provozní CF 

v % 

vzorec _`
a`	×100 

a` − cdeěžeí	cfghiř.
ak	  

lmno
pqrsečeí	htus ×100 

vshℎ	xrgy
ifžpz

×100 

výborný > 30 % < 3 roky > 15 % > 10 % 

velmi dobrý > 20 % < 5 let > 12 % > 8 % 

průměrný > 10 % < 12 let > 8 % > 5 % 

špatný < 10 % > 12 let < 8 % < 5 % 
ohrožení 
insolvencí < 0 % >30 let < 0 % < 0 % 

Výpočet Kralicekova Quicktestu v praxi: 

1. Každý ukazatel vypočítáme a ohodnotíme známkou podle toho, do kterého 

intervalu zapadá. U jednotlivých známek lze posoudit, která oblast je silnou 

stránkou podniku a naopak. 

2. Pokud zprůměrujeme výsledky u prvních dvou řádků, zjistíme dílčí výsledek 

finanční stability a u zbylých dvou řádků získáme dílčí výsledek výnosové 

situace (viz tabulka). 

3. Celkový výsledek získáme spočítáním průměru všech čtyř ukazatelů. Hodnocení 

podniku je pak podle stupnice v tabulce, čím více se blíží k hodnotě (známce) 

jedna, tím více můžeme považovat podnik za „úspěšnější“. 

1.8.2 Analýza bankrotních modelů 

Cílem hodnocení finanční situace podniku pomocí bankrotních modelů je nalézt, zda 

v blízké budoucnosti firmě hrozí bankrot. K bankrotním modelům patří např. Z-skóre 

(Altmanův model) nebo indexy IN (indexy důvěryhodnosti) (Knápková, 2012). 
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1.8.3 Altmanův model bankrotu (Z-skóre) 

Z-skóre neboli Altmanův model patří mezi nejznámější a nejpoužívanější modely. 

Vychází z diskriminační analýzy (Atlman, 1968) a vypovídá o finanční situaci podniku 

(Knápková, 2012). Model z roku 1968: 

Z − skóre = 	1,2	×X> + 1,4×XÄ + 3,3×XÅ + 0,6×XÇ + 1,0×XÉ 

kde: x1= čistý provozní kapitál / celková aktiva; 

 x2= nerozdělený zisk / celková aktiva; 

x3= zisk před zdaněním a úroky (EBIT) / celková aktiva; 

x4= tržní hodnota vlastního kapitálu / cizí zdroje; 

x5= celkový obrat (tržby) / celková aktiva (Sedláček, 2011). 

V roce 1983 byly tyto hodnoty upraveny a publikovány následovně: 

Z − skóre = 	0,717	×	x> + 0,847	×	xÄ + 3,107	×	xÅ + 0,420	×	xÇ + 0,998	×	xÉ 

Problém je zde u většiny podniku určení tržní hodnoty vlastního kapitálu (Knápková, 

2012). Hodnoty jsou stejné jako v předchozím vztahu a X4 se stanoví jako podíl 

vlastního kapitálu v účetní hodnotě k celkovým dluhům (Sedláček, 2011). 

Vyhodnocení finanční situace podle modelu je následující: 

a) hodnota Z-skóre je větší než 2,99 – uspokojivá finanční situace, 

b) hodnota Z-skóre je mezi 1,81 - 2,99 – nevyhraněná finanční situace neboli tzv. 

šedá zóna, 

c) hodnota Z-skóre je menší než 1,81 – velmi silné finanční problémy, možný 

bankrot firmy (Sedláček, 2011). 
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1.8.4 Index IN05 

Index IN05 vychází z indexu důvěryhodnosti manželů Neumaierových z roku 1995, 

který byl individuálně přizpůsoben pro mnoha odvětví české ekonomiky. Model je 

konstrukcí podobný Z-funkci, avšak váhy jednotlivých ukazatelů v rovnici jsou 

přizpůsobeny jednotlivým odvětvím podle oborové klasifikace ekonomických činností. 

Stejnými autory byly později sestaveny novější verze IN99, IN01 a nejaktuálnější IN05. 

V práci se zaměřím právě na poslední model IN05, je totiž českými ekonomy 

považován za nejvhodnější pro hodnocení českých podniků (Kubíčková, 2015).  

Nejnovější model: 

IN05 = 	0,13	×	x> + 0,04	×	xÄ + 3,97	×	xÅ + 0,21	×	xÇ + 0,09	×	xÉ 

kde:  x1 = aktiva / cizí kapitál; 

 x2 = zisk před zdaněním a úroky (EBIT) / úroky; 

x3 = zisk před zdaněním a úroky (EBIT) / aktiva; 

x4 = výnosy / aktiva; 

x5 = oběžná aktiva / výnosy. 

Výsledky můžeme interpretovat následovně: 

a) IN05 > 1,6 – firma bude vytvářet hodnotu s pravděpodobností 95% a ze 92% 

nezkrachuje, 

b) 0,9 < IN05 <1,6 – firma zkrachuje s 50% pravděpodobností, ale se 70% 

pravděpodobnosti bude vytvářet hodnotu. 

c) IN05 < 0,9 – firma zkrachuje s pravděpodobností 97% a hodnotu bude tvořit 

pouze v 5% (Neumaierová, 2005). 

Výhodou indexu IN05 je schopnost hodnotit hrozbu bankrotu a zároveň tvorbu hodnoty 

firmy. Hodnoty je možné tedy využít na hodnocení minulosti, současné výkonnosti a 

také předpokládaného budoucího fungování podniku.  (Neumaierová, 2005). 
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1.9  Bod zvratu 

Bod zvratu (break-even point – BEP) představuje objem produkce (nezávisle proměnná) 

podniku, při kterém se tržby rovnají celkovým nákladům, kdy podnik již není ztrátový, 

ale ještě nedosahuje zisku. Zisk se rovná nule. Hlavním úkolem je tedy stanovení 

nákladů, které jsou rozhodující v podnikové ekonomice (Scholleová, 2012) 

Náklady jsou peněžní částky, které podnik účelně vynaložil na získání výnosů. Ty 

rozdělujeme dle závislosti na objemu prováděných výkonů. 

Variabilní náklady jsou takové, které se mění a jsou závislé na objemu výroby (v 

našem případě na objemu výkonů). 

Fixní náklady jsou neměnné za měřené období a nejsou závislé na objemu výroby nebo 

výkonů (Scholleová, 2012) 

Níže můžeme vidět graf bodu zvratu a jednotlivé ukazatele: 

Graf č. 1: Bod zvratu; vlastní zpracování dle (Scholleová, 2012) 
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Další označení veličin potřebné k výpočtu bodu zvratu si zavedeme následovně: 

Q – množství vyrobených a prodaných výrobků  

p – cena výrobku 

T – celkové tržby 

FN – fixní náklady 

VN – variabilní náklady 

CN – celkové náklady 

• Výpočet bodu zvratu: 

Bod zvratu si odvodíme ze základního vztahu: 

tržby = celkové náklady (T = CN) 

p * Q = FN + VN*Q 

Q = FN / (p – VN),  

kde (p – VN) je jednotkový krycí příspěvek. 

Vzorec lze vyjádřit i následovně, kde budeme brát v potaz celkové tržby a zjistíme, při 

jakých tržbách se dosáhne bodu zvratu: 

âäã =
kå

1 − _åo
 

Jmenovatelem zjistíme krycí příspěvek na úhradu fixní nákladů k tvorbě zisku. 
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V následující tabulce je jednoduché rozřazení fixních a variabilních nákladů: 

Tabulka č. 3: Fixní a variabilní náklady; vlastní zpracování 

Údaje pro použití pro sestavení bodu zvratu budou vycházet z fiančního účetnictví, a to 

především z výkazu zisku a ztrát. Dále sestrojím graf, který bude vyjadřovat vývoj 

nákladů. Zjistíme jaký objem výkonů musí společnost docílit, aby pokryla svoje 

náklady a začala tvořit zisk.  

   

  

Fixní náklady Variabilní náklady 

• Odpisy majetku 

• Nájemné 

• Pojistné 

• Dividendy 

• Energie 

• Úroky 

• Leasingové poplatky	

• Spotřeba materiálů 

• Přímé mzdy  

• Ostatní přímé náklady 

• Přímé energie a palivo  

• Spotřeba PHM 

• Náklady na opravy a údržbu	
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2 ANALÝZA SOUČASNÉ FINANČNÍ SITUACE 

V této kapitole nejdříve představím samotnou firmu a následně vypracuji samostatnou 

finanční analýzu a analýzu bodu zvratu. Na závěr kapitoly stručně shrnu podstatné 

skutečnosti, které jsem získal díky provedení finanční analýzy. 

