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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu strategie pro rozvoj společnosti 

provozující čerpací stanici a hotel s restaurací. Konkrétně se jedná o provedení strategické 

analýzy, vnitřních i vnějších faktorů za účelem zjištění silných a slabých stránek 

společnosti. Implementace navrhovaných opatření má za cíl zlepšit dosavadní postavení 

společnosti na trhu a zajistit její fungování i při velkých změnách prostředí. 

Klíčová slova 

Strategická analýza, strategie rozvoje, SLEPT analýza, SWOT analýza, analýza 7S, 

finanční analýza, hotel, čerpací stanice 

Abstract 

Subject of this diploma thesis is to formulate development strategy for a company operating 

petrol station, hotel and restaurant. Specifically, it is about executing strategic analysis, 

analysis of internal and external factors to identify strengths and weaknesses of the 

company. Implementation of the proposed measures aims to improve company’s existing 

market position and secure its functioning even with major changes of environment. 

Key words 

Strategic analysis, strategy of development, SLEPT analysis, SWOT analysis, 7S analysis, 

financial analysis, hotel, petrol station 
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ÚVOD 

Má práce se zabývá strategickou analýzou podniku Travel Wine spol. s r.o. cílem bude 

navrhnout strategii rozvoje. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. 

V teoretické části práce, se zabývám popisem postupů a metod využitých v praktické části. 

V praktické části provedu strategickou analýzu vybrané společnosti a navrhnu strategii 

rozvoje daného podniku. 

Podnik se provozuje restauraci, hotel a čerpací stanici ve městě Mikulov, také se věnuje 

obchodu s vínem a nabízí turistické programy.  Společnost je součástí rodinného holdingu 

několika firem a živností stejného majitele, jednatele.  

Jako celek je to velmi diverzifikované podnikání, zasahuje do oborů zemědělství – 

pěstování vinné révy i ostatních plodin, výroba vína, chov hus a slepic, výroba kompostu, 

rybníkářství – výstavba rybníku v obci Novosedly, pohostinství – restaurace v Mikulově, 

hotelnictví – hotel v Mikulově, letecká doprava – výstavba letiště v Drnholci a další. 

Předmětem této práce bude z praktických důvodů převážně společnost Travel Wine spol. 

s r.o. a stěžejním bodem, hrozbou na kterou je nutné strategicky reagovat, je dálnice A5 

mezi Brnem a Vídní, která změní celý region Mikulovska a bude mít podstatný vliv na 

restauraci a hotel, který je dnes na hlavním tahu na Vídeň. 

Provedu analýzy vnějšího prostřední podniku pomocí PESTLE a Porterův model pěti sil. 

Vnitřní prostředí podniku je popsáno pomocí finanční analýzy, McKinsey 7S. Poznatky 

jsou dále použity ve SWOT analýze, která popíše podnik jako celek. Konečným výsledkem 

práce, je formulace cílů společnosti a definice strategie k jejich dosažení. 
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1.1 Úvod do problematiky 

V 19. století bylo úspěšné podnikání spojováno s co nejnižšími náklady, vyrábět stejný 

výrobek jako mí konkurenti s menšími náklady a tudíž prodávat levněji. Tolik stačilo 

k úspěchu. Ve 20. století se podnikání změnilo, podniky začaly používat něco, čemu dnes 

říkáme strategie nebo strategická analýza k získání konkurenční výhody. Konkurenční 

výhoda se stala stěžejním bodem strategického řízení. (1) (2)	

Manažer, rozhodující o strategii rozvoje podniku si musí rozmyslet otázku, co je naše 

podnikání a čím by mělo být? Z definice mise a smyslu našeho podniku, musíme odvodit 

cíle v klíčových oblastech a musíme tyto cíle neustále srovnávat mezi sebou a s jinými 

potřebami dneška i budoucnosti. (3) (4) 

Poté musí podnik převést cíle v konkrétní strategii a přiřadit zdroje k jejich dosažení. 

V neposlední řade musí podnik udělat takové rozhodnutí a podniknout takové kroky dnes, 

aby byl konkurence schopný i v budoucnosti. (5) (6) 

Strategický manažer by se neměl zabývat každodenními činnostmi podniku, ani co bude 

podnik dělat za půl roku, ale tím co bude podnik dělat za 5 let. Otázka zní, co máme udělat 

teď aby si náš podnik zasloužil zisky v budoucnu? Strategické plánovaní je rozhodování 

zahrnující risk. Proto se v mé práci zabývám i analýzou risku. (4) (6) 

Marketing a inovace jsou dvě oblasti, kde se musí začít, pokud se jedná o rozvoj podniku 

v 21. století. Tyto oblasti rozvoje potřebují spíše plejádu cílů než jeden. Cíle se musí 

doplnit o rozhodnutí v oblasti zdrojů – lidské zdroje, kapitál a další zdroje, jejich 

poskytnutí, řízení a využití. Nutnost ziskovosti podniku je omezení všech dalších cílů 

podniku. Každý cíl má taky jiný časový rámec. Manažer má za úkol balancovat mezi těmito 

cíli. (4) (6) 

Pro smrtelníka je nemožné předpovědět budoucnost, ale je možné a užitečné identifikovat a 

brát v úvahu události a změny, které mají předvídatelné efekty v budoucnosti (stavba 
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dálnice, čím dál více EU regulací, přechod na elektrické automobily, demografické změny, 

úpadek evropských států, rostoucí vliv Číny atp.) (4) (6) 

V dnešní hektické době, se změna stává normou, samozřejmě změna je bolestivá a riskantní 

a především vyžaduje ohromné množství práce. Nicméně pokud na změny není nahlíženo 

jako na výzvy, podnik nepřežije. V období rapidní strukturálních změn přežijí jen ty 

organizace, které inovují a mění. (4) (6) 

Podnik, který chce uspět a prosperovat se musí zabývat strategickým rozvojem. Praktiky, 

pravidla a strategie, které si vytvoří musí aplikovat jak uvnitř podniku, tak vně – na trhu, 

přičemž dnešní trh na němž se vládní vliv(výdaje) podílí ve vyspělých zemích mezi 40-

60% HDP je diametrálně odlišný od trhu v počátcích kapitalismu, kde většinu trhu tvořili 

jednotlivci a podniky v soukromém vlastnictví. Musí systematicky hledat prostor pro 

inovaci a příležitosti, na které aplikovat své strategie. (4) (6) 

Přičemž příležitosti se objevují mimo jiné ve spolupráci se státem, více než 40% trhu tvoří 

stát a takový tržní podíl nelze ignorovat. Stát nemá velký vliv v sektoru pohostinství nebo 

maloobchodu, ale např. v sektoru zemědělství, do kterého spadá pěstování révy a výroba 

vína, které úzce souvisí s analyzovanou společností, má podstatný vliv. Pokud děláme 

strategickou analýzu v sektoru zemědělství tak stát má na naše podnikání minimálně stejný 

vliv jako tržní síly. Pokud chceme uspět v dnešním světě, nestačí se zabývat jen nabídkou a 

poptávkou, ale i regulacemi a dotacemi. (4) (6) 

1.2 Cíle diplomové práce 

Cílem této diplomové práce je navrhnout strategii rozvoje zvoleného podniku, toho 

dosáhnu za pomocí strategické analýzy. Provedu analýzy vnějšího prostřední podniku – 

PESTLE, Porter. Vnitřní prostředí - finanční analýza, McKinsey 7S. Poznatky jsou dále 

použity ve SWOT analýze. Konečným výsledkem práce, je formulace cílů společnosti a 

definice strategie k jejich dosažení. 
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1.3 Použité metody 

V práci využiji metody strategické a finanční analýzy. Analýzy vnějšího prostředí PESTLE, 

Porterův model pěti sil. Metody analýzy vnitřního prostředí, analýza zdrojů společnosti, 

analýza 7S, finanční analýza – horizontální, vertikální, ukazatele aktivity, likvidity, 

rentability, zadluženosti. Shrnutí těchto analýz bude v analýze SWOT a na závěr bude 

využita riziková analýza. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této kapitole nastíním všechny použité metody strategické analýzy. 

2.1 Strategická analýza 

Strategická analýza je klíčová v tvorbě strategie rozvoje podniku, jejím cílem je poskytnout 

informace o organizaci, má za úkol odhalit, analyzovat a zhodnotit vnější a vnitřní faktory, 

které by mohli mít vliv na podnik v budoucnu, je součástí strategického řízení, strategický 

management je soubor technik, sloužící k udržení nebo získání strategické výhody – ta je 

základem k úspěšnému podniku. Strategické řízení v organizaci zajistí, větší kontrolu nad 

průběhem událostí ve společnosti. Organizace používá ustálenější postupy využívání 

informací z vnitřního i vnějšího prostředí. (1) 

Z toho vyplývá, že pro vytvoření správné podnikové strategie, je potřeba důkladná 

strategická analýza, která se opírá o pravdivé informace. 

Strategické řízení se odehrává na úrovni vrcholového managementu, protože jen ten má 

většinou přístup k informacím potřebným k tomuto procesu. Hlavním činnosti spojené se 

strategickým řízením je dlouhodobé řízení podniku, udržování rovnováhy mezi 

dlouhodobými cíli podniku, jeho posláním, vizemi, potřebami stakeholderů, a zdroji 

k dispozici pro naplnění těchto cílů.  Strategický manažer po provedení strategické analýzy 

formuluje strategii, ta se musí opírat o informace získaných ze strategické analýzy. (3) 

Za základní kroky strategického řízení jako procesu, by se dali považovat tyto: 

1. Strategická analýza 
2. Formulace strategie (strategií) 
3. Realizace strategie 
4. Hodnocení strategie (1) 
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2.2 Analýza okolí 

Každá organizace je součástí prostředí, které ji ovlivňuje. Organizace musí analyzovat své 

okolí a pochopit změny, které se v jejím okolí dějí nebo v budoucnu nastat mohou. Vedení 

společnosti musí okolí pečlivě sledovat a klást si otázku, které vlivy by mohli býti 

hrozbami nebo příležitostmi. Společnost samozřejmě nemá dost zdrojů na to, aby se 

zaměřila na všechny možné hrozby a příležitosti. Součástí úspěšné strategie je identifikace 

těch nejdůležitějších hrozeb a příležitostí. Strategické řízení by se potom mělo zaměřit na 

plné využití nabízených příležitostí a maximální eliminaci hrozeb.  Vnější prostředí může 

být stálé nebo se může dynamicky měnit, tomu musí společnost přizpůsobit strategii 

analýzy. (1) 

Okolí podniku se dá rozdělit na vlivy širšího a užšího okolí. Širším okolím se myslí 

celkový systém (politicky, ekonomický, sociální) ve kterém se společnost pohybuje. Změny 

na úrovni státu, demografické změny, změny politických systémů, stav ekonomiky, 

disruptivní technologické změny, nálady společnosti. Užším okolím se nazývají vlivy 

podstatně bližší naší organizaci, které neovlivňují všechny ostatní subjekty stejným 

způsobem. Jedná se o faktory v konkurenčním prostředí firmy, konkurenční společnosti, 

dodavatelé a další. (4) 

2.2.1 PESTLE analýza 

PESTLE, někdy pouze PEST je základní analýza vnějšího makro prostředí organizace. 

Zabývá se faktory politickými, ekonomickými, technologickými, právními a 

environmentálními. Tyto oblasti se často překrývají. 

Politické faktory zahrnují oblasti pod kontrolou státu, které mají vliv na naši organizaci. 

V dnešní době má stát pod kontrolou většinu oblastí života obyčejných lidí a ještě ve větší 

míře prostředí organizací. Jedná se o svobodu podnikání, vyvlastnění nebo naopak 

privatizace, mezinárodní politika, mezinárodní obchodní praktiky, množství veřejných 

prostředků investovaných státem. V České republice specifikum podnikatelských 

politických stran, kde může majitel jednoho z největších potravinářsko-chemicko-
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zemědělského holdingu být zároveň ministrem financí a mít pod kontrolou další 

ministerstva jako např. ministerstvo zemědělství, které přímo souvisí s jeho podnikáním. 

Tyto faktory můžou ovlivnit možnosti průniku na trh, který je ovládán tímto politicko-

podnikatelským komplexem. 

Ekonomické faktory zahrnují míru růstu ekonomiky, úrokové sazby, inflace, disponibilní 

důchod obyvatelstva, obchodní bilanci, kurz měny, míru nezaměstnanosti, míru 

ekonomické nerovnosti a distribuce příjmu, míra povinných minimálních rezerv, úspory, 

dluh, přímé a nepřímé daně, poplatky. Společnost musí tyto faktory sledovat jak doma tak 

ve světě, a být připravena využít všech možností a zabránit případným hrozbám, například 

v případě úrokových sazeb, může být výhodnější si půjčit nebo investovat v zahraničí. 

V případě daní, přesunout sídlo společnosti do země s nižším zdaněním např. Irska a tak 

dále. 

Sociální faktory se dají charakterizovat jako například demografické změny, změna 

v průměrném věku obyvatelstva, trendy ve velikosti rodin, počtu dětí, změny v chování, 

změny v množství volného času, změny v chování lidí vzhledem ke zdravému životnímu 

stylu, vzdělání obyvatelstva, počet lidí se střední školou, počet lidí s vysokoškolským 

titulem, změny v pracovních vztazích, změna v genderovém zastoupení, pozitivní 

diskriminace menšin, víra. Všechny tyto faktory mohou být příležitost nebo hrozba pro naši 

organizaci, každý s určitou mírou důležitosti. 

Technologické faktory představují technologie měnicí způsob jakým naše dělá to co dělá, 

internet, automatizace, změny v dopravě, kryptoměny, nové materiály, nové technologické 

postupy, výkonnější počítače, cloud computing, technologické inovace umožňující sdílenou 

ekonomiku. Rychlost technologických změn roste, technologie rychle zastarávají a 

organizace musí těmto změnám věnovat pozornost. Vyhodnotit jak využít příležitosti a 

negovat hrozby. 

Legislativní činnost společnosti je vždy ovlivněna legislativou země, ve které podniká. Tato 

oblast úzce souvisí s politickými faktory. Je zapotřebí sledovat chystané změny 

v legislativě a připravit se na ně. Zákony a regulace dnes přibývají stejně rychle jako 
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technologické inovace. Faktory, které ovlivňují společnost, jsou například zákony o 

monopolech, zákony regulující reklamu, zákony regulující obor podnikání jako takový, 

např. zákon o elektronické evidenci tržeb, kontrolní hlášení, normy. Změna zákonů 

takovým způsobem, aby byl soulad legislativy EU s legislativou ČR. Legislativa týkající se 

dotací a podpor. 

Environmentální (ekologické) faktory počasí, klima, přírodní zdroje mají vliv na 

organizaci, za prvé z cykličnosti klimatu, za druhé z pohledu dlouhodobějších klimatických 

změn. Patří sem také regulace spojené s ochranou přírody, zastavení nebo zpomalení 

znečištění a klimatických změn. 

U PESTLE analýzy je nejdůležitější aby byla zaměřena na budoucna a převážně na 

nejvýznamnější vývojové trendy. Budoucnost se dá jen obtížně odhadnout bez znalosti 

minulého a současného stavu. Metodou k vypracování PESTLE analýzy může být metoda 

MAP, která je založena na rozložení analýzy do těchto kroků: (2) 

 
1. Monitorování – identifikace faktorů 
2. Analýza jejich dosavadního působení 
3. Predikce vývoje 

 
 
2.2.2 Porterův model pěti sil 

Michael E. Porter ve svých pracích o strategickém managementu rozpracoval model pěti 

konkurenčních sil. Je to metoda pro analýzu konkurence v našem odvětví. Vychází z pěti 

sil, které určují intenzitu konkurence a tím atraktivnost (nebo její nedostatek) daného 

odvětví vzhledem k dosahované ziskovosti. Neatraktivní odvětví je takové, kde těchto pět 

sil snižuje celkovou ziskovost. Nejméně atraktivní odvětví by bylo takové, kde je dokonalá 

konkurence a ekonomický zisk je nulový. (4) 

Jedná se o síly mikroprostředí, síly blízké společnosti, které ovlivňují její schopnost 

obsloužit její zákazníky a vydělat. Změna v některé z těchto sil obyčejně vyžaduje, aby 

podnik přehodnotil svou pozici na trhu, vzhledem ke změně dostupných informací. (5) 
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Porterův model pěti sil se skládá z hrozby substitutů (Threat of Substitues) našeho produktu 

nebo služby, vyjednávací síly našich zákazníků (Bargaining Power of Buyers), hrozby 

nových konkurentů na trhu (Threat of New Entrants), vyjednávací síly dodavatelů 

(Bargaining Power of Suppliers) a konkurence uvnitř odvětví (Industry Rivalry). (4) 

Substituty – výrobky plnící stejné potřeby zákazníku ale využívá například jinou 

technologii. Mezi potenciální faktory souvisejícími se substituty patří míra substituce ve 

spotřebě, cena substitutů, náklady na změnu produktu (switching barriers), míra 

diferenciace substitutů, množství dostupných substitutů a jejich dostupnost. (4) 

Zákazníci – vyjednávací síla zákazníků je vysoká pokud má zákazník mnoho alternativ 

nebo naopak prodejce má jen několik zákazníků. Poměr zákazníku k dodavatelům, stupeň 

závislosti na existujících prodejních kanálech, náklady na změnu dodavatele, diferenciace 

produktu, nabídka substitutů, cenová citlivost mohou mít vliv na vyjednávací sílu 

zákazníků. (4) 

Vstup nových konkurentů na trh – ziskové odvětví přitahuje pozornost nových firem, 

které chtějí vstoupit na trh a využít nadprůměrné ziskovosti. Pokud se nepodaří zabránit 

nových firmám vstoupit na trh, sníží se ziskovost odvětví z důvodu větší konkurence. Mezi 

faktory ovlivňující vstup nových konkurentů na trh patří existence překážek vstupu na trh 

(patenty, licence), kapitálové nároky, celkové náklady, míra úspor z rozsahu v daném 

odvětví, diferenciace produktu, zavedenost značek(Brand equity), loajalita zákazníků, 

přístup k distribučním kanálům. (4) 

Dodavatelé – faktory ovlivňující sílu dodavatelé jsou podobně jako u odběratelů. Síla 

dodavatel je tím větší, čím menší má konkurenci a množství substitutů. Čím vyšší jsou 

náklady na změnu dodavatele, pokud je vůbec další dodavatel dostupný. Pokud jsou 

dodavatelé monopolem, mohou s vámi nespolupracovat nebo požadovat extrémně vysoké 

ceny za své vzácné zdroje. (4) 
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Míra rivality mezi stávající konkurencí závisí na množství a velikosti subjektů v daném 

odvětví, velikosti fixních nákladů, diferenciaci produktu, výšce vstupních nákladů do 

odvětví, stupni transparentnosti, firemní strategii. (4) 

2.3 Analýza vnitřního prostředí 

Analýza vnitřního prostředí podniku se zabývá zdroji podniku, jejich kvalitou a schopností 

je využívat. Z externího prostředí přichází hrozby a právě vnitřní zdroje jsou fundamentem 

strategií jak na tyto vnější hrozby reagovat. Mezi zdroje řadíme zdroje hmotné, nehmotné, 

lidské a finanční. Základními metodami využitými v této práci pro analýzu vnitřního 

prostředí organizace jsou metoda McKinsey 7S, finanční analýza a SWOT analýza. 