 

2.1 Charakteristika společnosti Avis Autovermietung GmbH. 

Společnost:   Avis Autovermietung GmbH – organizační složka 

Sídlo společnosti:  Praha 

Vznik společnosti: 1946 

Vznik v ČR:  27.8. 1992  

Počet zaměstnanců:  50 

Předmět podnikání:  Pronájem motorových vozidel 

Obrázek č. 3: Brněnská pobočka AVIS v Tuřanech-letiště 

(zdroj: vlastní fotografie autora) 
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Společnost Avis Autovermetung GmbH (dále jen Avis) a její dceřiné společnosti jsou 

světově známé firmy, které poskytují služby v podobě pronájmu motorových vozidel. 

Působí ve více než 165 zemích s přibližně 5450 pobočkami. Společnost byla založena 

v roce 1946. Založil ji Warren Avis a Avis byla první společností zaměřující se na 

půjčování aut z letištních lokalit. V roce 1992 byla v České republice založena 

společnost Avis sídlící v Praze. Jak už bylo zmíněno, že se firma zaměřila především do 

letištních lokalit, lze říci, že to platí i v České Republice. Jelikož v dnešní době je 

letecká doprava velice využívaná, díky tomu společnost využívá předmětu svého 

podnikání.  

2.1.1 Historie společnosti 

Jak již bylo zmíněno, v roce 1946 Warren E. Avis založil firmu „Avis Airlines A Car 

Systém“ se sídlem v Detroitu v USA. O několik let později začala firma působit i 

Evropě, vytvořilo se od té doby několik dceřiných společností. V roce 1966 vznikla již 

společnost s názvem Avis ve Vídni a to jako právě dceřiná společnost Firmy Avis 

Budget EMEA Ltd se sídlem ve Velké Británii. V roce 1992 vznikla v České republice 

firma Avis jako organizační složka vídeňské společnosti. Česká firma sídlí v Praze, kde 

jsou právě 2 kamenné pobočky. 

2.1.2 Současnost 

V ČR má Avis dva typy poboček, a to jsou kamenné a tzv. „virtuální“ (delivery point). 

Virtuální pobočky mají význam takový, že pro společnost je to pobočka jak kterákoliv 

jiná, avšak pro zákazníka má význam právě jen místa, kde může být auto doručeno nebo 

vyzvednuto. Tyto „virtuální pobočky“ jsou například v Mladé Boleslavi, Plzni, Brně (ve 

městě), Olomouci nebo Ostravě (ve městě). Společnost má 4 kamenné pobočky na 

území ČR. Dvě z nich jsou v Praze, první v centru Prahy a druhá na letišti Václava 

Havla. Zbylé dvě jsou také na letištích a to na Brněnském (Tuřany) a v Ostravě (Letiště 

Leoše Janáčka). 

Pro firmu Avis existují nejčastěji dva typy zákazníků. Prvním typem jsou cizinci 

nebo lidé, kteří přiletí na letiště do určitého města, kde Avis sídlí a chtějí si vypůjčit na 
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délku svého pobytu vozidlo, aby mohli pohodlně cestovat a to za účelem služebního 

nebo rekreačního pobytu. Druhým typem jsou převážně čeští zákazníci z různých firem 

po celé ČR, kdy firma pro svého zaměstnance domluví vůz od společnosti Avis a to 

převážně na tzv. služební cesty. Právě v Brně převyšuje druhý typ zákazníků, jelikož 

Brněnské letiště není tak frekventované a pravidelných linek není mnoho, tak poptávka 

ze strany soukromníků je daleko menší. 

Avis patří mezi pěticí největších firem spolu s partnerskou firmou Budget a 

třemi konkurenčními (Sixt, Hertz a Europcar), kteří nabízejí službu a to právě v podobě 

pronájmu motorových vozidel. Avšak z celého konkurenčního trhu má společnost Avis 

nejmladší flotilu automobilů a to má také dopad i na cenu za dané služby. Avšak tuto 

skutečnost si najde spousty stálých zákazníků, kdy je zaručeno, že jejich vůz nebude 

starší než jeden rok a nebude mít najeto více než 25 000 km.  

Aby společnost Avis mohla vyhovět co nejvíce zákazníkům, rozřadila své 

automobily do jednotlivých skupin, které se značí písmeny. Jednotlivá písmena značí 

především velikost automobilu, počet maximálně přepravovaných osob, dále např. 

výkon a různé příslušenství daného automobilu. Vozový park pro Českou republiku 

tvoří především značky aut jako je například: Škoda, Peugeot, Opel, Toyota, Citroen 

nebo Mercedes Benz. 

Krom výběru a pronájmu automobilu si zákazník může ke svému vozidlu 

pronajmout i další doplňkové služby a to zejména GPS navigaci, různé typy dětských 

sedaček, GSM modul sloužící na připojení k internetu pomocí Wi-Fi a další. 
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2.2 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů využívá údajů z účetních výkazů. Zaměřuje se 

především na analýzu trendů (horizontální analýza) a na procentuální rozbor 

komponentů (vertikální analýza) ve společnosti. 

2.2.1 Horizontální analýza  

V tabulkách jsou uvedeny horizontální analýzy vybraných položek aktiv a pasiv 

vyjádřených v poměru % a také v absolutním poměru (tis. Kč,-).  

Tabulka č. 4: Horizontální analýza vybraných položek aktiv v % a tis. Kč,- 

Horizontální analýza vybraných položek aktiv (vyjádřené v %) 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Celková aktiva 14,71% 0,14% 14,38% 

DM 24,92% 0,42% -0,85% 

DNM - - - 

DHM 24,92% 0,42% -0,85% 

Oběžná aktiva -9,69% -17,31% 47,79% 

Krátkodobé pohledávky -10,63% -20,92% -8,33% 

KFM -21,17% 32,57% 285,03% 

Horizontální analýza vybraných položek aktiv 
(jednotky v tis. Kč,-) 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Celková aktiva 49 995 545 56 135 

DM 60 632 1 274 -2 594 

DNM - - - 

DHM 60 632 1 274 -2 594 

Oběžná aktiva -8 278 -13 352 30 484 

Krátkodobé pohledávky -6 467 -11 379 -3585 

KFM -2471 2997 34768 
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Horizontální analýza a struktura aktiv nám říká, že celková aktiva se v měřených 

letech postupně navyšovala. U dlouhodobého majetku byl největší nárůst z roku 2013 

na rok 2014 a to o téměř 25%, v následujících dvou letech nedošlo k příliš velkým 

změnám, ale v roce 2016 můžeme vidět opět nárůst celkových aktiv.  

Co se týče dlouhodobého majetku, který se skládá pouze dlouhodobého hmotného 

majetku (firma nezaznamenává ve výkazech dlouhodobý nehmotný majetek) došlo 

k nejvyššímu nárůstu z roku 2013 na rok 2014, v následujících letech se hodnoty nějak 

výrazně neměnily. Dlouhodobý nehmotný majetek je složen z 90% samotnými 

movitými věci (automobily, které využívá firma k pronájmu), ve zbylých procentech 

jsou pozemky a stavby. Lze tedy říci, že v roce 2014 firma disponovala daleko s větším 

vozovým parkem než v předešlém roce.  

Oběžná aktiva u firmy mezi roky 2013 až 2015 klesala, ale velký nárůst, skoro až o 

polovinu zaznamenal rok 2016. Do oběžných aktiv firmy spadají převážně z velké  části 

krátkodobé pohledávky a zbytek tvoří krátkodobý finanční majetek. Krátkodobé 

pohledávky se za následující měřené období stále snižovali, oproti tomu se výrazně 

navýšil krátkodobý finanční majetek firmy a to v roce 2016. Došlo téměř ke 

trojnásobnému nárůstu. Firma držela větší prostředky na účtech v bankách. 

U zásob nedošlo k náhlým změnám a to především z toho důvodu, že společnost 

podniká ve službách a nemá příliš mnoho aktiv v zásobách. Tuto položka není nějak 

významná pro firmu. V následující tabulce lez vidět vývoj a složení aktiv: 

Tabulka č. 5: Vývoj a složení aktiv (tis. Kč,-) 

Vývoj a složení aktiv (v tis. Kč,-) 

AKTIVA 2013 2014 2015 2016 

Dlouhodobý majetek 243 301 303 933 305 207 302 613 

Oběžná aktiva 85 421 77 143 63 791 94 275 

Zásoby 7 986 8 746 5 676 5 677 

Krátkodobé pohledávky 60 863 54 396 43 017 39 432 

KFM 11 672 9 201 12 198 46 966 
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Následující dvě tabulky nám ukazují horizontální analýzu vybraných položek pasiv: 

Tabulka č. 6: Horizontální analýza vybraných položek pasiv (%) 

Horizontální analýza vybraných položek pasiv (vyjádřené v %) 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Celková pasiva 14,71% 0,14% 14,38% 

VH minulých let 13,50% 7,38% 35,51% 

Cizí zdroje 15,13% -2,65% 13,43% 

Krátkodobé závazky 15,50% -22,82% -29,33% 

Bank. úvěry a výpomoci 15,71% 40,33% 73,76% 
 

Tabulka č. 7: Horizontální analýza vybraných položek pasiv (tis. Kč,-) 

 

Horizontální analýza a struktura pasiv nám ukazuje, že vlastní kapitál firmy během 

měřených čtyř let postupně narůstal a dosáhl více jak poloviční hodnoty od počátku 

roku 2013 až ke konci roku 2016. Co se týče výsledku hospodaření minulých let, zde 

máme také kladně nárůstové hodnoty, nejvíce hodnota narostla z roku 2015 na 2016 a to 

o přibližně 35,5%. Jak lze vidět cizí zdroje mají taky tendenci růstu během období 

2013-2016 a na to můžeme navázat krátkodobými závazky, které se sice postupně 

snižovaly, ale naproti tomu bankovní úvěry a výpomoci dosáhly velmi vysokých hodnot 

v roce 2016, což je přibližně trojnásobek než v roce 2013. Firma využívá především 

bankovní úvěry a leasing, zvyšování těchto hodnot je díky zvyšování vozového parku. 