2.3.1 Analýza zdrojů 

Hmotnými zdroji se rozumí dlouhodobý i krátkodobý, movitý i nemovitý majetek 

společnosti. Budovy a pozemky, stroje, dopravní prostředky. V popisu zdrojů se nestačí 

zaměřit pouze na jejich množství nebo výrobní kapacitu. Musíme vzít v potaz i kvalitativní 

stránku těchto zdrojů, stáří, umístění, vhodnost, použitelnost těchto zdrojů. (3) 

Nehmotné zdroje tzv. intangibles, jedná se o patenty, vzory, licence, značka (nebo brand 

recognition), know-how, image, znalost trhu, délka působení na trhu, schopnosti 

managementu, goodwill, marketing a tak podobně. Jsou to zdroje, které postrádají fyzickou 

podstatu. Obyčejně se velmi těžce oceňují, přitom u některých společností mohou tvořit 

značnou část jejich hodnoty.(1) 

Lidské zdroje se charakterizuje jako počet a kvalita zaměstnanců, jejich způsobilost, 

vzdělanost, nadšení pro práci, motivace. (6) 

Finanční zdroje se dělí na vlastní a cizí. Dostatečný přístup ke kapitálu je esenciální 

pro úspěch organizace. Pouhý přístup k finančním zdrojům není sám osobě konkurenční 

výhodou, pokud organizace neumí tyto zdroje patřičně využít. Analýza by měla vyhodnotit, 

zdali jsou zdroje využívány efektivním způsobem. (1) 
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2.3.2 McKinsey’s 7S analýza 

Tento model se obecně nepovažuje za čistě model strategie, ale spíše jako způsob myšlení o 

rozvoji organizace jako takové. Model je založen na myšlence, že organizaci se daří, pokud 

těchto sedm prvků tohoto modelu je v souladu a vzájemně se posilují. Model se dá použít 

k identifikování prvků, které je potřeba sladit aby došlo k zlepšení výkonu společnosti. 

Mezi těchto sedm faktorů patří structure, systems, style, staff, skills, shared values and 

strategy. (3) 

Těchto sedm S se dá rozdělit do dvou skupin, tzv. tvrdé faktory (hard S) a měkké faktory 

(soft S). Hard S jsou vnímány jako racionálnější, lépe měřitelné, viditelné: 

• Structure – struktura společnosti, jak je společnost uspořádána, dělba práce a rolí, 
hierarchie. 

• Systems – informace a jejich sdílení v organizaci. 
• Strategy – strategie, směr jakým se společnost ubírá, cíle, smysl. (3) 

 
Soft S: 
 

• Staff – lidské zdroje, demografie zaměstnanců společnosti. 
• Skills – dovednosti a schopnosti potřebné k vedení organizace. 
• Style – jakým způsobem je organizace vedena. 
• Shared values – sdílené hodnoty, hodnoty, na kterých si organizace zakládá. (3) 

 
 
2.4 Finanční analýza 

Jedním z prvních kroků před jakýmkoliv rozhodováním o směřování společnosti, by měla 

být finanční analýza. Je to velmi cenný analytický nástroj, který se využívá k předpovědi 

budoucích strategií a rizikovým oblastem řízení. Jedná se především o rozpoznání rizik 

plynoucích ze současného stavu společnosti, posouzení současné míry zranitelnosti 

podniku, poskytnutí objektivního posouzení výkonnosti podniku a posouzení míry 

pružnosti a přizpůsobivosti společnosti. Finanční analýza nám poskytne informace o 
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všemožných charakteristikách zkoumané společnosti a slouží k ohodnocení těchto 

charakteristik. (17) 

Finanční analýza provádí lidstvo od nepaměti, o té doby co existují peníze a obchod. 

Nemůžeme srovnávat kupecké počty před tisíci lety s dnešními algoritmy v počítačích. 

Základní principy jsou ale neměnné. (9) 

Kolébkou finanční analýzy jsou Spojené státy Americké, kde také vzniká nejvíce 

odborných prací. V USA je finanční analýza hojně využívaná. Její důležitost stoupla po 

Velké hospodářské krizi a od 30. let dále roste. (9) 

Základní dovedností každého manažera je finanční analýza, měla by se dělat pravidelně, 

protože závěry z ní jsou esenciální nejen strategickému a taktickému rozhodování o 

investicích a financování, ale i jako důležité podklady pro vlastníky a jiné zájmové skupiny 

společnosti. (10) 

Hlavním úkolem finanční analýzy je posoudit současnou finanční situaci společnosti, její 

vyhlídky a navrhnout zlepšení. (11) 

Dříve než se společnost rozhodne pro jakákoliv investiční rozhodnutí, měla by znát svoji 

finanční situaci. Přičemž nezáleží jen na současném stavu ale i na vývojových trendech. 

Jsou naše hodnoty stabilní nebo převládá volatilita, např. ve srovnání s konkurencí nebo 

s oborovými průměry. (10) 

Minulé a současné výsledky informují vedení společnosti o výkonnosti firmy a o možných 

hrozbách a příležitostech, plynoucích z dosavadního fungování společnosti. Tyto informace 

lze pak do určité míry použít k budoucímu rozhodování. (10) 

Východiskem finanční analýzy jsou vždy účetní data, která jsou dále zpracována, doplněna 

o další finanční i nefinanční indikátory až ke konečnému hodnocení podniku. (12) 
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2.4.1 Informační zdroje  

Ke správnému vyhodnocení finanční situace firmy, jsou zapotřebí kvalitní a aktuální zdroje 

informací. Finanční analytik má velkou škálu možností, odkud čerpat informace. Nejvíce 

využívaný zdroj jsou účetní výkazy. (13) 

Rozvaha 

Rozvaha nám ukazuje na jedné straně majetek společnosti (aktiva) a na druhé straně 

prostředky, z nichž je tento majetek financován (pasiva). Sestavuje se mimo jiné ke konci 

účetního období. Aktiva se dělí na dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek 

a krátkodobý hmotný nehmotný a finanční majetek. Pasiva se dělí na vlastní a cizí kapitál. 

(13) 

Rozvaha by měla věrně ukazovat, co podnik vlastní – majetkové struktura a z jakých zdrojů 

byl tento majetek pořízen – kapitálová struktura. (13) 

Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát udává přehled o nákladech a výnosech. Nachází se zde výsledek 

hospodaření, který vznikne jako rozdíl výnosů a nákladů. (13) 

Externí informační zdroje 

Ke srovnání společnostmi s jinými společnostmi použiji data od jiných společností, nebo od 

státních institucí jako je Český statistický úřad. 

2.4.2 Příprava a kontrola z informačních zdrojů 

Data vstupujících do finanční analýzy jsou různá, základními jsou data z fundamentální 

analýzy, účetnictví podniku, údaje z finančního trhu a nefinanční údaje. Podle účelu 

analýzy se z dat sestaví ukazatele, které vyjadřují ekonomickou výkonnost podniku. 

Ukazatele mohou být extenzivní nebo intenzivní. Mezi extenzivní ukazatele patří stavové, 

tokové, rozdílové a nefinanční. Mezi intenzivní potom prostý poměr, indexy atd. (12) 
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2.4.3 Metody finanční analýzy 

Metody finanční analýzy se klasicky rozdělují na dvě části.  Kvalitativní tzv. fundamentální 

analýzu, která je založena na rozsáhlých znalostech ekonomických souvislostí a částečně 

spoléhá na zkušenost a cit pro odhalení ekonomických trendů. A kvantitativní tzv. 

technickou analýzu, která využívá početních metod ke zpracování dat a následnému 

posouzení výsledků. (12) 

Podle účelu a podle použitých dat známe tyto metody, 

Analýza absolutních dat 

Jedná se o analýzu trendů (horizontální analýza). Tato analýza srovnává jednotlivé léta 

sledovaného období a zobrazuje změny v položkách rozvahy nebo výkazu zisku a ztrát. 

V práci zpracuji horizontální analýzu aktiv, pasiv a výkazu zisků a ztrát. 

Dále o procentní rozbor (vertikální analýza). Vertikální analýza je rozbor položek rozvahy 

(aktiv a pasiv). Dává nám přehled o složení a poměrech mezi položkami. V této práci 

zpracuji vertikální analýzu aktiv i pasiv. (14) 

Analýza rozdílových ukazatelů 

• Čistý pracovní kapitál 
• Čisté pohotové finanční prostředky 
• Čistý peněžní majetek 

Analýza poměrových ukazatelů 

• Rentability 
• Aktivity 
• Zadluženosti a finanční struktury 
• Likvidity 
• Kapitálového trhu 
• Provozní činnosti 
• Cash flow (12) 

 



24 
 

2.4.4 Horizontální analýza (analýza trendů) 

Tato analýza čerpá přímo z dat z účetních výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztráty). Kromě 

sledování změn absolutních hodnot vykazovaných dat v čase se zjišťují také jejich relativní 

(procentní) změny. Změny těchto položek se sledují po řádcích (horizontálně), odtud 

horizontální analýza. (12) 

Horizontální analýza se většinou používá k zachycení vývojových trendů v majetku a 

kapitálu společnosti. Vytváří se grafické zobrazení změn vybraných položek majetku a 

kapitálu, které bývá názorné a vhodné. Je to nejčastější a nejjednodušší metoda používaná 

k popsání hospodářské situace podniku a jeho minulého nebo budoucího vývoje. (12) 

2.4.5 Vertikální analýza 

Cílem vertikální analýzy je posoudit jednotlivé komponenty majetku a kapitálu. Jinými 

slovy zjistit strukturu aktiv a pasiv. Ze struktury aktiv a pasiv lze vyvodit složení 

hospodářských prostředků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity firmy a z jakých 

zdrojů byly pořízeny. (10) 

U vertikální analýzy při procentních vyjádřeních jednotlivých komponent postupujeme 

odshora dolů - vertikálně. Jako základ pro srovnání (100%) se v rozvaze obvykle uvažují 

celková aktiva a celková pasiva. Zajímavé bývá jak srovnání v čase (meziroční vývoj jedné 

společnosti) tak srovnání s jinými podniky. (12) 

2.4.6 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele (fondy finančních prostředků), slouží k posouzení finanční situace 

podniku, zejména likvidity. Fondy jsou zde chápány jako agregace určitých ukazatelů 

vyjadřujících aktiva nebo pasiva, respektive jako rozdíl mezi agregací určitých položek 

krátkodobých aktiv a určitých položek krátkodobých pasiv. (12) 
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Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál je nejpoužívanější rozdílový ukazatel, představuje oběžná aktiva 

snížena o krátkodobé dluhy. Krátkodobé dluhy mohou být vymezeny od splatnosti 3 měsíce 

až jeden rok. Tento fond představuje část oběžného majetku financovaného dlouhodobým 

kapitálem. Tento rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými dluhy má významný vliv na 

solventnost společnosti. Přebytek krátkodobých aktiv nad krátkodobými dluhy nás vede 

k závěru, že podnik je v krátkodobém horizontu dostát svým závazkům a rozvíjet se. Je 

solventní ČPK představuje finanční polštář pro podnik i kdyby nastala neočekávaná 

finanční situace, podnik by měl mít dostatek prostředků k pokračování ve své činnosti. (12) 

Č"#	 = 	&'ěž*á	,-./0,	(23)	– 	-6á.-&7&'é	79:ℎ< 
Rovnice 1 Čistý pracovní kapitál Zdroj: 12 

Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky jsou o něco přísnější ukazatel než ČPK, ČPK lze použít jako 

ukazatel likvidity jen velmi omezeně, protože v oběžných aktivech v ukazateli ČPK mohou 

být zahrnuty likvidní i nelikvidní oběžná aktiva např. pohledávky s dlouhou lhůtou 

splatnosti, nedobytné pohledávky, zásoby. ČPP tyto oběžná aktiva z výpočtu vylučuje a 

počítá pouze s pohotovými finančními prostředky. (12) 

Č""	 = 	=&ℎ&.&0é	>/*,*č*í	=6&A.řC7-<	– 	&-,Dž/.ě	A=9,.*é	Eá0,E-< 
Rovnice 2 Čisté pohotové prostředky Zdroj: 12 

 

Čistý peněžní majetek 

Č"F	 = 	 (&'ěž*á	,-./0,	– 	EáA&'<)	– 	-6á.-&7&'é	=&ℎ9C7á0-<) 
Rovnice 3 Čistý peněžní majetek Zdroj: 12 

 

Na tento ukazatel lze pohlížet jako na střední cestu mezi ČPK a ČPP, jelikož se od 

oběžných aktiv odečtou nelikvidní zásoby a od těch jsou odečteny krátkodobé pohledávky. 

(12) 
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2.4.7  Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou nejoblíbenější metodou finanční analýzy, prakticky bez nákladů 

nám poskytnou základní informace o stavu společnosti. (12) 

Zatímco v horizontální nebo vertikální analýza se poměřuje jeden ukazatel v čase, nebo 

jeho poměr k celkovým aktivům nebo pasivům, analýza poměrových ukazatelů, jak již 

název napovídá, dává do poměru více různých veličin. Jedná se o nejpoužívanější postup 

finanční analýzy. Důvodem je, že poměrová analýza vychází z dat obsažených v účetních 

výkazech a také její využitelnost v dalších krocích. Dělí se na ukazatele rentability, aktivity, 

likvidity a zadluženosti. (15) 

Ukazatele rentability  

Měří zisk podniku v poměru ke zdrojům, kterých bylo vyžito. (12) 

Ukazuje schopnosti podniku vytvářet zisk vzhledem k investovaným zdrojům. (15) 

 

• ROI ukazatel rentability vloženého kapitálu 

 

G2H = IJHK
LC9-&0ý	-,=/.á9 

Rovnice 4 Rentabilita vloženého kapitálu Zdroj: 12 

Ukazatel vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál vložený do podniku, nezávisle 

na zdroji financování. Doporučené hodnoty jsou 12 až 15%. (12) 

EBIT - Earnings before Interest and Taxes, výsledek hospodaření před zdaněním a 

úroky. 
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• Rentabilita celkových vložených aktiv ROA 

G23 = IJHK
LC9-&0á	,-./0, 

Rovnice 5 Rentabilita vložených aktiv Zdroj: 12 

 

Ukazatel ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu 

na to, z jakých zdrojů jsou financována. (15) 

 

• Rentabilita vlastního kapitálu ROE 

G2I = I3K
09,A.*í	-,=/.á9 

Rovnice 6 Rentabilita vlastního kapitálu Zdroj: 12 

 

ROE vyjadřuje míru ziskovosti vlastního kapitálu. Říká vlastníkům/investorům zda jejich 

kapitál přináší dostatečný výnos a zda se využívá s intenzitou odpovídající velikosti jejich 

investičního rizika. (12) 

EAT – Earning after Taxes, výsledek hospodaření po zdanění.  

• Rentabilita tržeb ROS 

 

G2N = I3K
.6ž'< 

Rovnice 7 Rentabilita tržeb Zdroj: 12 
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Popisuje zisk vztažený k tržbám. Tržby ve jmenovateli představují tržní ohodnocení 

podniku za období. (12) 

Ukazatele zadluženosti 

Udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování. (12) 

Ukazatele zadluženosti nám říkají, kolik majetku podniku je financováno cizím kapitálem. 

Zadluženost není pouze negativní charakteristikou firmy. Obecně majitelé podniku 

preferují cizí kapitál, který je pro ně výhodný z hlediska finanční páky a daňového štítu. 