Poptávka pro pronájmech se za poslední léta čím dál zvětšuje a tudíž firma potřebuje 

Horizontální analýza vybraných položek pasiv  
(jednotky v tis. Kč,-) 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Celková pasiva 49 995 545 56 135 

VH minulých let 3 210 1 991 10 290 

Cizí zdroje 45 758 -9218 45 523 

Krátkodobé závazky 32 675 -55 553 -55 121 

Bank. úvěry a výpomoci 13 954 41 441 106 354 
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více vozidel aby pokryla požadavky zákazníků. Tyto hodnoty lze dobře vyčíst z grafu, 

který jsem vytvořil na základě dat z výkazu: 

Graf č. 2: Vývoj a složení pasiv (tis. Kč,-) 
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2.2.2 Vertikální analýza  

Vertikální analýza nám v následující tabulkách ukáže procentuální složení vybraných 

ukazatelů aktiv a pasiv v rozvaze. 

Tabulka č. 8: Vertikální analýza aktiv a pasiv (%) 

Vertikální analýza vybraných položek rozvahy 

AKTIVA 2013 2014 2015 2016 

Celková aktiva 100% 100% 100% 100% 

Dlouhodobý majetek 71,59% 77,96% 78,18% 67,77% 

Oběžná aktiva 25,14% 19,79% 16,34% 21,11% 

Zásoby 2,35% 2,24% 1,45% 1,27% 

Krátkodobé pohledávky 17,91% 13,95% 11,02% 8,83% 

KFM 3,43% 2,36% 3,12% 11,19% 

Časové rozlišení 3,27% 2,25% 5,48% 11,12% 

PASIVA     

Pasiva celkem 100% 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál 8,32% 7,76% 10,39% 13,40% 

VH z minulých let 7,00% 6,92% 7,42% 8,79% 

Cizí zdroje 89,99% 89,32% 86,83% 86,11% 

Krátkodobé závazky 62,02% 62,45% 48,14% 29,74% 

Bankovní úvěry a výpomoci 23,78% 26,35% 36,94% 56,11% 

Časové rozlišení 2,69% 2,92% 2,78% 0,49% 

 

• Vertikální analýza aktiv 

O firmě Avis můžeme říci, že se jedná o kapitálově těžkou společnost, protože její 

aktiva se skládají převážně z dlouhodobého majetku (jedná se především o hmotný 

majetek - vozidla). V jednotlivých letech tvoří hodnoty okolo 70% a 80% z celkových 

aktiv. Oběžná aktiva jsou především tvořeny krátkodobými pohledávkami, tady se jedná 

především o nezaplacené faktury za pronájmy. Další část oběžných aktiv obsahuje 

krátkodobý finanční majetek a to zejména peníze a účty v bankách. S nejvíce 
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krátkodobým finančním majetkem firma disponovala v roce 2016, kdy se hodnota 

vyšplhala přes 11%. Zásoby obsahují velmi malou část oběžných aktiv. Zásoby se 

postupně snižovaly až spadly téměř na 1% v roce 2016. Časové rozlišení tvoří malý 

podíl z celkových aktiv v letech 2013 až 2015. V roce 2016 tato hodnota přesáhla mírně 

nad 11%. 

• Vertikální analýza pasiv 

U vertikální analýzy pasiv lze jednoznačně vidět, že vlastní kapitál tvoří malou součást 

z celkových aktiv. V roce 2013 a 2014 nedosáhl hodnot ani 10%. V roce 2015 už 

pokořil hranici 10% a v následujícím roce se vyšplhal na hodnotu přes 13%. Firma tedy 

disponuje s malou částí vlastního kapitálu. Enormní část celkových pasiv tvoří cizí 

zdroje, které jsou větší jak 85% ve všech měřených letech. Jsou složeny především 

krátkodobými závazky, které se postupně sice snižovaly, ale oproti tomu se navyšovaly 

jiné závazky a to zejména bankovní úvěry a výpomoci, kde tyto hodnoty měly růstovou 

tendenci. Krátkodobé závazky tvořili cizí zdroje přibližně ze 62%. To je dvakrát více 

než v roce 2016, kde byla tato hodnota pod 30%. V roce 2016 tvořili bankovní úvěry a 

výpomoci více jak 50% hodnoty z cizích zdrojů. To je více jak dvojnásobek než v roce 

2013. Časové rozlišení má opět jen velice malý podíl z celkových pasiv, hodnoty 

nepřesáhly více jak 3%, v roce 2016 tato hodnota dokonce klesla dokonce na půl 

procenta. 

2.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

V této kapitole se budeme věnovat analýze rozdílových ukazatelů a to zejména čistého 

pracovního kapitálu, čistých pohotových prostředků a čistého peněžního majetku. 

Hodnoty vyjádřím v následující tabulce:  
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Tabulka č. 9: Analýza jednotlivých rozdílových ukazatelů 

Analýza rozdílových ukazatelů (v tis. Kč,-) 

 2012 2013 2014 2015 

ČPK (manažerský přístup) -125 371 -166 324 -124 123 -38 518 

ČPK (investorský přístup) -59 135 -44 261 -33 769 -81 886 

ČPP -199 120 -234 266 -175 716 -85 827 

ČPM -133 357 -175 070 -129 799 -44 195  

 

Čistý pracovní kapitál – naše firma během sledovaného období u tohoto ukazatele 

nedosáhla kladných hodnot. Jelikož naše firma disponuje především s dlouhodobým 

hmotným majetkem, proto u investorského přístupu jsou tyto hodnoty nižší až na rok 

2016. V roce 2016 firma zvětšila svá oběžná aktiva oproti svým krátkodobým 

závazkům. Každopádně z ukazatele vyplývá, že firma nedisponuje s volným pracovním 

kapitálem. 

Čisté pohotové prostředky – tady se nám opět dochází ve všech letech k záporným 

hodnotám. Hodnoty ve sledovaném období postupně klesaly, a to o více jak polovinu 

původní hodnoty, ale přesto by firma nedokázala pokrýt potřebné krátkodobé závazky 

okamžitými finančními prostředky, což jsou např. peníze na účtech nebo v hotovosti. 

Čistý peněžní majetek – u posledního ukazatele jsou záporné hodnoty ve všech letech 

a ještě zvýšeny o zásoby, se kterými firma skoro vůbec nedisponuje. Je to daný 

předmětem podnikání ve službách, tudíž firma nemá skoro žádné peníze vázané 

v zásobách. Každopádně nejnižší hodnoty byly dosaženy v roce 2016, což bylo 

způsobeno zmenšením krátkodobých závazků. 

Z ukazatelů nám vyplývá, že firma nepokrývá své krátkodobé závazky svými 

krátkodobými aktivy. 
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2.4  Analýza poměrových ukazatelů 

Jedná se o jednu z nejrozšířenější a nejoblíbenějších metod finanční analýzy. Umožňuje 

nám provádět analýzu časového vývoje a také dobře slouží k srovnávání s 

konkurenčními podniky. 

2.4.1 Rentabilita 

Následující ukazatele nám poměří zisk získaný podnikáním s výší zdrojů podniku, jež 

byly použity k jejich dosažení. Změříme si rentabilitu celkového a vlastního kapitálu 

(ROA, ROE), rentabilitu tržeb (ROS) a také rentabilitu vloženého kapitálu (ROI). 

V čitateli pro jednotlivé ukazatele bylo počítáno s EBITem, pro ukazatel ROS byl 

vypočítán zisk po zdanění (EAT). Všechny hodnoty jsou vyjádřeny v tabulce níže: 

Tabulka č. 10: Ukazatele Rentability 

Rentabilita 

 2013 2014 2015 2016 

ROI 3,00 %  5,16 % 5,29 % 7,00 % 

ROE 13,69 % 24,94 % 25,13 % 36,73 % 

ROS s HV po zd. (EAT)  1,28 % 0,71 % 3,65 % 6,05 % 

ROS s EBIT 1,54 % 2,67 % 3,61 % 6,89 % 

ROA 1,14 % 1,94 % 2,61 % 4,92 % 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) – pro ukazatel nejsou doporučené hodnoty, 

samozřejmě čím větší je ukazatel ROI, tím lépe. Jako oborový průměr by se hodnota 

měla pohybovat okolo 15%. Náš podnik měl nejnižší tuto hodnotu v roce 2013 a to 3%, 

postupně ukazatel v následujících letech narůstal, v roce 2014 a 2015 se hodnota 

pohybovala něco málo přes 5% a pak v roce 2016 vzrostla na celých 7%. Jedná se o 

jeden z nejdůležitějších ukazatelů a je vhodná při hodnocení zadlužených podniků. 
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) – měří míru výnosnosti pro vlastníky. Slouží 

především pro hodnocení managamentu. V oborovém průměru by měly být hodnoty 

10% a více, aby se daly považovat uspokojivé pro firmy. Náš podnik dosahuje 

oborových hodnot v roce 2013. V následujících letech výrazně hodnota stoupla a 

dostala se přes 20% a v roce 2016 dokonce pokořila hranici 35%, což můžeme 

považovat velice kladně pro společnost. 

Rentabilita tržeb (ROS) – nám vyjadřuje ziskovost marže. Byly vypočítány obě 

varianty zisku a to jak zisk před zdaněním a úroky tak zisk po zdanění. Doporučené 

hodnoty by měly přesahovat 8% v oborovém průměru, což se podniku nepodařilo 

v měřeném období. Nejblíže se přiblížil této hranici v roce 2016, kdy byla ziskovost 

přibližně 6%. Avšak se podnik nedostal ani do záporných hodnot a nebyl daleko 

oborovým průměrům, můžeme na ziskovost nahlížet vcelku kladně.  

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) – poslední z měřených ukazatelů nám udává 

takzvanou produkční sílu. Hodnoty nám poukazují na to, jak efektivně je v podniku 

využívaný majetek, aby tvořil hodnotu v podobě zisku. Podnik v měřeném období 

vypovídal kladné hodnoty, nejvíce dosáhl hodnot v roce 2016 a to skoro 5%. Hodnoty 

dosahující hranici 10% a víc se dají považovat za velice efektivní hospodaření 

s majetkem, oborový průměr dosahuje hodnot okolo 8%. 

2.4.2 Likvidita 

V následujících odstavcích propočítám likviditu podniku. Jinak řečeno schopnost plnit 

své krátkodobé závazky. 

Tabulka č. 11: Ukazetele likvidity (běžná, pohotova, okamžitá) 

Likvidita (jednotky jsou vyjádřeny v násobcích) 

 2013 2014 2015 2016 

Běžná likvidita 0,39 0,31 0,39 0,74 

Pohotová likvidita 0,25 0,26 0,33 0,68 

Okamžitá likvidita  0,055 0,038 0,065 0,354 
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Běžná likvidita – nám říká, kolikrát oběžná aktiva pokryjí krátkodobé cizí zdroje (což 

jsou krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní úvěry v tomto případě).  Doporučený 

interval je v rozmezí od 1,5 – 2,5. Bohužel takových hodnot podnik nedosáhl v námi 

sledovaném období. Hodnota se pohybovala v rozmezí 0,3 až 0,4. Nejvíce se přiblížil 

v roce 2016, kde byla hodnota navýšena na 0,74. Takové hodnoty mohou znamenat 

neschopnost podniku dostát svým závazkům a hodnotí se jako finančně nezdravý 

podnik. 

Pohotová likvidita – podobně jako u předchozího ukazatele s tím rozdílem, že aktiva 

jsou snížená o zásoby. Jelikož naše společnost pronajímá motorové vozidla a neváže 

příliš mnoho prostředků v zásobách, hodnoty jsou velmi podobné jako u předchozího 

ukazatele. Hodnota vyjadřuje stabilitu podniku, jelikož může zásobami krýt své 

závazky. Hodnoty se pohybují v letech 2013 a 2014 okolo hodnoty 0,25, poté narostou 

v roce 2015 na 0,33 a nejvýše dosáhnou v roce 2016, kdy je hodnota rovna 0,68. 

Okamžitá likvidita – poslední z ukazatelů nám říká, kolikrát finanční majetek pokrývá 

krátkodobé závazky. Doporučené hodnoty jsou v intervalu od 0,2 do 0,5. Těchto hodnot 

dosáhl pouze v roce 2016. V předchozích letech finanční majetek nepokrýval 

krátkodobé závazky ani z 10%.  

V následujícím grafu je zřetelně vidět vývoj jednotlivých likvidit: 

Graf č. 3: Vývoj likvidity v letech 2013-2016 (běžná, pohotová a okamžitá) 
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2.4.3 Zadluženost 

Zadlužeností budeme analyzovat poměr vlastních zdrojů k cizím zdrojům podniku. Tyto 

ukazatele jsou klíčové pro investory a poskytovatele úvěrů. Avšak zadluženost podniku 

nemusíme chápat jen jako negativní jev, její růst může přispět k růstu rentability vlivem 

působení finanční páky. 

Tabulka č. 12: Ukazatele zadluženosti v letech 2013-2016 

Ukazatele zadluženosti 

 2013 2014 2015 2016 

Celková zadluženost 88,99 % 89,32 % 86,83 % 86,11 % 

Koeficient samofinancování 8,32 % 7,76 % 10,39 % 13,40 % 

Úrokové krytí (násobky)  1,54 (krát) 2,18 (krát) 2,16 (krát) 2,78 (krát) 

 

Celková zadluženost – nám udává, jak velkou část aktiv podnik financuje cizím zdroji. 

Nejideálnější je, když je podnik financován z 50% cizím kapitálem a z 50% vlastním 

kapitálem. V některých případech je uváděno poměr 60/40, kdy hodnota 60% 

představuje cizí kapitál a hodnota 40% vlastní. U firmy Avis jsou tyto hodnoty značně 

větší díky poskytovaným úvěrům na motorová vozidla v podobě leasingu a 

krátkodobých bankovních úvěrů. Proto hodnoty zadluženosti se pohybují v rozmezí od 

80% do 90%. Vyšší hodnoty pak mají převážně dopad na vyšší úrok u poskytování 

úvěrů. 

Koeficient samofinancování – nám říká, jak se podnik financuje vlastním kapitálem a 

jakousi jeho nezávislost. Zde jsou hodnoty velice nízké, kde v letech 2013 a 2014 

nepřesahují ani 10%. V následujících letech hodnoty stoupnou nad 10% v roce 2015 a 

v roce 2016 na více jak 13%. Zde můžeme vidět, jak je firma závislá na cizích zdrojích 

v podobě financování. 

Úrokové krytí – je ukazatel, který vypovídá, kolikrát převyšuje provozní výsledek 

hospodaření nad zaplacené úroky. Část tohoto zisku by měla stačit na pokrytí nákladů 



44	
 

za vypůjčený kapitál. Doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí 3 – 6 krát pokrytí 

úroků, pro banky je to i vícekrát. Jelikož je podnik financován převážně cizími zdroji, 

proto hodnoty nejsou vysoké a nedosahují doporučených hodnot. V roce 2013 

převyšoval zisk jeden a půl krát nákladové úroky. Hodnota se postupně zvyšovala za 

měřené období a nejvyšší hodnoty dosáhla v roce 2016, kdy provozní výsledek 

hospodaření kryje nákladové úroky téměř třikrát. 

V následujícím grafu lze vidět poměr celkové zadluženosti, která mírně klesala vůči 

koeficientu samofinancování, který se naopak mírně navyšoval: 

Graf č. 4: Poměr zadluženosti v % 

 

2.4.4 Ukazatelé aktivity 

V následují kapitole budeme počítat jednotlivé ukazatele aktivity.  

Tabulka č. 13: Obrat celkových aktiv 

Ukazatele aktivity  

 2013 2014 2015 2016 

Obrat celkových aktiv 1,35 (krát) 0,73 (krát) 0,72 (krát) 1,12 (krát) 

8.32% 7.76% 10.39% 13.4%

88.99% 89.32% 86.83% 86.11%
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Obrat celkových aktiv je velmi důležitý ukazatel, jelikož ovlivňuje rentabilitu 

vloženého kapitálu. Aktiva mají tendenci růstu u firmy Avis stejně jako tržby. Avšak 

v poměru je v roce 2014 a 2015 obrat daleko nižší, kde nedosáhl hodnoty jedna. Daleko 

lépe se vedlo frmě v letech 2013 a 2016, kde obrat celkových aktiv je vyšší téměr 

o dvojnásobek.  

Tabulka č. 14: Dobra obratu zásob, pohledávek a závazků 

Ukazatele doby obratu (počet dní)  

 2013 2014 2015 2016 

Doba obratu zásob 11,43  11,12  7,24  5,14  

Doba obratu pohledávek 87,12  69,19  54,86  35,74  

Doba obratu závazků  301,74  309,68  239,63  120,35  

Doba obratu zásob je ovlivněn specifičností odvětví firmy, jelikož drží velmi malé 

zásoby, je tento ukazatel málo relevantní. Jedná se především o jednotlivá příslušenství 

k vozidlům, případně poboček. Vidíme, že jednotlivé zásoby jsou spotřebovány okolo 

týdne. 