Naopak investoři jsou obezřetní v investování do společností, s jíž vysokými dluhy. (16) 

• Celková zadluženost 

LC9-&0á	E,79:žC*&A.	 = L/Eí	E76&OC
LC9-&0á	,-./0, 

Rovnice 8 Celková zadluženost Zdroj: 12 

Někdy taky jako koeficient napjatosti, dluh na aktiva, ukazatel věřitelského rizika, debt 

ratio.(12) 

Celková zadluženost představuje podíl cizích zdrojů na celkových aktivech. Na poměr 

vlastních a cizích zdrojů jsou různé názory, najdete zdroje, které tvrdí, že ideální poměr je 

50:50, jiní lidé dávají přednost většímu cizímu kapitálu, pro vlastníky využitelná finanční 

páka a obecně se dá říct, že cizí zdroje jsou levnější. Zejména dnes, úrokové sazby jsou na 

minimech. 

Ukazatel úvěrové rizika se mu říká proto, že v případě likvidace firmy, roste riziko věřitelů 

úměrně s růstem zadluženosti společnosti. Mezi mírou zadluženosti a platební schopností 

firmy však neexistuje přímý vztah. (16) 
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• Koeficient samofinancování	

-&C>/L/C*.	A,D&>/*,*L&0á*í	 = 09,A.*í	E76&OC
LC9-&0á	,-./0, 

Rovnice 9 Koeficient samofinancování Zdroj: 12 

 

Finanční nezávislost, equity ratio. Je doplňkem k celkové zadluženosti. Vyjadřuje finanční 

nezávislost společnosti. Vzájemný poměr cizího a vlastního kapitálů, závisí na nákladech 

na jeho pořízení. Cizí kapitál se platí úroky a obecně platí, že dlouhodobější úvěry a 

výpomoci jsou dražší, než ty krátkodobé. (16) 

• Úrokové krytí	

ú6&-&0é	-6<.í	 = IJHK
ú6&-< 

Rovnice 10 Úrokové krytí Zdroj: 12	

Tento ukazatel informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Uvádí se, že 

postačuje 3x až 6x, tyto hodnoty jsou ale opravdu minimem a měli by se přijímat 

rezervovaně. (12) 

Dobře fungující podniky mají tento ukazatel i 6-8. (16) 

Ukazatele likvidity 

Charakterizují schopnost podniku dostát svým závazkům. Likvidita je úzce spojená se 

solventností, má-li být podnik solventní, potom musí mít likviditu. (12) 

Přebytek oběžných aktiv nad krátkodobými dluhy vytváří nárazník vůči ztrátám. Je potřeba 

si uvědomit omezení ukazatele likvidity a to, že skutečná likvidita podniku nezávisí ani tak 

na zůstatcích v rozvaze ale na vývoji budoucích finančních toků. Závislost mezi budoucími 

cash-flow a hodnotami OA není známá. (16) 
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• Běžná likvidita 
 

'ěž*á	9/-0/7/., = 	 &'ěž*á	,-./0,
-6á.-&7&'é	Eá0,E-< 

Rovnice 11 Běžná likvidita Zdroj: 12 

	

Ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Je citlivá na strukturu a 

oceňování zásob a na strukturu pohledávek. Podnik s nevhodnou strukturou oběžných aktiv 

se snadno může stát nesolventním. U tohoto ukazatele postačuje hodnota 1,5. (12) 

• Pohotová likvidita 

 

=&ℎ&.&0á	9/-0/7á., = 	&'Cž*á	,-./0, − EáA&'<-6á.-&7&'é	Eá0,E-<  

 
Rovnice 12 Pohotová likvidita Zdroj:12 

 

Pro zpřesnění ukazatele vylučuje tento ukazatel zásoby a ponechává jen velmi likvidní 

oběžná aktiva, jako jsou peněžní prostředky, krátkodobé cenné papíry a krátkodobé 

pohledávky (očištěné od nedobytných). Ukazatel by neměl být menší než 1. (12) 

• Okamžitá likvidita	
 

&-,Dž/.á	9/-0/7/., = 	 >/*,č*í	D,O,.C-
-6á.-&7&'é	Eá0,E-< 

 
Rovnice 13 Okamžitá likvidita Zdroj: 12	

Vyjadřuje schopnost podniku splatit právě splatné dluhy. Uvádí se, že likvidita je zajištěna 

při velikosti ukazatele minimálně 0,2. (12) 
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Ukazatele aktivity 

Měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy, má-li více aktiv než je potřeba, má 
podnik větší náklady a tudíž menší zisk. (12) 

Vázanost celkových aktiv 

Tento ukazatel podává informace o intenzitě využívání aktiv s cílem dosáhnout tržeb. Měří 

celkovou produkční efektivnost podniku. Čím je ukazatel nižší, tím lépe. Podnik se 

rozšiřuje, bez potřeby dalších zdrojů. Slouží k prostorovému porovnání. (12) 

0áE,*&A.	LC9-&0ýLℎ	,-./0	 = ,-./0,
6&č*í	.6ž'< 

Rovnice 14 Vázanost celkových aktiv Zdroj: 12 

Obrat celkových aktiv 

Udává počet obrátek celkových aktiv v tržbách za daný časový interval. (16) 

Pokud je intenzita obratu aktiv nižší, než oborový průměr, měl by podnik zvážit odprodej 

některých aktiv nebo zvýšeny tržby. (12) 

&'6,.	LC9-&0ýLℎ	,-./0	 = 6&č*í	.6ž'<
,-./0,  

Rovnice 15 Obrat celkových aktiv Zdroj: 12 

Obrat zásob 

Obrat zásob udává, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob firmy prodána a znovu 

naskladněna. Nevýhodou tohoto ukazatele je nadhodnocení skutečné obrátky, neboť 

obvykle tržby odrážejí tržní hodnotu zásob, zatímco zásoby se uvádějí v nákladových 

cenách. (16) 

Pokud tento ukazatel vychází ve srovnání s oborovými průměry příznivě, nemá podnik 

přebytečné nelikvidní zásoby. Pokud by ukazatel vyšel negativně, přebytečné zásoby jsou 
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neproduktivní, jelikož přinášejí další náklady. Vysoký obrat zásob podporuje důvěru 

v ukazatel likvidity. (12) 

&'6,.	EáA&'	 = 6&č*í	.6ž'<
EáA&'<  

Rovnice 16 Obrat zásob Zdroj: 12 

Doba obratu zásob 

Udává průměrný počet dní, po které jsou zásoby vázány v podniku do jejich spotřebování 

nebo prodeje. (12) 

7&',	&'6,.:	EáA&'	 = EáA&'<
	.6ž'< ∗ 360 

Rovnice 17 Doba obratu zásob Zdroj: 12 

Doba obratu pohledávek 

Udává průměrný počet dní, po které musí podnik čekat na inkaso svých pohledávek. (12) 

7&',	&'6,.:	=&ℎ9C7á0C-	 = =&ℎ9C7á0-<
.6ž'< ∗ 360 

Rovnice 18 Dobra obratu pohledávek Zdroj: 12 

Doba obratu závazků 

V souvislosti s dobou obratu pohledávek je dobré zjistit i dobu obratu závazků. Tento 

ukazatel představuje platební morálku společnosti vůči jejím dodavatelům. (12) 

7&',	&'6,.:	Eá0,E-ů	 = Eá0,E-<
.6ž'< ∗ 360 

Rovnice 19 Dobra obratu závazků Zdroj: 12 
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2.4.8 Postup při finanční analýze 

1. Stanovení rozhodného dne pro výpočet 
2. Zpracování rozvahy, výkazu zisku a ztráty, cash flow 
3. Výpočet poměrových ukazatelů 
4. Srovnávání zjištěných ukazatelů s jinými známými ukazateli 
5. Hodnocení trendů zjištěných ukazatelů v čase 
6. Hodnocení vzájemných vztahů mezi ukazateli 
7. Interpretace výsledků a návrh opatření (17) 

 
 
2.4.9 Likvidita 

Mezi důležité charakteristiky investice nepatří jen míra návratnosti a její časový rámec, ale 

také její likvidita – schopnost investora splácet své závazky. Stupnice likvidity investic 

seřazena od nejvíce likvidních prostředků k nejméně likvidním může vypadat například 

takto: 

• peněžní prostředky, 
• zlato, vklady, pokladniční poukázky, 
• depozitní certifikáty, obligace a akcie, kótované na burze, 
• podílové listy, 
• omezeně obchodovatelné akcie či jiné cenné papíry, 
• nepřevoditelné akcie či jiné cenné papíry, 
• nemovitosti, starožitnosti, sbírky, 
• finanční spoluúčast, podnikatelské projekty. (17) 

 
 
2.5 Finanční plánování investic 

Finanční plánování lze rozdělit na čtyři díly: 

1. Plánování cash flow – výdajů a příjmů z investice 
2. Finanční kritéria výběru investičního projektu 
3. Zohlednění rizika v kapitálovém a investičním plánovaní 
4. Dlouhodobé financovaní investiční činnosti (17) 
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2.5.1 Plánování peněžních toků z investice 

Cílem správného investičního rozhodování podniku je výběr, příprava a uskutečnění 

takových investic, které zajistí růst hodnoty společnosti. K růstu hodnoty podniku přispívají 

jen takové investiční projekty, jejichž čistá současná hodnota je kladná. Tohoto 

investičního cíle je možno dosáhnout různými investičními strategiemi. Za nejlepší strategii 

je považována strategie maximálních ročních příjmů z investice v kombinaci s růstem 

hodnoty investice v čase. Před investicí je potřeba udělat důkladnou přípravu investičního 

projektu. Soustředíme se na účel investice, průzkum trhu, stupeň využití stávajícího 

majetku, rizikovost projektu, očekávané výdaje a příjmy z projektu. Takový rozbor je 

zakončen vyhodnocením celkové efektivnosti investice. (17) 

Kapitálové výdaje jsou očekávané peněžní výdaje, které vyvolají očekávané příjmy po 

dobu delší než rok. Patří sem výdaje na pořízení pozemků budov, strojů, výdaje na trvalé 

rozšíření oběžného majetku a výdaje na výzkum a vývoj. Výdaje mohou být dále ovlivněny 

příjmy z prodeje nahrazovaného majetku novým, daňovými efekty spojené s prodejem 

nahrazovaného majetku. (3) 

 
2.5.2 Časová hodnota investice 

Stěžejní úlohu v kapitálovém a investičním plánování hrají riziko a čas. Hodnocení 

projektu je náročné, protože jsou různé způsoby měření hodnoty budoucích cash flow. 

Protože peníze v čase mění svoji hodnotu, peníze dnes mají větší hodnotu, než peníze 

v budoucnosti. Toto je způsobeno za prvé tím, že peníze mohli být využity pro 

podnikatelskou nebo investiční aktivitu v rámci tohoto časového období a za druhé inflace, 

neboli snížení kupní síly peněz. Jinými slovy koruna vydělaná v budoucnosti, nebude mít 

stejnou hodnotu jako koruna vydělaná dnes. Diskontování v metodě čisté současné hodnoty 

je navrženo tak aby tento problém vyřešilo. Nalezení diskontní sazby se liší společnost od 

společnosti. Obvyklými metodami jsou použitím návratnosti investic s podobným 

množstvím rizika, nebo náklady spojené s půjčením peněž potřebných k financování dané 

investice. (2) (17) 
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Rovnice 20 Čistá současná hodnota Zdroj: (17) 

Ke srovnání investic v různém časovém rámci se používá metoda čisté současné hodnoty 

(NPV). Předpovídání vývoje investice (budoucích peněžních příjmů) v letech nebo dokonce 

desítkách let zvyšuje riziko odchýlení se od našeho původního odhadu průběhu budoucích 

příjmů z investice. Kromě NPV existují i další metody pracující s měnící se časovou 

hodnotou peněz, např. vnitřní výnosové procento (IRR) nebo doba návratnosti. (17) 

Postup u metody založené na metodě diskontování peněžních toku je následující. Stanoveni 

tzv. čistých toku hotovosti projektu přepočtu těchto toků získaných v různých časových 

období na současnou hodnotu pomocí tzv. diskontní sazby. (17) 

Určení diskontní sazby 

Metoda popsaná v knize Řízení rizik ve firmách a jiných organizací je následující. 

Investor požaduje výnosnost 20% (diskontní sazba je tedy 20%), hovoříme tedy o tzv. 

nominální diskontní sazbě. Tuto sazbu musíme očistit o inflaci. Pro reálnou diskontní sazbu 

platí: 

6WXYZ[á =
1 + 6
1 +D − 1 ×	100 

Rovnice 21 Diskontní sazba reálná Zdroj: (17) 

r je nominální diskontní sazba (%/100) 

m je roční míra inflace (%/100) 
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Tedy například, bude-li nominální sazba 20% a inflace bude 8,9% ročně, potom reálná 

(korigovaná) diskontní sazba bude mít hodnotu: 

6WXYZ[á =
1 + 0,2
1 + 0,089 − 1 ×	100 = 10,19% 

Rovnice 22 Diskotní sazba výpočet Zdroj: (17) 

Diskontní sazba by měla být vyšší než úroková míra, kterou klient obdrží v bance. Čím 

vyšší je riziko investice, tím vyšší investor požaduje diskontní sazbu ve srovnání s „jistým“ 

úrokem v bance. (17) 

 
2.5.3 Další faktory investičního rizika 

Investování je velmi komplexní problém, řada faktorů ovlivňujících riziko a návratnost se 

těžce číselně vyjadřuje. Nové technologie, ovlivnění firmy a jejího okolí investicí. 

Samostatnou kapitolou by mohla být koordinace investičního procesu s managementem, 

dodavateli, projektantem, investory. Aby vše proběhlo v pořádku, je rozumné použít 

metody sítově analýzy a řídit časový průběh projektu, počítat se zdrženími a tak podobně. 

(3) 

2.6 Analýza SWOT 

SWOT analýza vytvořena americkým management konzultantem Albertem Humphreym v 

roce 1966, používá se k nalezení vnitřních silných stránek (S), slabých stránek (W) a také k 

analýze vnějších příležitostí (O) a hrozeb (T). Mezi interní faktory pokládané za silné nebo 

slabé stránky patří např. zkušenosti a odbornost managementu, zručnost a vzdělání 

pracovní síly, kvalita produktu, finanční zdraví firmy a síla značky. Mezi externí faktory, 

které by mohly být příležitostmi nebo ohrožením, patří růst trhu, nové technologie, 

překážky vstupu na nové trhy, potenciál zahraničních trhů a měnící se zákaznická 

demografie a preference. (15) 
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SWOT analýza je hojně využívá ve všech oblastech podnikání a je stálicí kurzů 

management. Je to kreativní nástroj umožňující manažerům ohodnotit současnou pozici 

společnosti a představit si budoucí vývoj. 

Provede-li se správně, SWOT analýza by měla pomoci strategickému plánování a 

rozhodování. Umožňuje společnosti identifikovat, co dělá lépe než konkurence a naopak, 

co změnit pro zmírnění hrozeb a jaké příležitosti mohou dát společnosti konkurenční 

výhodu. Klíčem k úspěchu je zařídit aby se interní a externí politika společnosti potkala. 

Musí být zajištěno to, aby se vnitřní silné stránky společnosti využily na vnější příležitosti. 

A veškeré vnitřní slabé stránky by se měli řešit tak aby se minimalizoval rozsah externích 

hrozeb. (15) 

Když děláme SWOT analýzu, náhled zaměstnanců nebo dokonce zákazníků může být vzat 

v potaz. Měl by to být způsob jak zvážit náhled všech stakeholderů. Čím vetší množství lidí 

se do dané problematiky zapojí, tím hlubší analýzu získáme a tím užitečnější výsledky 

dostaneme. Nicméně jsou u i problémové stránky této metody. Většina společností je 

schopna odhadnout své silné a slabé stránky, ale posoudit budoucí vývoj a ekonomické 

trendy, představující hrozby a příležitosti nemusí být posouzeny přesně. Rovnováha je klíč 

k úspěchu. (15) 

2.7 Výběr strategie 

Podle Portera je relativní postavení organizace uvnitř odvětví odvozeno od toho, zdali je 

výnosnost organizace nad nebo pod průměrnou výnosností v tomto odvětví. Základní 

předpokladem pro nadprůměrnou výnosnost v dlouhém období je udržitelná konkurenční 

výhoda. Existují dvě základní typy konkurenčních výhod – nízké celkové náklady a 

diferenciace. Kombinace těchto základních konkurenčních výhod a cílů organizace vede 

k třem obecným typům strategie – prvenství v celkových nákladech, diferenciace a 

soustředění pozornosti. (4) 
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Prvenství v celkových nákladech – společnost má za cíl dosáhnout nižších celkových 

nákladů než mají konkurenti, stát se tak nejlevnějším producentem v daném odvětví. 

V konkurenčním odvětví budou většinou firmy prodávat za podobné ceny, ta firma, které se 

podaří snížit náklady na nejnižší hodnotu, bude nejziskovější. Nižší náklady plynou ze 

zkušenosti organizace. Organizace, která má dlouhodobé zkušenosti s procesy už ví, jak je 

optimalizovat oproti nově příchozím. Organizace, která se rozhodne pro tuto strategii, musí 

najít a využít jakýkoliv zdroj cenové výhody. (5) 

Diferenciace – společnost se snaží být unikátní takovým způsobem, který přináší nějakou 

hodnotu pro zákazníky. Společnost si vybere jednu nebo více charakteristiku produktu, 

které většina zákazníku považuje za důležité a formuje svoji strategii tak, aby přinesla 

užitek těmto zákazníkům. Nemusí snižovat náklady za každou cenu, protože si muže 

dovolit prodávat své výrobky dráž. Jedinečnost je odměněna prémiovou cenou. (4) 

Soustředění pozornosti – společnost se soustředí úzký segment zákazníku, produktů, trhu 

atp. uvnitř svého odvětví. Vybere se si segment nebo segmenty, na které se chce zaměřit a 

upraví strategii tak, aby se zaměřila jen na vybrané segmenty, ale zanedbává zbytek trhu. 

(4) 

 
2.8 Hodnocení strategie 

Při vybírání strategie je potřeba také zhodnotit všechny varianty a vybrat tu nejvhodnější. 

Existují tří hlediska. (18) 

• Vhodnost 
• Přijatelnost 
• Uskutečnitelnost 

 

Vhodně zvolená strategie musí být v souladu s vizemi, cíli a ostatními strategiemi 

společnosti. Strategie by měla odpovídat provedené strategické analýze, využít silných 

stránek společnosti, příležitostí, schopností a minimalizovat slabé stránky a hrozby. (18) 
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Uskutečnitelná strategie je taková, k jejíž uskutečnění má organizace dostatečné zdroje. Je 

proto důležité mít přehled o dostupných zdrojích. (3) 

Přijatelná strategie by měla uspokojit zájmy všech stakeholderů, pokud by zájmům 

stakeholderů neodpovídala, má menší šanci na přijetí. (18) 

2.9 Riziko 

Riziko je potenciál ke ztrátě nebo zisku určité hodnoty, v podnikání riziko znamená šanci, 

že se návratnost investice bude lišit od očekávané návratnosti. Společnost by měla rizika 

analyzovat a řídit. (17) 

2.9.1 Měření rizika 

Výše rizika vyplývá z hodnoty aktiv, úrovně hrozby a zranitelnosti aktiva. U jednotlivce 

měříme riziko podle pravděpodobnosti nepříznivého výsledku. Čím menší je 

pravděpodobnost, že k nepříznivé události dojde, tím menší je pravděpodobnost odchylky 

od výsledku a tím je menší riziko. V případě většího množství jednotek, lze provést odhad 

pravděpodobnosti výskytu daného počtu ztrát. (17) 

Výpočet velikosti předpokládané ztráty Z(t) v časovém intervalu <0;T0>: 

d . = 6 . 	×	0 . 7. 

Rovnice 23 Výpočet předpokládané ztráty Zdroj: (17) 

kde  
• r(t) je funkce rizika v čase 
• v(t) je funkce ztráty v čase 
• Z(t) je velikost předpokládané ztráty. 
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2.9.2 Určení statistických charakteristik rizika 

Nikdo kdo chce úspěšně podnikat, se nemůže riziku vyhnout, proto je třeba riziko 

analyzovat, změřit a výsledek zpracovat. K měření rizika se používají základní statistické 

charakteristiky jako směrodatná odchylka a rozptyl. Rozptyl očekávaných hodnost 

charakteristiky je dán součtem druhých mocnin odchylek jednotlivých charakteristik od 

průměrné hodnoty, násobeno pravděpodobností výskytu jednotlivých stavů. (17) 

 
Rovnice 24 Rozptyl Zdroj: (17) 

kde  

• σ2 je rozptyl očekávaných změn charakteristik 
• xi jsou jednotlivé hodnoty veličiny 
• E(X) je průměrná hodnota sledované veličiny za určitě období 
• i jsou jednotlivé stavy systému 
• n je počet měření sledované charakteristiky 
• pi je pravděpodobnost výskytu jednotlivých stavů 

 

Riziko lze dále charakterizovat takzvaným koeficientem variace, což je poměr směrodatné 

odchylky a průměrné hodnoty sledované veličiny. Ale nejpoužívanějším ukazatelem nadále 

zůstává směrodatný odchylka. Tento ukazatel představuje například maximální částku, o 

kterou se může například cena akcie s určitou pravděpodobností během časové jednotky 

změnit. (17) 

2.9.3 Metody analýzy rizika 

Mezi základní rozdělení metod patří kvalitativní metody, kvantitativní metody a jejich 

kombinace. 
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2.9.3.1 Kvalitativní metody 

Tyto metody jsou založeny na popisu závažnosti potenciálního dopadu události a na 

pravděpodobnosti s jakou nastane. Kvalitativní metody jsou subjektivnější, jednoduší a 

rychlejší. Úroveň rizika se zpravidla odhadne takzvaným kvalifikovaným odhadem. (17) 

2.9.3.2 Kvantitativní metody 

Tyto metody jsou založeny na matematickém posouzení skutečností. Výpočtem rizika 

z počtu výskytu rizikových událostí a jejich dopadu. Nejčastěji se riziko vyjadřuje jako 

roční předpokládané ztráty (annualized loss expectancy – ALE), která se vyjádří finanční 

částkou. Kvantitativní metod y jsou exaktnější než kvalitativní, ale jejich provedení 

vyžaduje více času a úsilí a v reálném podnikání to nemusí být výhoda. (17) 

Další nevýhodou kvantitativních metod je vysoce formalizovaný přístup, který může vést 

k tomu, že analýza nepostihne specifika analyzovaného projektu. (3) 

2.9.4 Management podnikatelských rizik 

Pokud se chceme s analyzovaným problémem vypořádat, musíme se naučit s rizikem 

pracovat. Kromě analýzy rizik, management zahrnuje: výběr protiopatření, analýzu 

nákladů/přínosů, implementace protiopatření a testovaní. 

Je nutno zajišťovat především tyto činnosti: 
 

• Analyzovat, monitorovat, měřit a porozumět rizikům 
• Definovat cíle v oblasti snižování rizik společnosti 
• Stanovit a implementovat nejvhodnější metody k dosažení těchto cílů 
• Vyhodnotit uplatnění strategie řízení rizik firmy v praxi 

 

Důležité je si také zapamatovat, že riziko v jakémkoliv podnikání nikdy nesnížíme na nulu. 

Nassim Nicholas Taleb, který se zabývá mimo jiné statistikou, rozdělením 

pravděpodobnosti definoval teorii tzv. černých labutí. Černá labuť je již ze své podstaty 

nepředvídatelná událost, která je rizikem nebo příležitostí. Černé labutě jsou příčinou 
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mimořádných úspěchů i mimořádných krachů. Ve své další knize Antifragile, N. N. Taleb 

navrhuje tvořit takové systémy, které nejen dokáží přežít nejistotu, ale dokonce z ní těžit. 

Tradiční systému nepočítají s výskytem černých labutí, modely počítající se statistickým 

normální rozdělení, nám mohou navodit falešný pocit jistoty, přičemž ty největší hrozby se 

ukrývají v tzv. „tails“ na koncích těchto rozdělení. N. N. Taleb ilustruje tento koncept na 

uvažování krocana na díkuvzdání. Krocana každý den krmí a každý další den, jen 

statisticky potvrzuje jeho dosavadní hypotézu, že přijde krmení a domnívá se (na základe 

minulé zkušenosti), že to tak půjde donekonečna. A proto je pro něj velké překvapení, když 

po stovkách dnů jde pod nůž. Všechna předchozí data naznačovala opak. Proto je důležité 

identifikovat, v jakých oblastech by jednotlivec nebo podnik mohl být krocanem. Co by 

nám mohlo „podříznout krk“. (7) (8) 

2.9.5 Klasifikace rizik 

Podnikání obecně znamená investici. Podnikatel doufá v návrat této investice a zisk navíc. 

Pokud se ale nevydaří, může utrpět ztrátu. Tato ztráta představuje riziko podnikání. Další 

rizika mohou být klasifikovány jako dynamické, statické, čisté, spekulativní, celkové, dílčí. 

Ve spojitosti se společností výrobní, technická, ekonomický, tržní a finanční rizika. (15) 

2.9.6 Nástroje snižovaní rizika 

Již jsem zmínil, že s rizikem je potřeba počítat. Existují ale taková rizika, která se dají 

přesunout nebo zadržet. V které situaci je lepší transfer a kdy retence? (17) 

Tabulka 1 Riziko Zdroj: (17) 

	 Vysoká	pravděpodobnost	 Nízká	pravděpodobnost	
Vysoká	tvrdost	 Vyhnutí	se	riziku,	redukce	 Pojištění	
Nízká	tvrdost	 Retence	a	redukce	 Retence	

Důležitou součástí rozhodnutí o snížení rizik jsou i náklady na snížení rizika. Zde platí dvě 

základní premisy, nelze předpokládat nulové náklady na řízení rizik a 100% odstranění 

rizika může vyžadovat až nekonečné náklady. Proto s risk managementem úzce souvisíc 

cost management. (17) 
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Ofenzivní řízení firmy 

je jedním z nejlepších způsobů preventivní obrany před riziky. Mezi základní 

charakteristiky patří: 

• Správná volba rozvojové strategie a její implementace ve firmě 
• Preference a rozvoj silných stránek společnosti 
• Snaha o pružnost  

 
 
Retence rizik 

Retence rizik je nejčastější metodou řešení rizik. Spočívá v tom, že podnik s riziky, kterým 

čelí, nic nedělá a je připraven je vstřebat bude-li třeba. Retence rizik může být vědomá 

nebo nevědomá. Vědomá pokud je riziko dobrovolně zadrženo a nevědomý pokud riziko 

není známo a je nevědomě zadrženo. Retence může být dále dobrovolný a nedobrovolná. 

Dobrovolná retence je charakteristický rozpoznáním rizika ale jeho přijmutím. Rozhodnutí 

pro dobrovolnou retenci obvykle spočívá vtom, že není žádná lepší alternativa. (17) 

Redukce rizika 

Redukce rizika se dá rozdělit na dva typy, redukce příčiny vzniku rizika a redukce 

nepříznivých důsledků rizika. Do první skupiny lze řadit přesun rizika a vertikální integraci 

a do druhé skupiny diverzifikaci a pojištění. Relativně samostatnou metodou je metoda 

operační analýzy. (17) 

Přesun rizika na jiné subjekty 

V ofenzivním přístupu řízeni rizik se snažíme o odstranění příčit rizik, přesun rizika patří 

naopak do defenzivního přístupu k riziku. Mezi způsoby přesunu rizika patří například: 

• Uzavírání dlouhodobých smluv na dodávky surovin nebo zboží 
• Uzavírání komisionářských smluv, zajištující prodej naších výrobku v cizí obchodní 

síti 
• Leasing 
• Franšíza 
• Kreditiv 
• Inkaso 
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• Bankovní záruky 
• Forfaiting 
• Faktoring (17) 

 
Diverzifikace 

Cílem diverzifikace je rozložit riziko na co největší základnu. Tato metoda snižuje 

nepříznivé důsledky rizika. Mezi tyto metody patří volba právní formy podnikání, rozšíření 

výrobního programu (horizontální diverzifikace, vertikální diverzifikace). Diverzifikace do 

příbuzných nebo úplně nepříbuzných oborů podnikání. Diverzifikace geografická nebo 

dodavatelská. (17) 

Měření diverzifikace 

K měření se může použít tzv. Herfinalův index 

 
Rovnice 25 Herfinalův index Zdroj: (17) 

 
N je počet předmětů podnikání 
si je poměr zaměstnanců podniku v i-té oblasti podnikání k celkovému počtu zaměstnanců 
 
Pružnost firmy 

Pružnost společnosti je schopnost eliminovat důsledky některých rizik. Je to metoda 

uplatnitelná hlavně u malých a středních podniků. Prvky pružnosti firmy lze nalézt ve 

firemní struktuře a v metodě řízení. Pružnost společnosti lze hodnotit dobou, během níž je 

schopna reagovat na změny trhu. (17) 

Sdílení rizika 

Rozdělení rizika mezi několik účastníku podnikatelské činnosti, stupeň zapojení partnerů 

může být rozdílný, od volného sdružení několika jednotlivců či firem přes nejrůznější 

strategické aliance v oblasti výzkumu, výroby, prodeje, marketingu nebo vytvoření 

společného podniku. (17) 
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Pojištění 

Pojištění je náhradou za vytvoření vlastních rezerv pro budoucí negativní události. 

Výhodou je snížení vázaného kapitálu v rezervních fondech. Mírnou nevýhodou je nutnost 

úhrady pojištění, což se může negativně podepsat na cash flow společnosti. (17) 

Vytváření rezerv 

Protikladem k pojištění může být vytváření rezerv. Rezervy jsou aktiva, odložena k použití 

při mimořádných okolnostech. (17) 

Prognózování 

S vytvářením rezerv souvisí prognózování. Pokud dokážeme s určitou mírou jistoty 

předvídat vývoj trhu a společnosti a přenést tyto předpovědi do charakteristik např. vývoj 

nákladů a příjmů, potom dokážeme snížit riziko. Prognózování se skládá ze shromáždění 

potřebných dat, tvorby prognózy, určení spolehlivosti a vhodnosti prognózy a vyhodnocení 

přesnosti prognózy. (17) 

2.10 Krizové plánování 

Je nemožné naprosto eliminovat veškeré riziko. I pokud si myslíme, že máme zmapované 

všechny možnosti, vždy se může objevit „černá labuť“. Proto je potřeba mít ustálený plán 

na řešení mimořádných událostí. Malá krizová událost může bez správného managementu 

přerůst v krizi s dalekosáhlými důsledky. Krizový plán je souborem kroků potřebných 

k řešení jednotlivých očekávaných krizových událostí, které jsou vyhodnoceny na základě 

zpracované rizikové analýzy. (3) 

Plánovat a koordinovat – k účinnému řešení krizové události je zapotřebí plánování a 

koordinace. Rozdělení rolí, práce, spolupráce před, během i po události je stěžejní prvek 

efektivního managementu krizové události. (17) 
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Identifikovat nebezpečí a možnosti - Každá krizová situace obsahuje nebezpečí ale i nové 

možnosti. Kromě vyřešení nebezpečí této události je dobré využít i nové možnosti, z této 

události vycházející, v budoucím rozhodování. (17) 

Definovat způsob reakce – není možné přesně definovat veškerá rizika hrozící dané 

společnosti, je nutné definovat jich co možná nejvíce a v definici rizik popsat činnosti 

dotknutých osob a jejich úkolů. Krizový plán musí být připraven předem, před krizovou 

událostí, musí se procvičovat, aktualizovat a zdokonalovat. Když nastane mimořádná 

událost, krizový manažeři musí být schopni vykonat tento plán, upravit jej podle průběhu a 

aktuální situace. (17) 

Zamezit šíření škod – krizové situace mohou mít širokosáhlé důsledky, krizoví manažeři 

musí získat kontrolu nad událostí a zmírnit její důsledky. Událost musí být časově i 

prostorově ohraničená a pod kontrolou. (17) 

Vyřešit událost – po zamezení šíření dalších škod je potřeba eliminovat mimořádnou 

událost, dostat společnost do stavu minimálně tak dobrého v jakém byla před krizovou 

událostí. (17) 

Vyhnout se možnosti opakování – po vyřešení krizové události je stěžejní úkol zajistit aby 

nemohlo dojít k jejímu opakování. Jednou se může stát cokoliv, udělat stejnou chybu 

dvakrát je pro management neomluvitelné. (17) 

2.11 Strategické obchodní jednotky 

Strategická obchodní jednotka (SBU) je součástí širšího pojetí organizační struktury. Aby 

nedocházelo ke koncentraci rozhodování pouze na úrovni nejvyššího vedení, vytváří se 

SBU pro části podniku, které působí v různých odvětvích podnikání. (3) 

Strategické obchodní jednotky mají obvykle vlastní marketingový a podnikový plán, 

vytváří vlastní analýzu konkurence, i když jsou součástí stejné společnosti a jsou této 

společnosti odpovědné. (3) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PODNIKU 

V analytické části této práce bude představena společnost Travel Wine spol. s r.o., dále 

bude provedeno posouzení jejího současného stavu pomocí metod popsaných v teoretické 

části práce. Podle metod strategické analýzy se společnost analyzuje ze dvou základních 

úhlu pohledu – z pohledu vnějšího a vnitřního prostředí společnosti. Z vnějšího posouzení 

společnosti bude nejdříve provedena PESTLE a Porterův model pěti sil, vnitřní faktory 

budou popsány pomocí metody McKinsey 7S, metody zdrojů společnosti a finanční 

analýzy podniku. Závěry z těchto analýz a další informace se pak promítnou v metodě 

SWOT analýzy, která ukáže slabé a silné stránky společnosti, příležitosti a hrozby a pozici 

společnosti na trhu. Na analýzu současného stavu navážou návrhy strategie pro rozvoj 

podniku spolu s rizikovou analýzou těchto návrhů. 

 
3.1 Představení společnosti Travel Wine spol. s r.o. 

Název:     Travel Wine spol. s r.o. 

Sídlo:      Brno, Francouzská 41, PSČ 60200 

Identifikační číslo:    63496593 

Kontakt:     www.hotelmarcincak.cz 

E-mail:      vino@marcincak.cz 

Předmět podnikání:  hostinská činnost, Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 

až 3 živnostenského zákona 

Společníci:     Petr Marcinčák – 50%, Michal Marcinčák – 50% 

Základní kapitál:   2 495 000 Kč 
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Travel Wine spol. s r.o. byla založena roku 1996, provozuje čerpací stanici SHELL a 

restauraci s ubytováním v Mikulově. Dále obchoduje s vínem. Kvůli těmto dvou oborům 

podnikání můžeme říct, že je společnost rozdělena na dvě strategické obchodní jednotky 

SBU1: Čerpací stanice a SBU2: Hotel s restaurací. Mikulov je historické město u hranic 

s Rakouskem, proslulé nádhernou krajinou, památkami a vínem. Od Brna vzdálené 

pouhých 50km. Co by kamenem dohodil také od Lednicko-Valtického areálu a 

s památkami jako Dietrichsteinská hrobka, Svatý kopeček, který byl v roce 2018 zařazen na 

seznam Kulturních památek České republiky, Mikulovský zámek a další se Mikulov řadí 

mezi nejnavštěvovanější města České republiky.  