Doba obratu pohledávek postupně klesá v námi měřeném období. V roce 2013 tato 

hodnota dosahovala téměř třech měsíců oproti roku 2016, kdy doba inkasa pohledávek 

byla něco málo přes měsíc. Vliv má na to především klesající hodnota krátkodobých 

pohledávek a oproti tomu nárůst tržeb. Můžeme vidět, že za měřené období hodnota 

klesla více jak o dvojnásobek. 

Doba obratu závazků má taktéž klesající tendenci díky nárůstu tržeb. Jelikož jsou tyto 

hodnoty vyšší než součet obratu zásob a pohledávek, je to pro podnik výhodné, protože 

dodavatelské úvěry financují především pohledávky v tomto případě. Hodnoty jsou 

vysoké především díky odvětí podnikání společnosti. Firma využívá z velké části 

operativní leasing a bankovní úvěry pro financování svého vozového parku. Tyto 

hodnoty v roce 2013 a 2014 dosahovaly téměř jednoho roku. Postupně docházelo ke 

snižování, kdy v roce 2016 byla hodnota přibližně čtyři měsíce. 
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2.5 Analýza soustav ukazatelů 

V následující kapitole vypočítám Altmanův model bankrotu a index IN05. Tyto 

ukazatelé nám shrnou, jak se vyvíjí finanční situace ve firmě. Každopádně strategie 

firmy Avis je charakteristická tím, že disponuje převážně s cizími zdroji a je 

financována leasingy. Je to velice běžné v předmětu podnikání jako je pronájem 

motorových vozidel.  

Altmanův model bankrotu 

Tabulka č. 15: Altmanův model bankrotu (Z-skóre) 

 2013 2014 2015 2016 
x1 0,038 0,035 0,022 0,018 
x2 0,070 0,069 0,074 0,088 
x3 0,011 0,019 0,026 0,049 
x4 0,093 0,087 0,112 0,156 
x5 0,740 0,726 0,723 0,890 

Z-skóre 0,898 0,904 0,928 1,193 

Společnost Avis se dle Altmanova modelu bankrotu řadí do skupiny mající silné 

finanční problémy a hrozí ji bankrot. Avšak tyto výsledky jsou příčinou převážně typu 

financování firmy. Firma je financována převážně cizími zdroji a nedrží čistý pracovní 

kapitál proto jsou také výsledky velmi nízké až na poslední ukazatel x5. Ukazatel 

vyjadřuje poměr tržeb vůči svým celkovým aktivům a zde hodnoty dosahují téměř 

hodnoty 1, což považuji za průměrné. Můžeme také vidět, že hodnoty Z-skóre postupně 

narůstají, tudíž finanční situace podniku se stále zlepšuje. 

Index IN05 

Tabulka č. 16: Index IN05 

 2013 2014 2015 2016 
x1 1,124 1,120 1,152 1,161 
x2 0,539 1,178 1,164 1,780 
x3 0,011 0,019 0,026 0,049 
x4 0,740 0,726 0,723 0,890 
x5 0,340 0,198 0,226 0,237 

IN05 0,397 0,438 0,472 0,625 
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Ani u indexu IN05 nejsou výsledky uspokojivé a hodnotu bude tvořit pouze v 5% 

případů. Je to opět dáno tím, že firma disponuje převážně s cizími zdroji a je 

financována leasingy a bankovními úvěry. To má dopad na jednotlivé ukazatele 

v indexu. Například výše úroků oproti zisku v ukazateli x2. S jistotou ale mohu říct, že 

se finanční situace společnosti zlepšuje v námi měřeném období od roku 2013 do 2016. 

Pokud v budoucnu společnost zvýší poměr financování vlastními zdroji, bude to mít 

dopad na jednotlivé ukazatele a pro společnost to bude daleko méně rizikové. 

Musíme brát v potaz důležitou věc. Vycházíme z výkazů firmy Avis pro Českou 

Republiku, která je organizační složkou. Firma Avis je nadnárodní společnost sídlící po 

celém světě. 

2.6 Analýza bodu zvratu 

V poslední kapitole vypočítám bod zvratu společnosti Avis. Zjistíme, jaké jsou fixní 

náklady firmy za období a také variabilní náklady. Podle obratu zjistíme, jaké množství 

výkonů musí firma podat, aby nebyla ztrátová. V jednotlivých tabulkách níže jsou 

uvedeny fixní náklady, variabilní náklady, krycí příspěvek na úhradu a celkové tržby. 

Tabulka č. 17: Fixní náklady za jednotlivá období 

 Fixní náklady za období (tis. Kč) 
Položka 2013 2014 2015 2016 

Odpisy DHM a DNM 33 234 18 643 21 646 37 137 

Ostatní provozní náklady 16 455 19 936 22 860 19 622 

Nákladové úroky 7 176 6 407 8 751 12 341 

Ostatní finanční náklady 842 5 129 1 376 878 

Fixní náklady celkem 57 707 50 115 54 633 69 978 

Můžeme vidět, že fixní náklady se v letech 2013 až 2015 pohybovaly okolo hodnoty 50 

miliónů korun. V roce 2016 se fixní náklady zvedly téměř na 70 miliónů korun. Co se 

týče variabilních nákladů, hodnoty se zvyšovaly od roku 2013 do roku 2015.  V roce 

2016 byly variabilní náklady něco málo přes 200 miliónů korun. Jednotlivé položky 

nalezneme v následující tabulce:  
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Tabulka č. 18: Variabilní náklady za jednotlivá období 

 Variabilní náklady za období (tis. Kč) 
Položka 2013 2014 2015 2016 

Výkonová spotřeba 142 389 152 700 160 334 146 681 
Náklady na prodej zboží 69 548 455 2 169 

Ostatní provozní náklady 16 455 19 936 22 860 19 622 

Mzdové náklady 15 324 16 849 19 045 21 197 

Náklady soc. a zdrav. poj. 5 092 5 591 6  345 7 230 

Sociální náklady 632 804 833 855 

Daně a ostatní poplatky 2 667 3 713 4 114 4 032 

Varibilní náklady celkem 188 628 200 138 213 986 201 786 

 Krycí příspěvek na úhradu fixních nákladů  
k tvorbě zisku 

 2013 2014 2015 2016 

Příspěvek na úhradu 
(tis. Kč) 68 599 82 887 62 860 119 215 

Variabilní náklady na  
1,- Kč tržeb 
 

0,75  0,71 0,76 0,63 

Z tabulky krycího příspěvku lze zjistit, jaká částka v Kč variabilních nákladů připadá na 

1,- Kč tržeb. V roce 2016 byl krycí příspěvek na úhradu fixních nákladů ke tvorbě zisku 

119 215 tis. Kč, což byl výrazný vzestup nahoru oproti předchozích letech. 

Tabulka č. 19: Celkové tržby (tis. Kč) 

 Tržby (tis. Kč) 
 2013 2014 2015 2016 
Tržby celkem 251 488 283 025 282 585 321 001 

Tržby u společnosti Avis byly nejnižší v roce 2013, kde byla hodnota přibližně 250 

miliónů korun. V následujících dvou letech se zvýšily tržby přibližně na 283 milionů. 

Posledním rokem došlo k většímu nárůstu tržeb, kdy dosáhly tržby více jak 320 miliónů 

korun. Postupné navyšování tržeb má kladný dopad pro společnost. 
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V tabulce níže jsou uvedeny hodnoty objemu výkonů v tis. Kč, při kterých firma 

dosáhla bodu zvratu v jednotlivých letech: 

Tabulka č. 20: Hodnota bodu zvratu (objem výkonů v tis. Kč) 

 Bod zvratu (objem výkonu tis. Kč) 
 2013 2014 2015 2016 

Hodnota BEP 230 828 171 099 225 012 188 416 

Bod zvratu v roce 2014 byl při objemu tržeb 171 099 tis. Kč a v roce 2015 to byl objem 

225 012 tis. Kč. V následujících dvou grafech jsem sestavil grafy bodu zvratu pro roky 

2013 a 2016. Záměrně jsem zvolil tyto roky, jelikož docházelo k největším rozdílům a 

také je rok 2016 nejaktuálnější. V roce 2016 byly daleko vyšší tržby, variabilní náklady 

i fixní náklady než v roce 2013.  

Graf č. 5: Bod zvratu za období roku 2013 

 

V prvním grafu můžeme vidět, že bod zvratu v roce 2013 byl dosažen při objemu tržeb 

230 828 tis. Kč. Přesahují tržby už znamenaly pro firmu zisk. Společnost měla vysoké 

variabilní náklady v poměrů vůči tržbám. To mělo dopad i na celkové náklady a zisk 

společnosti v roce 2013 nebyl nějak značný, jelikož bod zvratu dosáhl těsně před hranicí 

svých celkových tržeb. 
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Graf č. 6: Bod zvratu za období roku 2014 

 

Bod zvratu byl v roce 2016 dosažen při objemu výkonů 188 416 tis. Kč. V porovnání 

oproti roku 2013 je zřetelně vidět, že bod zvratu je dosažen při nižším objemu výkonů a 

to přesto, že variabilní a fixní náklady byly daleko vyšší. Důsledkem jsou tržby, které 

narostly téměř o 70 miliónů korun. Celkově lze vnímat graf z roku 2016 daleko 

pozitivněji, protože oblast zisku nabývá vyšších hodnot a je výraznější oproti roku 

2013. 
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3 Zhodnocení finanční situace podniku, podání návrhů na 

zlepšení  

Společnost Avis během analyzovaných čtyř let prošla významnými změnami, 

což ovlivňovalo hospodářskou situaci ve firmě. Při pohledu na jednotlivé ukazatele je 

potřeba si uvědomit dopad způsobený změnami ve vedení a organizaci společnosti 

v roce 2016. V předchozích letech společnost Avis (Česká republika) jako organizační 

složka spadala pod vedení Rakouské firmy Avis. Tato situace se změnila v průběhu 

roku 2016. Firma začala spadat pod polské vedení společnosti Avis (Polsko) sídlící 

právě v Polsku. Od daného roku začalo docházet k výrazným změnám co se týče 

nových marketingových plánů a strategií, nastává daleko více školení zaměstnanců 

společnosti, regulace cen za pronájmy automobilů a také rozšiřování společnosti jako 

celek, což je například rozšiřování vozového parku firmy.  

Jako první ukazatel, kterému se budu věnovat je likvidita. Ukazatele likvidity 

nedosahovaly doporučovaných hodnot. Jelikož společnost nedisponuje s téměř se 

žádnými zásobami, můžeme běžnou a pohotovou likviditu porovnávat současně. Firma 

by měla navýšit své oběžná aktiva a narovnat hodnoty běžné a pohotové likvidity aby 

v budoucnu nedocházelo k situacím, kdy firma nebude moci hradit své závazky. U 

okamžité likvidity doporučených hodnot dosáhl podnik v posledním měřeném roce. 

Tudíž je schopný uhradit část svých krátkodobých svým krátkodobým finančním 

majetkem. Firma disponovala s větším množstvím peněz na účtech v bankách. 

Celková zadluženost firmy se pohybuje ve velmi vysokých hodnotách. U 

zadluženosti firmy Avis musíme brát v potaz, že firma disponuje s obrovským množství 

dlouhodobého hmotného majetku. Jedná se vozový park firmy. Ten je financován 

v rámci smluvních leasingových plánů u jednotlivých dealerů automobilek. Na 

financování leasingů firma využívá převážně bankovních úvěrů. Firma je závislá na 

financování cizími zdroji a vysoké hodnoty u zadluženosti mají vliv vyšší úrok při 

poskytování úvěrů. Doporučení pro společnost je celkové snížení zadluženosti a vyšší 

hodnotu financování vlastními zdroji. V rámci snížení zadluženosti firma bude méně 

závislá na financování cizími zdroji a dojde ke snížení riziku v rámci financování. Také 

dojde ke změně finanční páky a to může mít vliv na zvýšení rentability.  
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Ukazatele aktivity především ukazatele doby obratu zásob není pro firmu 

významný ukazatel, jelikož disponuje s velmi malým množství zásob a pro podnikání 

společnosti jsou zásoby málo relevantní. Co se týče doby obratu pohledávek, docházelo 

k postupném snižování v jednotlivých letech. Dopadem je snížení hodnot krátkodobých 

pohledávek a naopak zvýšení tržeb. V posledním měřeném roce, kdy se doba obratu 

pohledávek snížila na dobu okolo jednoho měsíce považuji optimální dobu pro 

společnost a doporučuji si ji nadále udržovat v těchto hodnotách. Doba obratu závazků 

se také postupně snižovala díky nárůstu tržeb v jednotlivých letech. Tyto hodnoty se 

pohybují ve vyšších hodnotách, ale pro podnik je to výhodné, protože pohledávky tyto 

dodavatelské úvěry financují, jelikož součet doby obratu zásob a pohledávek je nižší 

jako doba obratu závazků. 

Co se týče ukazatelů bankrotních a bonitních modelů, společnost spadá do 

skupin mající finanční problémy a hrozí jim bankrot. Příčinou je typ financování firmy 

a její zadluženost. Nejlepších hodnot firma vykazovala v roce 2016. Dalším prvkem, 

který má dopad na tyto ukazatele je rentabilita a tržby. Těmto ukazatelům se budu 

věnovat nejvíce a podám jednotlivé návrhy jak zvýšit tržby a rentabilitu firmy Avis a 

tím naopak ovlivnit hodnoty k lepšímu u ukazatelů jednotlivých bankrotních a bonitních 

modelů. 

  U rentability společnost nedokázala dosahovat oborovým průměrům v žádném 

z ukazatel až na rentabilitu vlastního kapitálu. Opět docházelo ke postupnému 

zvyšování jednotlivých ukazatel rentability od roku 2013 až po rok 2016. Rentabilita 

vloženého kapitálu měla nejvyšších hodnot v roce 2016, kdy dosahovala přibližně 

poloviny oborových hodnot. U rentability tržeb jsou hodnoty opět nejvyšší v posledním 

měřeném roce 2016, kde výsledná hodnota dosáhla téměř hodnotám oborů. U rentability 

vlastního kapitálu hodnoty dosahovaly velmi pozitivních hodnot v roce 2016. 

V následujících odstavcích podám jednotlivá doporučení jak tyto ukazatele navýšit a 

dosáhnout lepších hodnot. 

Prvním doporučením je zvýšení utilizace vozového parku. Společnost se 

dlouhodobě potýká s problematikou, kdy utilizace nebo takzvané zužitkování vozového 

parku k pronájmům je vysoká především vždy na začátku pracovního týdne a ke konci 
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týdne (před víkendem) výrazně klesá. Jednotlivé hodnoty utilizace se opakují pro 

jednotlivé týdny velice podobně. Výjimky jsou svátky nebo jiné speciální události, které 

mají dopad na pronájem automobilů. Jedná se především o zákazníky zejména cizince, 

kteří jezdí do České Republiky v rámci své služební cesty na začátku pracovního týdne 

a jejich služební cesta končí převážně před víkendem. Pro tuto dobu využívají 

především pronájmu automobilu pro své služební cesty. O víkendech razantně ubývá 

počet zákazníků, jedná se také i o jiný typ zákazníků. První typem jsou také cizinci, ale 

pronajaté auto využívají spíše za účelem turismu nebo rekreace než služební cesty. 

Druhým typem jsou zákazníci českých firem, kteří využívají pronajatý automobil pro 

své služební cesty přes víkend nebo rekreačně. Zbytek tvoří například delší pronájmy 

firem, ať už českých nebo zahraničních. Cílem je nabídnutí lepších cen a ratingů pro 

zákazníky za víkendové pronájmy na takovou úroveň, kdy dochází stále k zisku 

z pronájmů, ale zisk nebude tak značný jako přes pracovní týden. Výsledek může 

znamenat zvýšení poptávky pro pronájmu automobilů a tím zvýšení utilizace vozového 

parku o víkendu. Dalším dopadem je zvýšení rentability a tržeb za celkové pronájmy 

v daných období. V následujícím grafu je znázorněna utilizace pronájmů za období 

týdne a návrh snížení utilizace: 

Graf č. 7: Utilizace aut za týden v pobočce, vlastní návrh řešení 
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Modrá linie znázorňuje průměrné hodnoty využití vozového parku v jedné z poboček 

Avisu ČR. Oranžová je navrhovaný odhad v rámci zvýšení poptávky a snížení utilizace.  