Jižní Morava je po Praze jeden z nejnavštěvovanějších regionu v České republice. 

V blízkosti Mikulova, je mnoho turisticky atraktivních míst. Například CHKO Pálava, 

Novomlýnské nádrže nebo například nove vybudovaný Aqualand Moravia v Pasohlávkách. 

Hotel s restaurací je příhodně umístěn na hlavní dopravní tepně Brno-Vídeň. S denním 

průjezdem desetitisíců aut v sezóně (léto, zima). Toto postavení může být ohroženou 

chystanou dálnicí. Hlavní skupinou zákazníků je tedy bezpočet turistů navštěvujících 

Mikulov a dále lidé cestující do a nebo z Vídně přes tento hraniční přechod, obvykle Češi, 

Poláci, Rusové. Společnost provozuje tedy jeden hotel s restaurací v tomto městě s možnou 

expanzí do dalších.  

Cituji ze stránek společnosti: „Jsme rodinný hotel, kde se snoubí víno s jídlem a levandulí. 

Nachází se v jižní části starobylého vinařského města Mikulov, 10 minut chůze od centra 

města. Nabízí svým návštěvníkům komfortní ubytování ve 14 dvoulůžkových pokojích a 13 

rodinných pokojích. Také má k dispozici hotelové parkoviště. Poskytujeme zázemí pro 

pořádání konferencí, seminářů, firemních školení, teambuildingů, rodinných oslav, svateb 

včetně doprovodných programů. Pravidelně pořádáme večery snoubení jídla s vínem, 

návštěvy vinného sklepa…“ 

Obchod s vínem se zaměřuje výhradně na značku „Víno Marcinčák“ což je rodinné 

vinařství hospodařící na vlastních vinicích ležících v Mikulovské vinařské podoblasti. Od 

roku 2008 je vinařství největším vinohradnickým BIO-pěstitelem v České republice. Jedná 
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se o vinařství zaměřující se na vína pouze té nejvyšší kvality. Je členem exkluzivní Aliance 

vinařů V8 a pro rok 2017/18 dodavatelem Univerzitního vína VUT. 

Produkce vinařství je zaměřena výhradně na přívlastková vína z tradičních odrůd. Jejich 

široký sortiment doplňují vína botrytická, ledová a slámová, která jsou vyhlášenou 

specialitou vinařství. 

Vinařství Marcinčák v současné době obhospodařuje 110 ha vinic v katastrech 6 

vinařských obcí: Brod nad Dyjí, Dobré Pole, Jevišovka, Novosedly, Nový Přerov a 

Mikulov. Vinice se nachází na mimořádných polohách v nejteplejší oblasti České 

republiky. Jednotlivé vinice nesou historicky doložené názvy. V Mikulově je nově 

vysázena unikátní vinice na Svatém kopečku, která může sloužit pro prohlídky návštěvníky 

hotelu. Na Svatém kopečku je nově další turistické lákadlo této společnosti – levandulový 

včelín. Přímo v CHKO Svatého kopečku bylo v roce 2016 vysázeno levandulové pole, 

doplněno o několik úlů. Slouží pro výrobu produktů k prodeji v hotelu, levandulový med, 

výrobky z levandule. 

Filozofie pěstování spočívá v malém zatížení révového keře hrozny, v redukci úrody a péči 

o jednotlivý hrozen. Vinice jsou obdělávány v duchu Bio-produkce, to znamená v harmonii 

s přírodou. Ve sklepě pak šetrný přístup k surovině, nízký obsah síry, pracování se 

surovinou za nízké teploty, macerace sloužící k maximální extrakci aromatických, 

chuťových a jiných látek z unikátní a zdravé bio suroviny. 

3.1.1 Organizační struktura společnosti 

Následující organigram zachycuje organizační strukturu společnosti.  
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Graf 1 Organigram Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Organizační struktura je poměrně centralizovaná, strategické rozhodování má v rukou plně 

jednatel společnosti, na provozní řízení má každá strategická obchodní jednotka svého 

vrcholového manažera, na čerpací stanici je jeden provozní manažer a 8 zaměstnanců, 4 

směny po 2 lidech. Strategická obchodní jednotka Hotel má provozní ředitelku, která vede 

manažerku obchodu, ta obstarává akce (cateringy, pronájmy restaurace, svatby, degustace), 

chystá nabídky, komunikuj se zákazníky. Dále zodpovídá za kuchaře, číšníky a pokojské. 

Celkově 11 lidí. Účetní je společná pro obě jednotky, přece jen se jedná o jednu společnost 

s ručením omezeným. V takto malé firmě často dochází k dočasnému přebírání povinností 

mezi zaměstnanci, obvykle i jednatel má potřebu zasahovat přímo do provozních věcí 

osobně. V takovém případě dochází k nedorozuměním v komunikaci a řadoví zaměstnanci 

mohou mít různé informace a pokyny od různých vedoucích osob. To vede 

k nespokojenosti a horším pracovním výkonům. 
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3.2 PESTLE analýza 

PESTLE analýza je jedna z nejrozšířenějších analýz pro zkoumání okolního prostředí 

podniku. Jedná se o 6 oblastí. 

P - politické prostředí 

V České republice je hlavní tvůrcem politického prostředí vláda, politický systém je zde 

velmi centralizovaný a politické rozhodnutí na úrovni krajů nebo obcí nemají takový vliv, 

vyjma krajských investičních projektů. Aktuální politická situace v zemi se dá hodnotit 

jako poměrně nestabilní, po volbách vítězná strana (k datu psaní této práce) nebyla schopná 

složit většinovou vládu a vládne bez důvěry v demisi. V jednání je například vláda 

s komunisty, což by svobodnému politickému prostředí podle mého názoru moc 

neprospělo, nebo předčasné volby, ty zase nepomohou stabilitě. Celkově se dá říci, že je 

politické prostředí nestabilní.  

Zhoršily se vztahy s Evropskou unií, kvůli několika ožehavým tématům.  

Dále rostl například počet zajišťovacích příkazů, jako jedno z opatření minulé a současné 

vlády v boji za vyšší výběr daní. Některé příkazy byly krajským i Nejvyšším správním 

soudem označeny za nezákonné. Finanční úřad na to víceméně nereagoval. Toto je příznak 

dalšího problému současného politického prostředí a to aspoň podle mého názoru soubojem 

mezi jednotlivými složkami statní moci. Například veřejné spory mezi ministerstvem 

spravedlnosti, státními zástupci a premiérem.  

Opoziční strany v Poslanecké sněmovně naléhají na vládu v demisi, aby nedělala závažné 

kroky bez důvěry Poslanecké sněmovny. Vláda je ale poměrně aktivně dělá, mění lidi ve 

státních podnicích, ministerstvech, armádě. Celkově si myslím, že se situace zhoršila, i 

když ani v minulých letech nebyla česká politická scéna velmi stabilní. Předchozí vláda ani 

nedokončila své období. 

  



52 
 

Heritage Index of Economic Freedom 2018 řadí svobodu podnikání v Česku až na 59. 

místo ze 186 zemí. (19) 

Daňová politika zůstává zatím stejná, nicméně debaty například o sazbě daně z přidané 

hodnoty jsou vždy. 

E – ekonomické prostředí 

Roční inflace byla v roce 2017 2,5%, což je nad cílem ČNB 2%, ale pořád v inflačním 

pásmu ±0,5%. Stejný cíl je i na rok 2018 a podle dat z ledna 2018 se to zatím daří. (20) 

Kurz koruny poznamenali v minulých letech intervence, které jej uměle oslabily a drželi na 

hodnotě 27Kč/EUR od roku 2013 do dubna roku 2017. Za toto období nakoupil ČNB eura 

za více než dva biliony korun. Po skončení intervencí koruna prudce posílila a stále 

posiluje. Nyní je kurz přibližně 25,4 Kč/EUR. V budoucnu by měla koruna ještě mírně 

posílit. (21) 

Nezaměstnanost je na rekordně nízké úrovni 3,9% v lednu roku 2018. Toto svědčí o dobré 

kondici českého hospodářství, ale představuje výzvu pro zaměstnavatele v hledání pracovní 

síly. Nezaměstnanost již nemá moc prostoru klesat. Existuje tedy tlak na růst mezd. 

V druhém čtvrtletí roku 2017 se průměrná mzda pohybovala na úrovni 29 346 korun, což 

představuje meziroční změnu o více než 5%. (22) 

HDP v roce 2017 rostlo meziročně o 4,5%. Cože je v našem evropském hospodářském 

prostoru nadprůměrný výsledek. (23) 

S – sociální a kulturní prostředí 

Společnost se nachází v Jihomoravském kraji, tento kraj je dle průměrných výdělků třetí 

nejlepší v republice. Vyšší disponibilní důchod umožnuje lidem více utrácet za zbytnosti. 

Podíl nezaměstnanosti je v našem kraji nad republikovým průměrem, ale provozovna se 

nachází ve městě Mikulov u rakouských hranic. V příhraničních oblastech lidé často 

odcházejí pracovat do „bohatších“ zemí, protože dostanou vyšší mzdu a díky členství ČR 

v EU mají minimální překážky. Nedostatek pracovníku postihuje právě obory pohostinství 



53 
 

nebo nekvalifikované pracovní místa v úklidu nebo obsluze čerpací stanice. Toto je 

problém i naší společnosti. Další nedostatek pracovníků způsobuje klesající zájem o 

učňovské obory. 

Obecně se zvyšuje vzdělání obyvatelstva, dochází také další emancipaci žen, 

vysokoškolské vzdělání má výrazně vyšší počet mladých žen než mužů. Dochází 

k rozbíjení tradičního rozdělení rolí ve společné domácnosti muže a ženy, rodičovskou 

dovolenou si častěji než dřív berou muži a ženy po mateřské jdou zpět do práce. Existuje 

tlak z vlády a Evropské unie na rovnoměrné zastoupení mužů a žen ve firmách, zatím 

převážně ve státních podnicích a nadnárodních společnostech. Do budoucna může být 

zavedeno všeobecně. Naše společnost by mohla být do budoucna ovlivněna, ale 

momentálně zaměstnává více žen, než mužů. 

Lidé chtějí volnější a kratší pracovní dobu. Práci, která má podle nich smysl. Možnost 

pracovat z domu a jiné benefity. 

T – technologické prostředí 

Koncept čerpací stanice je starý přes sto let, ale přesto se čerpací stanice neustále 

modernizují. Již léta lidé často využívají k placení platební karty. Do budoucna může jít o 

zavedení plateb pomocí kryptoměn (bitcoin, litecoin a další). Tuto platební možnost zavedl 

jeden z největších obchodníků v ČR Alza.  

Kromě kryptoměn jsou zde samozřejmě konvenčnější, ale moderní platební metody, platba 

pomocí telefonních peněženek Apple/Google Pay.  

Auta s vnitřním spalováním budou ještě několik let dominovat, ale značného pokroku se 

v posledních letech dosáhlo v oblasti plně elektrických automobilů (EV). Bohužel se 

podobného pokroku nedosáhlo v oblasti baterií. Budoucnost elektromobility je 

podporována státem a Evropskou unií. Kromě klasických čerpadel budou potřeba i místa na 

dobíjení elektromobilů. 
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V České republice je dobré mobilní i síťové pokrytí. Lidé používají moderní technologie a 

sociální sítě. Většina lidí má osobní počítač i mobilní telefon. 

 
L – legislativní prostředí 

Společnost Travel Wine spol. s r.o. podniká v oboru pohostinství a hotelnictví a provozuje 

čerpací stanici. Mezi nejdůležitější legislativu patří: 

• Zákon č. 311/2006 Sb. Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích 
pohonných hmot 

• Zákon č. 455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání 
• Zákon č. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce 
• Zákon č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech 
• Zákon č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 
• Zákon č. 110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích 
• Zákon č. 235/2004 Sb. Zákon o DPH 
• Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb 
 

Přibývá administrativní zátěže kvůli úpravě zákona č.235/2004 Sb. o DPH a zavedení tzv. 

kontrolního hlášení. Dále zákon u roku 2016 č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který je 

extrémní zátěží hlavně při akcích jako je vinobraní, kde společnost prodává mimo hotel s 

restaurací, na náměstích atp. Výhled do budoucna vidím velmi negativně, obzvláště pro 

drobné podnikání. Kromě špatné podpory se ukazuje, že systém dotací, který má pomáhat 

drobným podnikatelům, pomáhá spíše těm velkým. Může dojít k oligopolizaci českého 

podnikání. Podobně jako dochází k oligarchizaci české politiky.  

Další novinkou je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR (General Data 

Protection Regulation). Nařízení Evropské unie k ochraně osobních údajů.  

V oblasti čerpací stanice je největším problémem složitá legislativa např. EET. Systém 

společnosti nebyl stavěný na EET a kvůli tomuto zákonu se musela udělat ne optimální 

softwarové opatření. EET je také problém pro zaměstnance, kteří nejsou technicky zdatní.  
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Protože společnost SHELL nemá směnárenskou licenci, nemůžeme vracet v měně EUR. 

Většina zákazníků je tak nucena platit přesnou částku nebo vzít zpátky koruny, což se 

zákazníkům nelibí. Mírná útěcha je, že většina zákazníků platí platební kartou.  

E – environmentální faktory 

Environmentální faktory jako počasí a klima mají velký vliv na společnost podnikající 

v oboru cestovního ruchu. Největší obrat a zisk je v letní a zimní sezóně, protože firma je 

na hlavním tahu lidí jedoucích na dovolenou do Rakouska, Slovinska, Itálie a především 

Chorvatska. Ochrana přírody a znečištění se této společnosti tolik nedotýká, není to výrobní 

společnost. Ale určité zvýšené náklady na ekologické nakládaní s odpady existují. 

3.3 Porterův model pěti sil 

Každou kategorii Porterova modelu pěti sil musíme zpracovat pro obě strategické obchodní 

jednotky. 

Substituty 

Pohonné hmoty nemají přímý substitut, nafta, benzin a zemní plyn jsou těžko nahraditelné. 

Nejblíže k nahrazení automobilů s motorem s vnitřním spalováním mají elektromobily. 

Momentálně spíše rarita, ale do budoucna se s nimi musí počítat, mimo jiné kvůli tlaku vlád 

a EU. 

Substitutem pro hotel mohou být pronájmy, sdílené bydlení, Airbnb a tak podobně. 

Substitutem pro restauraci, mohou být obchody s potravinami. Ale ani jedna z těchto věcí 

se nemůže hotelu a restauraci rovnat v kvalitě služeb. Jedná se o úplně odlišnou zkušenost, 

proto si myslím, že přímými substituty taky nejsou.  

Zákazníci 

Zákazníci společnosti jsou lidé, jednotlivci. Nejedná se o právnické osoby. Vyjednávací 

síla zákazníků je tedy poměrně omezena, protože se jedná o desetitisíce zákazníku, oproti 
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například společnosti, která je závislá na několika zákaznících. S rostoucím turismem a 

průjezdem v Mikulově rostl počet zákazníků. Čerpací stanice těží z nákladní i osobní 

dopravy. Hotel s restaurací se těší přízni spíše zákazníků na osobních a pracovních cestách 

v automobilech, než řidičů nákladních vozidel. 

Hlavními zákazníky čerpací stanice jsou poslední 3 roky B2C osobní automobily, obchodní 

cestující, v předešlém období tvořili největší procento naších zákazníků autobusy. 

V sektoru B2B v minulosti tvořili největší procento autobusy v současnosti kamiony. 

Momentálně tvoří 23% zákazníku kamiony 15% autobusy a 62% osobní automobily. Řidiči 

kamionů jsou z 75% Češi, z 20% Poláci a z 5% jiné národnosti. Řidiči osobních automobilů 

jsou z 55% Češi, z 35% Poláci a z 10% jiné národnosti. Klienti z autobusů jsou z 57% Češi, 

z 33% Poláci, z 10% jiné národnosti, často Asiaté. 

 

Graf 2  Složení zákazníků čerpací stanice Zdroj: Vlastní zpracování 

50% lidí z osobních automobilů co tankuje, si nakoupí v prodejně čerpací stanice. 20% lidí 

co netankuje, si alespoň nakoupí. 80% řidičů kamionu si nakoupí, většinou jídlo i pití. 

90% lidí má klubovou kartu SHELL (SMART kartu). Toto vypovídá o věrnosti značce a 

účinném klubovém systému.  

23%
15%62%

Složení	zákazníků	čerpací	stanice
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Téměř 100% řidičů kamionů má palivovou kartu (EUROSHELL, CCS atp. – držitelé těchto 

karet mají nasmlouvaný kreditní rámec se SHELLEM a zvýhodněné ceny oproti pultové 

ceně. Tuto kartu má také 65% řidičů automobilů. 

Množství zákazníků se liší dle měsíce. Je zde patrná určitá sezónnost. Letní sezóna začíná 

v půlce května a končí v půlce září. Zimní sezona začíná v prosinci a končí v březnu. Tržby 

v sezóně jsou několikrát vyšší, než mimo ni. Zajímavé je také chování zákazníku v letní 

sezóně, větší tržby jsou na noční směně, protože zákazníci jezdí do Chorvatska spíše 

k večeru. 