Druhým výrazným doporučením je subrent (tzv. přepronájem, v našem případě 

pronájem pronajatého automobilu od konkurence ). Dalším problémem se kterým se 

firma Avis potýká, je nedostatek automobilů v daném období a poptávka je vyšší než 

firma dokáže poskytnout. Tento problém se týká zejména poboček v Brně a Ostravě, 

kde se vozový park skládá pouze z pár desítek automobilů a poptávky po pronájmech 

jsou velice odlišné v rámci jednotlivých období (týden, měsíc) v roce. K problému také 

dochází, kdy je nějaká významnější událost nebo firma mění svůj vozový park a 

dochází k prodejům starých aut a nákupům nových. V takovém období společnost 

disponuje s menším vozovým parkem. Jak jsem již zmínil o společnosti, na trhu existuje 

konkurence světových autopůjčoven sídlících zejména na letištích. Jednotlivé ceny a 

kvalita služeb se liší. Konkurenční autopůjčovna Budget je zaměřena na nižší cenovou 

hladinu. Poskytuje kvalitní služby za nízké ceny, ale vybavenost a stáří aut se nedá se 

společnosti Avis srovnat. Pokud nastane situace, kdy je poptávka po pronájmech vyšší a 

firma Avis je nucena odmítnout zákazníka, protože nemá k dispozici automobil, který 

by poskytla. Návrh je pronajatí automobilu od konkurence za nižší cenu a dále 

poskytnutí automobilu za normální cenu pronájmu u společnosti Avis. Výsledkem je 

uspokojení poptávky a také neodmítnutí zákazníka, což může být pro společnosti 

klíčové. Jelikož pokud dojde k situaci, že společnost odmítne zákazníka z důvodu 

nedostatku automobilů k pronájmu a zákazník si pronajme vozidlo u konkurence, kde 

bude spokojen, může o takového zákazníka firma přijít. Společnosti nevznikají žádné 

další náklady co se týče subrentu, pouze platí náklady za pronájem u konkurence.  

Příklad č.1: Společnost Avis využije subrent u konkurence. Uspokojí zákazníka, 

ale cena bude stejná za pronájem jako cena za subrent, tudíž firmě to nepřinese zisk. 

Výsledek má kladný dopad, jelikož byla uspokojena poptávka od zákazníka. 

Příklad č. 2: Společnost Avis využije subrent. Uspokojí zákazníka, cena za 

pronájem bude vyšší než za subrent, tudíž přinese firmě navíc zisk. Výsledek má velice 

kladný dopad. Konečný výsledek obou příkladů znamená uspokojení poptávky a navíc i 

možnost zisku ze subrentu.  
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Jako další doporučení pro společnost je rozšíření značek automobilů. Firma 

Avis v České Republice momentálně využívá značky Mercedes Benz, Opel, Citroën, 

Toyota a Škoda. Značný počet zákazníků si přeje nebo vyžaduje při pronájmu určitou 

značku auta. Jelikož firma Avis sídlí po celém světě, jednotlivé značky aut se liší 

například v Německu nebo Rakousku oproti České Republice. Rozšíření o další značky 

může být například Volkswagen, Audi, BMW, Volvo nebo Seat. Zvýší to celkovou 

prestiž společnosti Avis v České Republice, dopad to může mít i na potenciální 

zákazníky, kteří uslyší na danou značku a projeví zájem o pronájem. Výsledkem je i 

potenciální nárůst tržeb za nové potenciální zákazníky. 

Mezi důležitý návrh patří také zlepšení VDI softwarového systému, na kterém je 

společnost Avis závislá. Jednotlivé počítače (virtuální plochy) v pobočkách jsou 

vzdáleně napojeny na virtuální disk, ze kterého čerpají jednotlivé informace. Výhoda je, 

že veškeré informace jsou dostupné pro všechny zařízení, dochází ke zvýšení 

akceschopnosti. Bohužel nevýhodou je celková stabilizace systému. Velmi často 

dochází k výpadkům systému, kdy to má negativní dopad na zaměstnance i zákazníky. 

Pokud má dojít k pronájmu vozidla na pobočce zákazníkovi a systém vykazuje 

problémy, nastává situace, kdy zákazník čeká déle než obvykle a dostane své 

vozidlo řádově o pár minut později. Tento jev může mít dopad na nespokojenost 

zákazníka a případně i ztrátu zákazníka. Případné zlepšení systému přispěje 

zaměstnancům jejich zlepšení pracovního prostředí a zmenšení stresu, kdy se nebudou 

muset potýkat se softwarovými problémy. Také může dojít k lepším pracovním 

výsledkům ze strany zaměstnanců, což bude mít pozitivní dopad pro společnost. 

Nabídnutí mimo pronájem automobilů také pronájem užitkových vozů 

(dodávek). Společnost Avis oproti konkurencím neposkytuje pronájem užitkových 

vozů. Poptávka po užitkových vozech je stálá. Myslím si, že přichází o potenciální 

zákazníky. Zařazením užitkových vozů do vozového parku by mohlo přinést společnosti 

nové zákazníky a tím i zvýšit tržby za celkové pronájmy. 

Posledním návrhem pro společnost Avis je rozšíření reklamy. Bohužel 

společnosti Avis v České Republice chybí reklamní kampaň. I nízkonákladové reklamy 

(billboardy, bannery, potisk vozů) by mohly přinést společnosti nové zákazníky a 

rozšířit celkové povědomí o společnosti. 
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ZÁVĚR 

Analýza finanční situace společnosti Avis, prováděná v letech 2013 až 2016 

zachycuje celkový vývoj společnosti. Vstupní hodnoty pocházely z výročních zpráv 

společnosti, rozvahy, výkazu zisku a ztrát a příloh účetních závěrek. Jednotlivé 

výsledky byly interpretovány a také srovnány s doporučenými hodnotami daných 

ukazatelů. 

Jako nejúspěšnější rok považuji 2016, kde oproti minulých dvou letech firma 

zlepšila svoji finanční situaci ve mnoha ohledech. Způsobením tohoto jevu má značný 

dopad změna vedení a organizace společnosti. Jako celek vnímám společnost v neúplně 

stabilní situaci. Jsou vidět jednotlivá rizika firmy a také rezervy, která může firma 

v budoucnu zlepšit a napravit. 

Jako osoba, která má blízko ke společnosti Avis sídlící právě v ČR vnímám 

velké změny za poslední rok. Jsem rád, že jsem mohl pro společnost podat jednotlivá 

návrhy na zlepšení finanční situace společnosti, aby mohli pomoci zlepšit celkovou 

situaci podniku. Věřím, že společnost má velký potenciál v České republice, co se týče 

rozvoje a zlepšování kvality svých služeb. Pevně doufám, že uvedené informace 

nebudou pouze obsahem práce, ale budou i zdrojem zajímavých informací pro vedení 

společnosti. 
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PŘÍLOHY 
Příloha č. 1: Rozvaha - Aktiva (2013-2016) 

Označení 
 

AKTIVA             
 

 Údaje v tisicích Kč,- 

2013 2014 2015 2016 

  AKTIVA CELKEM                        (ř. 02 + 03 + 31 + 
63) 339 846 389 841 390 386 446 521 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál     0   

B. Dlouhodobý majetek                        (ř. 04 + 13 + 23) 243 301 303 933 305 207 302 613 

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek            (ř. 05 až 12) 0 0 0 0 

B. I.        1. Zřizovací výdaje         

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje         

3. Software 0 0 0 0 

4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 

5. Goodwill          

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek         

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek         

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek         

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek             (ř. 14 až 22) 243 301 303 933 305 207 302 613 

B. II.       1. Pozemky 803 803 803 803 

2. Stavby 5 546 7 476 7 862 7 669 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 234 640 294 556 296 355 294 117 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů         

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny         

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek         

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 312 1 098 187 24 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek         

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku          

B. III. Dlouhodobý finanční majetek             (ř. 24 až 30) 0 0 0 0 

B. III.      1. Podíly v ovládaných a řízených osobách         

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem         

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly         

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný 
vliv         

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek         

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek         

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek         

C. Oběžná aktiva                                   (ř. 32 + 39 + 48 + 
58) 85 421 77 143 63 791 94 275 
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C.  I. Zásoby                                                         (ř. 33 až 38) 7 986 8 746 5 676 5 677 

C.  I.       1. Materiál 7 986 8 746 5 676 5 667 

2. Nedokončená výroba a polotovary         

3. Výrobky         

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny         

5. Zboží         

6. Poskytnuté zálohy na zásoby         

C.  II. Dlouhodobé pohledávky                       (ř. 40 až 47) 4 900 4 800 2 900 2 200 

C.  II.      1. Pohledávky z obchodních vztahů         

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba         

3. Pohledávky - podstatný vliv         

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení         

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy         

6. Dohadné účty aktivní         

7. Jiné pohledávky 4 900 4 800 2 900 2 200 

8. Odložená daňová pohledávka         

C.  III. Krátkodobé pohledávky                         (ř. 49 až 57) 60 863 54 396 43 017 39 432 

C.  III.      1. Pohledávky z obchodních vztahů 35 781 31 875 25 198 27 438 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba         

3. Pohledávky - podstatný vliv         

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 2 412 1 971 1 642 1 430 

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění         

6. Stát - daňové pohledávky 9 418 9 421 9 405 958 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 6 679 6 216 5 660 5 352 

8. Dohadné účty aktivní 6 460 4 800 1 000 3 644 

9. Jiné pohledávky 113 113 112 640 

C.  IV. Krátkodobý finanční majetek                 (ř. 59 až 62) 11 672 9 201 12 198 46 966 

C.  IV.     1. Peníze 3 453 1 629 2 233 1 810 

2. Účty v bankách 8 219 7 572 9 965 45 156 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly         