Složení zákazníků hotelu byl v letech 2016 a 2017 následující: 

Tabulka 2 Složení zákazníků hotelu Zdroj: Travel Wine spol. s r.o. a vlastní zpracování 

Země 2016 2017 
Polsko 1574 1797 
Česká republika 969 962 
Slovensko 297 276 
Itálie 162 171 
Litva 136 145 
Rusko 114 139 
Ukrajina 81 114 
Německo 79 54 
Bělorusko 76 51 
Turecko 4 50 
Chorvatsko 16 37 
Rakousko 66 27 
Estonsko 24 22 
Finsko 12 20 
Bulharsko 0 14 
Slovinsko 16 12 
Švédsko 24 11 
Rumunsko 8 9 
Velká Británie 1 9 
Francie 11 8 
Lotyšsko 26 8 
Peru 4 7 
Izrael 0 6 
Švýcarsko 4 5 
Mongolsko 0 5 
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Nizozemsko 2 4 
Srbsko 1 4 
Bosna a Hercegovina 2 3 
Maďarsko 5 3 
Španělsko 3 3 
Albánie 0 3 
Austrálie 2 2 
Arménie 0 2 
Japonsko 3 1 
Řecko 3 1 
Indie 0 1 
Jižní Afrika 0 1 
Maroko 0 1 
Černá hora 0 1 
Belgie 5 0 
Egypt 1 0 
Irák 4 0 
Irsko 1 0 
Kanada 2 0 
Kazachstán 3 0 
KLRD 3 0 
Makedonie 1 0 
Moldavsko 5 0 
USA 8 0 
Norsko 4 7 

Můžeme pozorovat, že většina zákazníků hotelu jsou Poláci s 45 procenty v roce 2016 

respektive 48% v roce 2017. Druhou největší skupinou zákazníků jsou Češi s 28 

procentním podílem v roce 2016 a 26% podílem v roce 2017. Zbytek zákazníků hotelu 

tvoří Slováci (9%), Italové (5%), Litevci a Rusové, obě národnosti se podílí čtyřmi 

procenty na celkovém složení zákazníků. 

Můžeme také pozorovat drobný pokles ubytovaných Čechů mezi roky 2016 a 2017. 

Naopak množství Poláků roste meziročně o 14%. Složení zákazníků restaurace připojené 

k hotelu je téměř totožné. Většina zákazníků jsou Poláci a také se ukazuje, že Poláci 

v průměru utrácejí více než Češi. Poměr placení v hotovosti k placení platební kartou je 

43,39% hotově a 56,61% kartou. 
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Graf 3 Deset největších skupin zákazníku hotelu v roce 2016 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Graf 4 Deset největších skupin zákazníku hotelu v roce 2017 Zdroj: Vlastní zpracování 

Hotel má zákazníky z více než padesáti zemí, ale většina je z prvních deseti zemí. 

 

Polsko
45%

Česká	republika
28%

Slovensko
9%

Itálie
5%

Litva
4%

Rusko
3%

Ukrajina
2%

Německo
2%

Bělorusko
2%

Turecko
1%

Destet	největších	skupin
zákazníků	hotelu	v	roce	2016

(podle	národnosti)

Polsko
48%

Česká	republika
26%

Slovensko
7%

Itálie
5%

Litva
4%

Rusko
4%

Ukrajina
3%

Německo
1%

Bělorusko
1%

Turecko
1%

Destet	největších	skupin
zákazníků	hotelu	v	roce	2017

(podle	národnosti)



60 
 

Dodavatelé 

Dodavatel paliv je společnost SHEL a jejich smluvní dopravce, paliva zůstávají v majetku 

společnosti SHELL a naše společnost je zprostředkovatelem prodeje. 

Zboží v prodejně je nakupováno a placeno naší společností, zisk zůstává naší společnosti, 

ale platí se provize společnosti SHELL.  

Dodavatelé zboží jsou doporučeni z centrály společnosti SHELL. Mezi hlavní dodavatele 

patří společnosti JIP, Kofola, Coca-Cola, BAPA. Naše společnost se řídí těmito 

doporučeními. Kromě těchto dodavatelů máme lokální dodavatele lokálních produktů. U 

doporučených dodavatelů společností SHELL jsou centrálně vyjednané zvýhodněné ceny a 

podmínky. Normální splatnost je 30 dní, u povinného zboží je tato splatnost ještě 

prodloužena. 

Naše společnost je malá v porovnání s našimi dodavateli a tak by se zdálo, že nemáme 

vyjednávací výhodu. Ale díky partnerství se společností SHELL máme velmi dobré 

podmínky. 

Nový konkurenti 

Vstup nových konkurentů v oblasti čerpacích stanic nevidím jako velkou hrozbu. V okolí je 

již několik čerpacích stanic, trh je nasycený. Bariéry vstupu na trh jsou poměrně vysoké, 

nedostupné pozemky, cena koncese, výstavby a technologií také vysoké. Návratnost 

investice by nebyla podle představ příchozí společnosti. 

Nový konkurenti pro hotel a restauraci se objevit mohou. Přestože je trh momentálně 

celkem nasycený a bariéry vstupu na trh v podobě cen pozemků a staveb poměrně vysoké, 

cestovní ruch a dovolené na Jižní Moravě neustále narůstají. V okolí je pořád více aktivit, 

muzea, nový Archeopark v Pavlově, Aqualand Moravia v Pasohlávkách a další atrakce se 

chystají. Nedaleko je také Lednicko-valtický areál, jedna z největších atrakcí České 

republiky. 
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Nová konkurence nemusí být v podobě hotelů ale naopak v pronájmu bytů jednotlivci 

v rámci sdílené ekonomiky. Například pomocí aplikace Airbnb, která je velmi rozšířená ve 

velkých městech celého světa a dostává se i do menších turisty vyhledávaných měst. 

Stávající konkurenti 

Mezi hlavní konkurenty SBU: Čerpací stanice patří čerpací stanice v okolí. V Mikulově 

jsou další dvě franšízy – Benzina a MOL. Čerpací stanice společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. 

– Benzina, odštěpný závod se nenachází u hlavní cesty, ale blíže k centru města. Tankují na 

ni teda spíše zákazníci z okolí a ne projíždějící, těm se nechce zbytečně zajíždět. Čerpací 

stanice společnosti MOL Česká republika, s.r.o. se nachází u hlavní cesty a je blíže 

k hranicím s Rakouskem. Všechny čerpací stanice mají obvykle stejné ceny, a proto o 

zákazníky bojují jinými způsoby např. doprovodnými službami jako myčka aut. Benzina i 

MOL mají automatickou myčku aut, naše společnost ji nemá. Další nejbližší čerpací stanice 

je v Rakousku, asi kilometr za hranicemi – BP. Toto je menší čerpací stanice, bez myčky a 

s vyššími cenami. Nabídka služeb je podle mého názoru velmi podobná a tak se společnosti 

snaží odlišit značkou, různými promočními akcemi, speciálními palivy nebo kluby kde se 

sbírají body a nakupují „odměny“. Členové klubu mají slevy a tak podobně. Lidé také 

obvykle tankují tam, kde jsou zvyklí, nebo u jejich oblíbené značky. Značka SHELL je 

velmi známá, značka MOL je novější, ale roste na popularitě. 

Mezi přímé konkurenty SBU: Hotel s restaurací patří HOTEL ZÁMEČEK MIKULOV 

s.r.o., který je naproti hotelu této společnosti. Hotel Zámeček nabízí o něco levnější 

ubytování i stravování, ale kvalitativně je na tom o něco hůře. Ve městě Mikulov jsou 

desítky dalších restaurací, hotelů, ubytoven i lidí co legálně nebo nelegálně pronajímají 

lůžka. V poslední době je na vzestupu ubytovaní pomocí aplikace Airbnb v rámci sdílené 

ekonomiky. Výhodou i nevýhodou tohoto hotelu je, že se nachází u hlavní cesty. Výhodou 

je to k obsloužení projíždějících lidí, turisté ale chtějí většinou bydlet a jíst v centru. 
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3.4 Vnitřní analýza 

V této kapitole je provedena analýza vnitřního prostředí podniku. Mezi zdroje hmotné, 

nehmotné, lidské a finanční. Základními metodami využitými v této práci pro analýzu 

vnitřního prostředí organizace jsou metoda McKinsey 7S, finanční analýza a SWOT 

analýza. 

 
3.4.1 Analýza zdrojů 

V této podkapitole je provedena analýza zdrojů společnosti. Základní rozdělení zdrojů je 

hmotné, nehmotné, lidské a finanční. 

3.4.1.1 Hmotné zdroje 

Podnik disponuje aktivy v hodnotě 35 milionů korun. K podnikatelské činnosti provozu 

hotelu, restaurace a čerpací stanice využívá jednu budovu s půdorysem o rozměrech 60x15 

metrů a přilehlé pozemky, zahradu o rozloze 2000 m2, dvě parkoviště, příjezdovou cestu a 

ostatní pozemky – celkově přibližně 10 000 m2. Budova byla postavena v roce 1997, 

rekonstruována a rozšířena v roce 2011. Budova tedy není velmi stará, je kvalitně 

zpracovaná a plní svoji funkci. Nemovitosti tvoří přibližně 20 milionů z 35 milionů 

majetku. Jedná se o kapitálově těžký podnik. Mezi další majetek společnosti patří movité 

věci v podobě vybavení restaurace – sporáky, lednice, konvektomat, stoly, nádobí a další 

vybavení. Dále společnost vlastní čtyři firemní auta, tři osobní a čtvrté na přepravu zboží. 

Vybavení čerpací stanice dodáno společností SHELL jako např. totem zobrazující aktuální 

ceny pohonných hmot, branding čerpací stanice a tak podobně. Podle rozvahy má 

společnost dále 13 milionů oběžných aktiv, hlavně zásoby, pohledávky a peníze. 

3.4.1.2 Nehmotné zdroje 

Mezi největší nehmotné zdroje patří umístění čerpací stanice. Lokalita je přibližně 70% 

úspěchu společnosti. Společnost je jedna z relativně nejúspěšnějších v síti čerpacích stanic 
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SHELL. Společnost je strategicky umístěna u kruhového objezdu na hlavní cestě na Vídeň. 

Působení na trhu a zkušenosti již přes dvacet let. Dále její používaní značky společnosti 

SHELL a výhody z toho plynoucí. Čerpací stanice společnosti SHELL patří, ve vnímání 

společnosti, k české špičce. SHELL je spojován s motorsportem, prémiovými značkami 

aut, vynikající kvalitou pohonných hmot i služeb, ale také prémiovou cenou. Brand 

recoginition společnosti SHELL je velmi vysoký, jen málokdo nezná SHELL. 

Propracovaný věrnostní zákaznický systém v podobě karet SMART nebo EUROSHELL. 

V neposlední řadě je to podpora centrály společnosti SHELL, která je pro nás velmi 

důležitá. SHELL nabízí prodejní know-how, školení prodejců, zaměstnanců, správná 

prezentace zboží v regálech, celorepublikový špičkový marketing a jiné zkušenosti 

z nadnárodní společnosti. 

Hotel Marcinčák pojmenován po jednateli Petrovi Marcinčákovi. Těží ze zavedeného 

jména Marcinčák. Petr Marcinčák podniká v oboru více než 25 let, vybudoval největší a 

nejlepší BIO vinařství v České republice. Toto vinařství je velmi hrdé na to, že hospodaří 

ekologicky a v rámci trvale udržitelného rozvoje. Několikáté období je také zastupitelem 

města Mikulov. Hrál také v několika filmech nebo v televizní reklamě. Nesčetněkrát byl 

hostem radiových a televizních pořadů. Založil několik organizací hlavně v oblasti 

vinařství a celé řadě předsedá. Například Vinaři mikulovské podoblasti, VOC Mikulov. Je 

členem různých spolků například Evropského řádu rytířů vína. Pracuje na vzdělávacích 

projektech, jako je například zcela nový projekt „Vinařská kultura na školách“. 

Spolupracuje s univerzitami, například s Univerzitou Tomáše Bati nebo VUT Brno na 

projektu Univerzitního vína VUT. To vše přispívá k hodnotě značky „Marcinčák“. Brand 

recognition značky „Marcinčák“ je v okolí velmi dobrý. Na celorepublikové úrovni je 

pořád poměrně neznámá. 

Jednatel je dále držitelem několika ochranných známek a patentů. Například užitného vzoru 

výroby Levandulového vína. Z textu patentu: „Levandulové víno je typ aromatizovaného 

vína, které bylo vyrobeno z hroznů révy vinné a bylinných částí levandule lékařské. 

Podstatou výroby je obohacení vín vyráběných z hroznů révy o další chuťové, aromatické 

látky a antioxidanty (třísloviny, silice, terpeny). Minimální množství levandule je 0,001 g/1l 
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šťávy nebo hotového vína. Hrozny pro výrobu levandulového vína jsou uloženy na lože z 

usušených květů levandule a následně zde vysychají. Po dostatečném vysušení jsou hrozny 

vylisovány a macerovány s květy levandule lékařské. Levandule lékařská má léčivé účinky, 

zvyšuje komplexní antioxidační kapacitu vína a obohacuje víno o další aromatické látky.“ 

(24) 

Management společnosti je tvořen jednatelem, který má mnoho zkušeností, nápadů a vizí. 

Provozním manažerem je již přes deset let Martin Malík. Management je tak velmi stabilní. 

Přes deset let praxe, zkušeností a know-how se nedá lehce nahradit. 

3.4.1.3 Lidské zdroje 

Společnost má 25 zaměstnanců z čehož jsou 4 v managementu a jedna účetní. Management 

společnosti je stabilní, tvoří jej jednatel, jeho manželka a dva manažeři, oba jsou ve 

společnosti na svých pozicích přes 10 let. Účetní je ve společnosti také přes 10 let. Za tu 

dobu nasbírali spoustu zkušeností v řízení svých oblastí působnosti a lidí. Běžní 

zaměstnanci jako kuchaři, číšníci a pokojské se často mění. Fluktuace v oboru je poměrně 

vysoká. K těmto trvalým zaměstnancům společnost nabírá dle potřeby brigádníky, podle 

velikosti akce, kterou je potřeba nachystat. 

Motivace současného kuchařského a číšnického týmu je dobrá, jsou dostatečně nadšení pro 

práci a dobře ji ovládají. 

3.4.1.4 Finanční zdroje 

Vlastní finanční zdroje tvoří základní kapitál vložený zakladateli společnosti. Oba jednatelé 

mají určité finanční prostředky k vložení do společnosti v případě potřeby rozvoje. Dále má 

společnost nerozdělený hospodářský výsledek z minulých let. Většinu kapitálu společnosti 

tvoří cizí kapitál. Cizí zdroje tvoří převážně krátkodobé závazky z obchodních vztahů tzv. 

dodavatelský úvěr. Společnost má dobré postavení a dodavatelé ji často počkají se 

splácením závazků. 
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3.4.2 Analýza „7S“ 

Tento model se obecně nepovažuje za čistě model strategie, ale spíše jako způsob myšlení o 

rozvoji organizace jako takové. Společnost by měla fungovat jako celek a proto je důležité, 

aby jednotlivé složky komunikovaly a fungovaly v součinnosti. Tento model je založen na 

myšlence, že pokud organizace pochopí těchto sedm prvků a co na nich jde zlepšit, posune 

ji to dál. 

Struktura společnosti 

Struktura a styl řízení společnosti je hierarchická a poměrně centralizovaná, na vrcholu stojí 

jednatel společnosti, ten má na starosti především strategické řízení, ale řeší i provozní 

problémy, přestože na provozní řízení má každá strategická obchodní jednotka svého 

vrcholového manažera. Strategická obchodní jednotka Hotel má provozní ředitelku, která 

vede manažerku obchodu. Dále zodpovídá za kuchaře, číšníky a pokojské. Tato společnost 

je poměrně malá a v takto malé firmě často dochází k dočasnému přebírání povinností mezi 

zaměstnanci. Proto někdy může docházet k nedorozuměním v komunikaci a řadoví 

zaměstnanci mohou mít různé informace a pokyny od různých vedoucích osob. Kromě 

stálých zaměstnanců, společnost zaměstnává i brigádníky. Obvykle ze středních 

učňovských oborů v okolí. 

Systémy 

Společnost využívá v restauraci a hotelu systém Agnis, což je systém na evidencí skladů, 

pokladny, objednávek, rezervací, recepce a tak podobně. Dále podnik využívá účetní 

systémy Byznys a Pohoda. Počítače ve společnosti běží na platformě Windows a 

zaměstnanci využívají programů společnosti Microsoft jako například Word nebo Excel. 

Data z těchto systémů a platforem se zálohují na server, který obsluhuje společnost Anafra 

s r.o.. Server běží také na platformě Windows server. 
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Strategie 

Strategie společnosti byla v počátcích jejího založení jednoduchá, poskytnout velkému 

množství lidí, projíždějících Mikulovem, potřebnou službu – tankování, občerstvení a 

odpočinku. V začátcích bylo složení zákazníků jiné, než dnes, to jsem v práci již naznačil. 

Dříve jezdilo více autobusů s lidmi na dovolenou, kteří potřebovali někde zastavit a 

občerství se. A strategie společnosti byla poskytnout těmto lidem co nejkvalitnější služby, 

za nemnoho peněz a také rychle. Marže byly nízké ale obrat vysoký. Jak se měnila 

struktura projíždějících a samozřejmě mnoho dalších ekonomických, politických, legálních 

faktorů, musela se změnit i strategie společnosti.  

Dnešní strategie společnosti je i dnes poskytovat občerstvení a palivo na čerpací stanici, 

kde v dnešní době tvoří většinu obratu již cestující osobními automobily. Ale v hotelu 

s restaurací se strategie změnila z rychlého občerstvení na více luxusní typ restauračního 

zařízení. Stejně tak v hotelu je strategie poskytnou co nejlepší zážitek Mikulova. Tomu 

přispívají například individualizované pokoje, kde každý pokoj je stylizován do jedné 

z viničních tratí vlastněných spřízněným vinařstvím. 

Do budoucna by si společnost chtěla udržet movitou klientelu projíždějících, ale největší 

překážkou je chystaná dálnice na Vídeň, u které předpokládáme, že odkloní veškerou 

tranzitní dopravu. A tak se společnost chce zaměřit na zákazníky, kteří mají zájem o 

Mikulov jako takový. Na delší pobyty v luxusním hotelu. 

Spolupracovníci 

Podnik je poměrně malý a tak se všichni spolupracovníci znají, v managementu jsou 

především dlouhodobí přátelé jednatelů. Společnost se snaží, aby byli zaměstnanci zapojení 

do procesů, aby všemu rozuměli a vzdělávali se. U kuchařů je velmi důležité aby se chtěli 

vzdělávat a zajímali se o nové trendy v gastronomii. Je to důležité pro strategii společnosti, 

poskytovat co nejkvalitnější služby, a k tomu patří moderní kuchyně. 
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Schopnosti 

Jednatelé a celý podnik má za roky podnikání dlouhodobé zkušenosti s obory, ve kterých 

podnikají. Jak s gastronomií a hotelnictvím tak s výrobou a prodejem vína, které 

s restaurací přímo souvisí. Stejně tak mají zkušenosti s provozováním čerpací stanice, což 

dokazuje dlouhodobá spolupráce se společností SHELL, protože partnerská smlouva se 

musí neustále obnovovat a neobnovila by se, pokud by bylo něco v nepořádku. 

Styl řízení 

Styl řízení je spíše demokratický, manažeři berou v potaz návrhy zaměstnanců, ale konečné 

rozhodnutí je na manažerech. Případně se do rozhodovacího procesu pustí přímo jednatel. 

Což se stává často, když nastane problém, se kterým si ostatní neumí poradit. 

Sdílené hodnoty 

Vlastníkům společnosti i zaměstnancům záleží na spokojenosti zákazníka a poskytování 

těch nejlepších možných služeb. Ve společnosti probíhají školení. Když se zkouší nový 

jídelní lístek, všichni zaměstnanci mají možnost ochutnat, aby věděli, co nabízí. Stejně tak 

jsou všichni proškoleni na nabízená vína. To pak pomáhá například s pomocí výběru 

zákazníkovi a v konečném důsledku kvalitě nabízených služeb.  

Výše uvedené slovní hodnocení je znázorněno v níže zobrazených pavučinových grafech. 

Jednotlivé oblasti jsou měřeny na škále 0 až 7. 
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Graf 5 Pavučinový graf analýzy 7S Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Graf 6 Pavučinový graf analýzy zdrojů Zdroj: Vlastní zpracování 

0
1
2
3
4
5
6
7

Struktura

Systémy

Strategie

SpolupracovníciSchopnosti

Styl

Sdílené	hodnoty

ZNÁZORNĚNÍ	ANALÝZY	7S

0
1
2
3
4
5
6
7

Hmotné	zdroje

Nehmotné	zdroje

Lidské	zdroje

Finanční	zdroje

ZNÁZORNĚNÍ	 ANALÝZY	 ZDROJŮ



69 
 

3.5 Finanční analýza 

Finanční analýza vychází z výkazů společnosti z let 2012 až 2016. Zaměřuji se na 

horizontální analýzu, vertikální analýzu, rozdílové ukazatele a poměrové ukazatele – 

aktivity, rentability, likvidity. 

3.5.1 Analýza absolutních dat 

Horizontální analýza nám ukazuje změnu v aktivech a pasivech společnosti mezi 

jednotlivými roky. Následující tabulky obsahují vybrané položky rozvahy a jejich změny. 

Tabulka 3 Horizontální analýza aktiv Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Absolut
ní % Absolutní % Absolutní % 

Absolut
ní % 

 Δ	2012-2013 Δ	2013-2014 Δ	2014-2015 Δ	2015-2016 
aktiva celkem -612 -2% -4 266 -12% 5 292 17% -1 557 -4% 
dlouhodobý 
majetek -1 107 -4% -618 -3% -1 010 -4% -166 -1% 
dlouhodobý 
hmotný majetek -1 074 -4% -598 -2% -991 -4% -166 -1% 
pozemky 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
stavby -745 -3% -522 -2% -1 038 -5% -93 0% 
oběžná aktiva 653 6% -3 587 -31% 6 303 78% -1 381 -10% 
zásoby 816 151% 28 2% 69 5% 168 12% 
materiál 714 904% -125 -16% 24 4% 99 14% 
zboží 110 26% 147 27% 53 8% 38 5% 
krátkodobé 
pohledávky 1 376 30% -3 923 -66% -646 -32% 181 13% 
jiné pohledávky -697 -25% -859 -40% -1 268 -100% 7 0% 
krátkodobý 
finanční majetek -1 539 -26% 308 7% 6 880 145% -1 730 -15% 
časové rozlišení -158 -56% -61 -49% -1 -2% -10 -16% 

Celková aktiva společnosti zaznamenali v prvních dvou sledovaných letech pokles 

v celkové hodnotě téměř 5 milionů korun. Mezi lety 2014 2015 byl ale tento pokles 

zastaven a naopak aktiva narostli o 17%. Tento pokles byl způsoben poklesem převážně 

oběžných aktiv, konkrétně krátkodobých pohledávek. Po nárůstu mezi lety 2014-2015 
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nastal opět mírný pokles, ale na konci sledovaného období se velikost aktiv rovná téměř 

průměrné hodnotě. 

Nárůst mezi lety 2014-2015 byl způsoben převážně zvýšením krátkodobého finančního 

majetku. Pohledávky této společnosti tlačily naproti růstu, ale v menší míře, takže celkově 

se oběžná aktiva zvedla. Společnost splácí pohledávky. Časové rozlišení je postupně 

snižováno, obzvláště v prvních dvou sledovaných letech. 

Horizontální analýza pasiv sleduje podobné změny rozvahy, ale na straně pasiv. 

Tabulka 4 Horizontální analýza pasiv Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Absolutní % Absolutní % Absolutní % Absolutní % 

 
Δ	2012-2013 Δ	2013-2014 Δ	2014-2015 Δ	2015-2016 

pasiva celkem -612 -2% -4 269 -12% 5 295 17% -1 557 -4% 
vlastní kapitál 646 7% -382 -4% 443 5% -483 -5% 
VH minulých 
let 100 2% 646 10% -382 -6% 443 7% 
VH za běžné 
účetní období 546 546% -1 028 -159% 825 216% -926 

-
209% 

cizí zdroje -32 0% -3 373 -13% 4 849 21% -1 074 -4% 
dlouhodobé 
závazky -586 -20% -314 -13% -152 -7% -60 -3% 

jiné závazky -586 -53% -314 -60% -152 -72% -60 
-

100% 
odložen 
daňový 
závazek 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
krátkodobé 
závazky 753 3% -2 860 -12% 5 200 26% -815 -3% 
jiné závazky -853 -17% -645 -15% 2 0% 16 0% 
bankovní 
úvěry a 
výpomoci -199 -22% -199 -28% -199 -39% -199 -65% 
časové 
rozlišení -1 226 -71% -511 -100% 0 0% 0 0% 

Pasiva se rovnají aktivům a proto i zde můžeme vidět v prvních dvou sledovaných letech 

pokles pasiv, ve třetím roce nárůst a ve čtvrtém opět mírný pokles. Výsledek hospodaření je 

v prvních dvou letech kladný, ve třetím roce se ale dostane do záporných čísel. A to proto, 
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že VH za běžné účetní období v druhém roce je přes mínus milion korun, což byl pokles o 

159% oproti předchozímu roku a společnost se tak dostala do červených čísel. Dlouhodobé 

závazky stabilně klesají každý rok. Jiné závazky také klesají každoročně. Krátkodobé 

závazky se zvýšili mezi lety 2014-2015. Bankovní úvěry a výpomoci také každoročně 

klesají. Časové rozlišení v prvních dvou letech také klesá, v druhé polovině sledovaného 

období, zůstává beze změny. 

Tabulka 5 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty Zdroj: Vlastní zpracování 

 Absolutní % Absolutní % Absolutn
í 

% Absol
utní 

% 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Tržby za prodej zboží 8033 53% 8245 35% -7489 -24% -2433 -10% 
Náklady na prodané 
zboží 

7739 76% 7795 43% -7741 -30% -2696 -15% 

Obchodní marže 294 6% 450 8% 252 4% 263 4% 
Výkony 5857 35% 3211 14% 2404 9% -959 -3% 
Tržby za prodej 
výrobků a služeb 

5857 35% 3211 14% 2404 9% -959 -3% 

Tržby celkem  15491 47% 12296 26% -4784 -8% -2419 -4% 
Výkonová spotřeba 5214 37% 4990 26% 193 1% -549 -2% 
Spotřeba materiálu a 
energie 

2933 46% 3822 41% 690 5% -1259 -9% 

Služby 2281 29% 1168 12% -497 -4% 710 7% 
Přidaná hodnota 937 12% -1329 -15% 2463 34% -147 -2% 
Osobní náklady 464 8% 753 12% 859 13% 1977 26% 
Ostatní provozní výnosy -64 -18% 445 152% -501 -68% 1378 581% 
Ostatní provozní náklady -93 -19% -194 -50% 10 5% 48 24% 
Provozní výsledek 
hospodaření 

503 196% -1476 -
194% 

1115 -156% -953 -239% 

Výnosové úroky -70 -49% 9 13% -55 -68% -26 -100% 
Nákladové úroky -44 -27% -66 -55% -24 -45% -19 -66% 
Ostatní finanční výnosy 394 308% 182 35% -83 -12% -320 -52% 
Ostatní finanční náklady 222 84% -108 -22% 16 4% 115 29% 
Daň z příjmů za běžnou 
činnost 

103 - -83 -81% 160 800% -169 -94% 

Výsledek hospodaření 
za účetní období 

546 546% -1028 -
159% 

825 216% -915 -207% 

Výsledek hospodaření 
před zdaněním 

649 649% -1111 -
148% 

985 272% -1106 -178% 

Ve výkazu zisku a ztráty lze pozorovat prudký nárůst tržeb na začátku sledovaného období 

a stabilizaci a mírný pokles na konci období. Nárůst je způsoben jednak nárůstem tržeb za 
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prodej zboží, tak růstem prodeje výrobků a služeb. Obchodní marže roste každoročně o 4% 

až 8%. Spolu s tržbami roste výkonová spotřeba i výkony. Osobní náklady každoročně 

rostou o desítky procent. U výsledku hospodaření nemůžeme určit žádná jasný trend. 

Nákladové úroky klesají. 

Vertikální analýza rozvahy nám ukazuje jakou částí se jednotlivé položky aktiv a pasiv 

podílí na celkové hodnotě aktiv a pasiv. 

Tabulka 6 Vertikální analýza aktiv Zdroj: Vlastní zpracování 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Dlouhodobý majetek 69,07 % 67,17 % 74,24 % 60,93 % 63,13 % 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0,20 % 0,11 % 0,06 % 0,00 % 0,00 % 

Software 0,20 % 0,11 % 0,06 % 0,00 % 0,00 % 
Dlouhodobý hmotný majetek 68,87 % 67,06 % 74,18 % 60,93 % 63,13 % 
Oběžná aktiva 30,16 % 32,49 % 25,57 % 38,91 % 36,73 % 
Zásoby 1,47 % 3,76 % 4,35 % 3,91 % 4,56 % 
Materiál 0,22 % 2,20 % 2,10 % 1,87 % 2,23 % 
Zboží 1,17 % 1,50 % 2,16 % 2,00 % 2,19 % 
Poskytnuté zálohy na zásoby 0,08 % 0,06 % 0,08 % 0,05 % 0,14 % 
Krátkodobé pohledávky 12,41 % 16,44 % 6,31 % 3,67 % 4,34 % 
Pohledávky z obchodních vztahů 1,17 % 3,45 % 1,56 % 3,52 % 4,03 % 
Daňové pohledávky 0,21 % 0,01 % 0,07 % 0,00 % 0,22 % 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 3,03 % 6,89 % 0,58 % 0,15 % 0,06 % 
Dohadné účty aktivní 0,30 % 0,19 % 0,11 % 0,00 % 0,00 % 
Jiné pohledávky 7,70 % 5,90 % 3,99 % 0,00 % 0,02 % 
Krátkodobý finanční majetek 16,28 % 12,29 % 14,91 % 31,33 % 27,83 % 
Časové rozlišení 0,77 % 0,34 % 0,20 % 0,17 % 0,15 % 

Z vertikální analýzy aktiv je patrné, že většinu majetku společnosti tvoří dlouhodobý 

majetek, v roce 2012 asi 69%, takovéto rozdělení se ale postupně v letech zmenšuje ve 

prospěch oběžných aktiv, s výjimkou roku 2014, kde poměr dlouhodobého ke 

krátkodobému majetku dosahuje nejvyšších hodnot 74% k 25%. Ale celkový trend je, že 

dlouhodobý majetek klesá a tak v roce 2016 má hodnotu 63%. 
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Většinu dlouhodobého majetku tvoří dlouhodobý hmotný majetek, obzvláště stavby. 

Dlouhodobý nehmotný majetek tvoří méně než jedno procento celkového majetku. Hlavní 

složkou dlouhodobého nehmotného majetku je software, který je v průběhu sledovaného 

období nakonec úplně odepsán. Většinu oběžných aktiv tvoří v první polovině krátkodobé 

pohledávky, v druhé polovině sledovaného období se ale největším podílem na oběžných 

aktivech podílí krátkodobý finanční majetek (peníze aj.). Krátkodobý finanční majetek tvoří 

v posledních dvou letech průměrně přibližně 30% z celkových oběžných aktiv. Časové 

rozlišení je pod 1% a nemá tudíž velký vliv. 

Tabulka 7 Vertikální analýza pasiv Zdroj: Vlastní zpracování 

 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	
Vlastní kapitál 24,37 % 26,57 % 28,93 % 26,00 % 25,78 % 
Základní kapitál 6,80 % 6,92 % 7,84 % 6,72 % 7,02 % 
Fondy ze zisku 0,68 % 0,69 % 0,79 % 0,67 % 0,70 % 
VH minulých let 16,61 % 17,17 % 21,51 % 17,41 % 19,42 % 
Nerozdělený zisk 17,69 % 18,26 % 22,75 % 19,50 % 21,60 % 
Neuhrazená ztráta -1,08 % -1,09 % -1,24 % -2,09 % -2,19 % 
VH za běžné účetní období 0,27 % 1,79 % -1,20 % 1,19 % -1,36 % 
Cizí zdroje 70,90 % 72,01 % 71,07 % 74,00 % 74,22 % 
Dlouhodobé závazky 8,07 % 6,59 % 6,48 % 5,15 % 5,20 % 
Jiné závazky 3,03 % 1,46 % 0,67 % 0,16 % 0,00 % 
odložen daňový závazek 5,04 % 5,13 % 5,82 % 4,99 % 5,20 % 
Krátkodobé závazky 60,36 % 63,47 % 63,00 % 68,03 % 68,71 % 
Závazky z obchodních vztahů 42,04 % 46,93 % 46,66 % 51,94 % 54,85 % 
Závazky k zaměstnancům 0,88 % 1,03 % 1,10 % 1,08 % 1,43 % 
Závazky za soc. a zdrav. pojištění 0,74 % 0,47 % 0,55 % 0,57 % 0,84 % 
Stát- daňové závazky a dotace 0,87 % 1,62 % 0,36 % 0,60 % 0,63 % 
Krátkodobé přijaté zálohy 0,14 % 0,03 % 0,00 % 0,07 % 0,45 % 
Dohadné účty pasivní 1,80 % 1,63 % 3,01 % 4,06 % 0,33 % 
Jiné závazky 13,89 % 11,76 % 11,32 % 9,71 % 10,18 % 
Bankovní úvěry a výpomoci 2,46 % 1,95 % 1,59 % 0,83 % 0,30 % 

Časové rozlišení 4,73 % 1,42 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Z vertikální analýzy pasiv je patrné, že společnost je převážně financována z cizích zdrojů, 

neboť v roce 2012 dosahují cizí zdroje téměř 71% a postupně se zvyšují až na 74% v roce 



74 
 

2016. Vlastní zdroje jsou tvořeny převážně výsledky hospodaření let minulých přibližně 

17% z celkového vlastního kapitálu a dále základní kapitál, ten tvoří přibližně 7% 

z vlastního kapitálu. Cizí zdroje jsou primárně tvořeny z krátkodobých závazků, ty se 

v roce 2016 podílí na celkovém kapitálu 60% a ve sledovaných letech tento podíl dále 

narůstá až na přibližně 68% v roce 2016. Krátkodobé závazky jsou tvořeny primárně 

závazky z obchodním vztahů a jinými závazky. Zbytek cizích zdrojů je tvořen 

dlouhodobými závazky. 