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek         

D.  I. Časové rozlišení                                     (ř. 64 až 66) 11 124 8 765 21 388 49 633 

D.  I.       1. Náklady příštích období 6 154 4 765 20 121 48 684 

2. Komplexní náklady příštích období         

3. Příjmy příštích období 4 970 4 000 1 267 949 
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Příloha č. 2: Rozvaha - Pasiva (2013-2016) 

Označení 
 
 
a 

PASIVA             
 
 

b 

Údaje v tisících Kč,- 

2013 2014 2015 2016 

  PASIVA CELKEM                          (ř. 68 + 86 + 119) 339 846 389 841 390 386 446 521 

A. Vlastní kapitál                              (ř. 69 + 73 + 79 + 82 
+ 85) 28 271 30 262 40 551 59 852 

A.  I. Základní kapitál                                               (ř. 70 až 
72) 1 000 1 000 1 000 1 000 

A.  I.       
1. Základní kapitál 1 000 1 000 1 000 1 000 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)         

3. Změny základního kapitálu          

A.  II. Kapitálové fondy                                             (ř. 74 až 
78)         

A.  II.      
1. Emisní ážio         

2. Ostatní kapitálové fondy         

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků          

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 
společností         

5. Rozdíly z přeměn společností         

A.  III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 
zisku  
                                                                      (ř. 80 + 81) 

283 283 283 283 

A.  III.      
1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 283 283 283 283 

2. Statutární a ostatní fondy         

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let                      (ř. 83 
+ 84) 23 778 26 988 28 979 39 269 

A.  IV.    
1. Nerozdělený zisk minulých let 23 778 26 988 28 979 39 269 

2. Neuhrazená ztráta minulých let         

A.  V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 3 210 1 991 10 289 19 300 

B. Cizí zdroje                                       (ř. 87 + 92 + 103 + 
115) 302 436 348 194 338 976 384 499 

B.  I. Rezervy                                                         (ř. 88 až 
91)         

B.  I.       
1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů         

2. Rezerva na důchody a podobné závazky         

3. Rezerva na daň z příjmů         

4. Ostatní rezervy         

B.  II. Dlouhodobé závazky                                      (ř. 93 až 
102) 2 841 1 970 6 864 1 154 

B.  II.       
1. Závazky z obchodních vztahů         

2. Závazky - ovládající a řídící osoba         

3. Závazky - podstatný vliv         

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení         

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 2 483 1 940 1 906 1 154 

6. Vydané dluhopisy         



60	
 

7. Dlouhodobé směnky k úhradě         

8. Dohadné účty pasivní 16 30 4 958 0 

9. Jiné závazky         

10. Odložený daňový závazek 342 0 0 0 

B.  III. Krátkodobé závazky                                     (ř. 104 až 
114) 210 792 243 467 187 914 132 793 

B.  III.      
1. Závazky z obchodních vztahů 20 745 9 933 8 218 7 091 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba         

3. Závazky - podstatný vliv         

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 39 36 38 35 

5. Závazky k zaměstnancům 907 1 062 1 201 1 266 

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 521 926 713 773 

7. Stát - daňové závazky a dotace 1 344 1 545 767 1 088 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 237 217 1 620 1 493 

9. Vydané dluhopisy         

10. Dohadné účty pasivní   0 0 4 480 

11. Jiné závazky 186 999 230 048 175 357 116 567 

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci                         (ř. 116 až 
118) 88 803 102 757 144 198 250 552 

B.  IV.     
1. Bankovní úvěry dlouhodobé 80 811 97 291 166 452 255 889 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 7 992 5 466 -22 254 -5 337 

3. Krátkodobé finanční výpomoci       0 

C.  I. Časové rozlišení                                           (ř. 120 + 
121) 9 139 11 385 10 859 2 170 

C.  I.       
1. Výdaje příštích období 653 2 914 2 375 2 281 

2. Výnosy příštích období 8 486 8 471 8 484 -111 
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Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztráty (2013-2016) 

 
Označ. 

 Výkaz zisku a ztráty Údaje v tisících Kč  
 

  

2013 2014 2015 2016 
 

    
 

 I.  Tržby za prodej zboží 120 700 455 2 082 
 

A.  Náklady vynaložené na prodané zboží 69 548 455 2 169 
 

+  Obchodní marže 51 152 0 -87 
 

 II.  Výkony 202 844 211 032 230 202 242 693 
 

 II. 1.  Tržby za prodej výrobků a služeb 202 844 211 032 230 202 242 693 
 

 II. 2.  Změna stavu zásob vlastní výroby     
 

 II. 3.  Aktivace     
 

B.  Výkonová spotřeba 142 389 152 700 160 334 146 681 
 

B. 1.  Spotřeba materiálu a energie 18 605 21 899 26 145 22 462 
 

B. 2.  Služby 123 784 130 801 134 189 124 219 
 

+  Přidaná hodnota 60 506 58 484 69 868 95 925 
 

C.  Osobní náklady 21 048 23 244 26 223 29 282 
 

C. 1.  Mzdové náklady 15 324 16 849 19 045 21 197 
 

C. 2.  Odměny členům orgánů společnosti a družstva     
 

   Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní     
 

C. 3.  pojištění 5 092 5 591 6 345 7 230 
 

C. 4.  Sociální náklady 632 804 833 855 
 

D.  Daně a poplatky 2 667 3 713 4 114 4 032 
 

   Odpisy dlouhodobého nehmoptného a hmotného     
 

E.  majetku 33 234 18 643 21 614 37 137 
 

 III.  Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 48 524 71 293 51 928 76 226 
 

 III. 1  Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 48 524 71 293 51 928 76 226 
 

 III. 2  Tržby z prodeje materiálu     
 

   Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a     
 

F.  materiálu 39 201 62 765 42 473 68 641 
 

F. 1.  Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 39 201 62 765 42 473 68 611 
 

F. 2.  Prodaný materiál     
 

   Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní     
 

G.  oblasti a komplexních nákladů příštích období -208 152 101 -49 
 

        
 

 IV.  Ostatní provozní výnosy 14 412 12 631 14 561 20 826 
 

H.  Ostatní provozní náklady 16 455 19 636 22 860 19 622 
 

 V.  Převod provozních výnosů     
 

I.  Převod provozních nákladů     
 

 *  Provozní výsledek hospodaření 11 045 13 955 18 940 34 312 
 

 VI.  Tržby z prodeje cenných papírů a podílů     
 

J.  Prodané cenné papíry a podíly     
 

 VII.  Výnosy z dlouhodobého finančního majetku     
 

 
VII. 1.  Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a     

 

  v účetních jednotkách pod podstatným vlivem     
 

       
 

        
 

 VII. 2.  Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a     
 

  podílů     
 

       
 

 VII. 3.  Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního     
 

  majetku     
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VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku     
K. Náklady z finančního majetku     

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů     
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů     

 Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční     
M. oblasti     

X. Výnosové úroky 430 357 404 274 
N. Nákladové úroky 7 176 6 407 8 751 12 341 

XI. Ostatní finanční výnosy 593 357 2 669 542 
O. Ostatní finanční náklady 842 5 129 1 376 878 

XII. Převod finančních výnosů     
P. Převod finančních nákladů     

* Finanční výsledek hospodaření -6 995 -10 822 -7 054 -12 403 
Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 840 1 142 1 597 2 609 
Q. 1. splatná 840 1 484 1 597 2 609 
Q. 2. odložená  -342   

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 3 210 1 991 10 289 19 300 
XIII. Mimořádné výnosy     

R. Mimořádné náklady     
S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti     
S. 1. splatná     
S. 2. odložená     

* Mimořádný výsledek hospodaření     
 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům     

T. (+/-)     

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 3 210 1 991 10 289 19 300 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 4 050 3 133 11 886 21 909 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

• GmbH   společnost s ručením omezeným (označení v zahraničí) 

• Delivery point  místo pro doručení vozidla (z angličtiny) 

• Subrent  přepronájem automobilu od konkurence 

• č.   číslo 

• např.   například 

• DM    dlouhodobý majetek 

• DHM    dlouhodobý hmotný majetek 

• DNM   dlouhodobý nehmotný majetek 

• DFM   dlouhodobý finanční majetek 

• KFM   krátkodobý finanční majetek 

• VH    hospodářský výsledek 

• ČPK   čistý pracovní kapitál 

• ČPP   čisté pohotové prostředky 

• ČPM   čistý peněžní majetek 

• ROA    rentabilita celkového kapitálu 

• ROE   rentabilita vlastního kapitálu 

• ROS   rentabilita tržen 

• ROI   rentabilita investovaného kapitálu 

• EBIT   provozní hospodářský výsledek 

• EAT    hospodářský výsledek za účetní období 

• Z-skóre  Altmanův index finančního zdraví 

• IN05   index důvěryhodnosti IN05 

• T   tržby 

• CN   celkové náklady 

• VN   variabilní náklady 

• FN   fixní náklady 

• BEP   bod zvratu 

• Q   množství 

• P    cena výrobku  
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