V tabulkách výše uvedených, například ve vertikální analýze aktiv, jsme zjistili, že 

společnost má spíše dlouhodobý majetek. Takže vzhledem ke složení pasiv se dá 

předpokládat, že kryje část dlouhodobého majetku krátkodobými pasivy. V prvních dvou 

letech mají nenulový podíl také položky časového rozlišení. V posledních sledovaných 

letech už má časové rozlišení hodnotu 0%. 

3.5.2 Rozdílové ukazatele 

Tabulka 8 Rozdílové ukazatele Zdroj: Vlastní zpracování 

  2012 2013 2014 2015 2016 
ČPK -11 079 -11 179 -11 906 -10 803 -11 369 
Oběžná aktiva 11 066 11 719 8 132 14 435 13 054 
Krátkodobé dluhy 22 145  22 898  20 038  25 238  24 423  
ČPP -5 100 -7 015 -5 277 -997 -2 320 
Krátkodobý finanční majetek 5 973 4 434 4 742 11 622 9 892 
Okamžitě splatné závazky 11073 11449 10019 12619 12212 
ČPF -11 618 -12 534 -13 289 -12 255 -12 989 
Oběžná aktiva 11 066 11 719 8 132 14 435 13 054 
Zásoby 539 1355 1383 1452 1620 
krátkodobé dluhy 22 145  22 898  20 038  25 238  24 423  

Společnost Travel Wine spol. s r.o. má čistý pracovní kapitál záporný ve všech 

sledovaných letech. Krátkodobé dluhy převyšují oběžná aktiva. To znamená, že část 

dlouhodobých aktiv je kryta krátkodobými pasiv. Společnost má nevelký prostor pro 

optimalizaci, protože u velké části pasiv hrozí jejich brzká nutnost splácení. Společnost 
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nemá dostatečně kryté krátkodobé závazky, ČPK se pohybuje kolem -11 milionů v každém 

roce sledovaného období. 

Ukazatel čistých pohotových prostředků je také záporný, pro výpočet byly krátkodobé 

dluhy sníženy na 50% jako odhad okamžitě splatných závazků. Proto jsou výsledky nižší 

než u ostatních ukazatelů. Společnost má velké množství závazků z obchodních vztahů a 

neodpovídající množství finančního majetku. Společnost může mít problém platit své 

krátkodobé závazky. Čistý peněžně-pohledávkový fond dosahuje ještě o něco horších 

hodnot z důvodu odečtu zásob. 

3.5.3 Poměrové ukazatele 

V této části diplomové práce jsou ukazatele rozděleny do skupin, podobně jako v teoretické 

části práce. Vypočítány byly z výkazů společnosti z let 2012 až 2016. Tento druh ukazatelů 

dává do poměru různé položky rozvahy. 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability představují schopnost společnosti generovat zisk vzhledem k nějaké 

položce rozvahy nebo VZZ. 

Tabulka 9 Poměrové ukazatele Zdroj: Vlastní zpracování 

 2012 2013 2014 2015 2016 
ROA 0,70 % 2,10 % -2,25 % 1,07 % -1,56 % 
EBIT 256 759 -717 398 -555 
Celková aktiva 36687 36075 31806 37101 35544 
ROE 1,12 % 6,74 % -4,15 % 4,59 % -5,15 % 
EAT 100 646 -382 443 -472 
Vlastní kapitál 8939 9585 9203 9646 9163 
ROS 0,31 % 1,34 % -0,63 % 0,80 % -0,89 % 
EAT 100 646 -382 443 -472 
Tržby 32666 48157 60453 55669 53250 
ROCE 0,73 % 2,13 % -2,25 % 1,07 % -1,56 % 
EBIT 256 759 -717 398 -555 
Vlastní kapitál 8939 9585 9203 9646 9163 
Cizí zdroje 26011 25979 22606 27455 26381 
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ROA – Return On Assets – Rentabilita celkových aktiv 

Rentabilita celkových aktiv ROA je kladná pouze tehdy, pokud jsou kladné výsledky 

hospodaření. Výsledky jsou kladné pouze v letech 2012, 2013 a 2015. A v těchto letech se 

rentabilita pohybovala od 0,7%, přes 2,10%, respektive 1,07%. Tyto hodnoty jsou velmi 

nízké. 

ROE – Return on Equity – Rentabilita vlastního kapitálu 

Hodnoty jsou opět kladné jen v letech, kdy je kladný výsledek hospodaření. Nejvyšší 

hodnotu dosahuje společnost v roce 2013 a to přes 6,7%. Společnost má velké množství 

cizího kapitálu a tak využívá efekt finanční páky. Jedna koruna vlastního kapitálu 

v nejlepším roce 2013 přinesla vlastníkovi 0,067 korun zisku – to je poměrně málo. 

Hodnoty ROE by měly být vyšší než ROA – tato podmínka je splněna. Vlastnicí s vlastním 

kapitálem pracují a určitý nevelký zisk jim to přináší. 

ROS – Return on Sales – Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb této společnosti vykazuje menší hodnoty než rentabilita aktiv nebo 

vlastního kapitálu, to je způsobeno poměrně velkými tržbami, ve srovnání s aktivy nebo 

vlastním kapitálem a malým ziskem. Podíl zisku na tržbách se pohybuje od 0,7% do 2%. 

ROCE – Return On Capital Employed – Rentabilita dlouhodobě vloženého kapitálu 

Hodnoty tohoto ukazatele jsou podobné rentabilitě celkových aktiv. Rozdíl je možný vidět 

pouze v první polovině sledovaného období, kde má společnost část své hodnoty 

v časovém rozlišení. 

Ukazatele likvidity 

Tato podkapitola poměrových ukazatelů je zaměřena na likviditu společnosti. Jednotlivé 

ukazatele likvidity společnosti budou představeny pomocí následující tabulky. 
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Tabulka 10 Ukazatele likvidity Zdroj: Vlastní zpracování 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Běžná likvidita 0,50 0,51 0,41 0,57 0,53 
Oběžná aktiva 11066 11719 8132 14435 13054 
Krátkodobé dluhy 22145 22898 20038 25238 24423 
Pohotová likvidita 0,48 0,45 0,34 0,51 0,47 
Oběžná aktiva – zásoby 10527 10364 6749 12983 11434 
Krátkodobé dluhy 22145 22898 20038 25238 24423 
Zásoby 539 1355 1383 1452 1620 
Okamžitá likvidita 0,27 0,19 0,24 0,46 0,41 
Krátkodobý finanční majetek 5973 4434 4742 11622 9892 
Krátkodobé dluhy 22145 22898 20038 25238 24423 

Běžná likvidita 

Z uvedených hodnot běžné likvidity vyplívá, že ani v jednom roku ze sledovaného období 

nepokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky a hodnoty se pohybují od 0,4 do 0,57. Toto 

jsou nedostačující hodnoty, měly by být alespoň 1. Nicméně má běžná likvidita této 

společnosti alespoň mírnou vzestupnou tendenci. Společnost má vysoké krátkodobé 

závazky a nedostačující oběžná aktiva. Hodnoty menší než 1 znamenají pravděpodobné 

problémy s finančním zdravím společnosti. 

Pohotová likvidita 

Z tohoto ukazatele jsou vyloučeny zásoby, jako nejméně likvidní část oběžných aktiv. Je to 

mírně přísnější ukazatel než běžná likvidita a hodnoty tomu odpovídají. Hodnoty jsou o 

něco málo horší než u běžné likvidity. Opět jsou pod doporučenými hodnotami. 

Okamžitá likvidita 

Ukazatel okamžité likvidity je nejpřísnějším z ukazatelů likvidity. Počítá totiž pouze s těmi 

nejlikvidnějšími prostředky oběžných aktiv – krátkodobý finanční majetek. Doporučeno 

hodnoty tohoto ukazatele jsou v rozmezí 0,2 až 0,5. Společnost doporučených hodnot 

dosahuje s výjimkou roku 2013, kdy je těsně pod spodní hranicí. Okamžitá likvidita 
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společnosti je tedy v normě – toto je způsobeno dostatečným krátkodobým finančním 

majetkem – peníze v pokladně a na účtech. 

Ukazatele zadluženosti 

Tyto ukazatele se zaměřují na zadluženost společnosti, míru samofinancování a úrokového 

krytí. 

Tabulka 11 Ukazatele zadluženosti Zdroj: Vlastní zpracování 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Celková zadluženost 0,71 0,72 0,71 0,74 0,74 
Dluhy 26011 25979 22606 27455 26381 
Pasiva celkem 36687 36075 31806 37101 35544 
Koeficient samofinancování 0,24 0,27 0,29 0,26 0,26 
Vlastní kapitál 8939 9585 9203 9646 9163 
Pasiva celkem 36687 36075 31806 37101 35544 
Úrokové krytí  1,57 6,38 -13,53 13,72 -55,50 
EBIT 256 759 -717 398 -555 
Nákladové úroky 163 119 53 29 10 
 

Celková zadluženost 

Obecně se tvrdí, že zlatá úroveň zadlužení společnosti je 50% cizího kapitálu na 50% 

vlastního. Investoři dávají přednost nižšímu zadlužení, protože se pozitivně podepíše na 

cash flow (nižší úroky) a znamená pro ně nižší riziko při likvidaci společnosti. Hodnoty 

této společnosti se pohybují od 71% do 74%. Celková zadluženost v letech roste. 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování je doplňkem k celkové zadluženosti, tento koeficient tedy 

spíše v letech klesá. V letech 2013 a 2014 rostl, což bych hodnotil pozitivně, v roce 2015 a 

2016 klesá. Dosahuje hodnot od 24% až po 26%, na kterých se ustálil v posledních dvou 

letech sledovaného období. 
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Úrokové krytí 

Tento ukazatel se zaměřuje na schopnost společnosti platit úroky ze svých půjček. V letech 

kdy je výsledek hospodaření záporný je i tento ukazatel záporný. Nákladové úroky ve 

sledovaném období klesají. Společnost se zbavila některých půjček. Kvůli špatným 

hodnotám a záporným výsledkům hospodaření by společnost mohla mít problémy se 

splácením, ale z předchozí analýzy víme, že má dostatečný krátkodobý finanční majetek. 

Ukazatele aktivity 

V této podkapitole se zaměříme na poměrové ukazatele aktivity, jedná se o obraty položek 

rozvahy a jejich doby obratu. 

Tabulka 12 Ukazatele aktivity Zdroj: Vlastní zpracování 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat zásob 60,6 35,54 43,71 38,34 32,87 

Tržby 32666 48157 60453 55669 53250 

Zásoby 539 1355 1383 1452 1620 

Obrat celkových aktiv 0,89 1,33 1,9 1,5 1,5 

Tržby 32666 48157 60453 55669 53250 

Celková aktiva 36687 36075 31806 37101 35544 

Doba obratu pohledávek 50 44 12 9 10 

Krátkodobé pohledávky 4554 5930 2007 1361 1542 

Denní tržby 91 134 168 155 148 

Doba obratu závazků 244 171 119 163 165 

Závazky 22145 22898 20038 25238 24423 

Denní tržby 91 134 168 155 148 

Doba obratu zásob 6 10 8 9 11 

Zásoby 539 1355 1383 1452 1620 

Denní tržby 91 134 168 155 148 
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První sledovanou veličinou je obrat zásob. Obrat zásob nám udává, kolikrát za rok jsou 

zásoby prodány a znova naskladněny. Hodnoty se pohybují v rozmezí 60-30. Na začátku 

sledovaného období v roce 2012 je to 60, postupně tento ukazatel každý rok klesá a na 

konci v roce 2016 je to 30. Je to způsobeno nárůstem zásob k poměrně menším nárůstům 

tržeb. 

Druhým ukazatelem tabulce je obrat celkových aktiv, který dává do poměru tržby a celková 

aktiva a měří, kolikrát se aktiva obrátí za rok. Pouze na začátku období v roce 2012 se 

hodnota dostala pod doporučenou hranici 1. V ostatních letech sledovaného období roste a 

pohybuje se od 1,33 do 1,9, přičemž se stabilizuje poslední dva roky sledovaného období 

na hodnotě 1,5. 

Doba obratu pohledávek společnosti se ve sledovaném období neustále snižuje. Říká nám, 

kolik dní trvá společnosti proměnit pohledávky na peníze. Na začátku v roce 2012 je 

hodnota 50 dní, snižuje se a na konci v roce 2016 je na hodnotě 10 dní. O rok dříve 

dokonce na 9 dní. Tyto velmi dobré hodnoty jsou způsobeny každoročním poklesem 

pohledávek a nárůstem denních tržeb. 

Dobra obratu závazků je podobný ukazatel jako doba obratu pohledávek. Říká nám, kolik 

dní trvá společnosti splatit své krátkodobé závazky. Hodnoty tohoto ukazatele se 

v jednotlivých letech sledovaného období snižují. V roce 2012 začínáme na hodnotě 244 

dní, postupným snižováním se dostaneme až na hodnotu 165 dní. Pokles je způsoben 

hlavně růstem denních tržeb, protože velikost závazků se výrazně nemění. Vysoká doba 

obratu závazků může indikovat silné postavení podniku vůči dodavatelům, toto silné 

postavení se tedy v letech oslabuje. 

Doba obratu zásob ukazuje nejmenší varianci ze sledovaných ukazatelů, ve sledovaném 

období se pohybuje mezi hodnotami 6-11 dní. Zásoby a denní tržby rostou podobně a tak se 

hodnoty drží blízko u sebe. 
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3.5.4 Výsledné hodnocení finanční situace podniku 

Po vyhotovení finanční analýzy společnosti Travel Wine spol. s r.o. byly ve sledovaném 

období 2012 až 2016 odhaleny pozitivní i negativní aspekty finanční situace podniku. 

Jednou z prvních analýz byla horizontální a vertikální analýza aktiv a pasiv. Historické 

údaje zaznamenávají období po ekonomické krizi z roku 2009 a následného oživení. 

Segment služeb, hotelnictví a pohostinství je cyklický a velmi náchylný na všeobecnou 

náladu ve společnosti. Společnost se v některých letech dostává do ztráty ale má rezervu 

v podobě peněz z výsledku hospodaření let minulých a tím je schopna pokrýt tyto drobné 

ztráty. 

Z výkazu zisku a ztráty je patrné, že tržby v první polovině sledovaného období rostou o 

desítky procent – 47% v roce 2013, 26% v roce 2014, potom se stabilizují a mírně klesají o 

8% respektive 4% v roce 2015 respektive 2016. Náklady na prodané zboží, výkony a 

výkonová spotřeba kopírují vývoj celkových tržeb. 

Z pohledu aktiv lze pozorovat, že společnost je kapitálově těžká a má většinu majetku 

v majetku dlouhodobém asi 65% a 35% v oběžných aktivech. Většinu majetku tvoří stavba 

čerpací stanice, hotelu, restaurace a okolních pozemků. Oběžná aktiva jsou pak hlavně 

pohledávky a krátkodobý finanční majetek. Podnik je financován primárně z cizích zdrojů. 

Poměr cizích zdrojů ke zdrojům vlastním je přibližně 70 na 30 ve prospěch cizích. Cizí 

zdroje jsou primárně složeny z krátkodobých závazků, které tvoří ve sledovaném období 

přibližně 65% celkových závazků. Bankovní úvěry, jiné závazky i časové rozlišení pasiv 

každoročně klesá. 

Analýza rozdílových ukazatelů odhalila, že čistý pracovní kapitál společnosti je záporný. 

To znamená, že část dlouhodobých aktiv je financována krátkodobými pasivy. Společnost 

má malý manévrovací prostor. Tímto je porušena zásada opatrného investování. Čisté 

pohotové prostředky jsou také záporné, společnost může mít problém platit své krátkodobé 

závazky.  
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Ukazatele rentability závisí hlavně na vytvořeném výsledku hospodaření v běžném účetním 

období. V některých sledovaných letech dosahují záporných hodnot, v jiných se pohybují 

v kladných jednotkách procent. Nejlepšího výsledku dosahuje společnost v roce 2013, kde 

se ROE pohybuje kolem hodnoty 6,7%. Ale obecně se dá říci, že rentability společnosti 

jsou velmi nízké a pod doporučenými hodnotami. 

Likvidita společnosti se pohybuje pod doporučenými hodnotami, běžná i pohotová se 

pohybuje kolem hodnoty 0,5. Jediná likvidita splňující normu je okamžitá, díky značnému 

krátkodobému finančnímu majetku společnosti je tato likvidita v pořádku.  

Hodnocení aktivity společnosti ukazuje, že ne ve všech parametrech hospodaří společnost 

naprosto optimálně. Doba obratu pohledávek se zmenšuje, toto hodnotím pozitivně na 

konci sledovaného období je pouhých 10 dní. Doba obratu závazků se také snižuje, 

pozitivní zpráva pro dobré jméno společnosti, nechceme, aby tato doba byla příliš dlouhá. 

Nicméně určité zdržení se dá považovat za výhodu v podobě dodavatelského úvěru. Obrat 

aktiv i doba obratu zásob jsou v pořádku a drží si poměrně stabilní hodnoty. 

Situace společnosti se ve všech možných oblastech finanční analýzy zdá se zlepšuje.  

Finanční situace podniků úzce souvisí s ekonomickou situací v zemi. V současné době 

máme rekordně nízkou nezaměstnanost, růst platů, důchodů a utrácení. Toto se podepíše na 

finančním vývoji všech společností v ČR a tato toho musí také využít. 
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3.6 SWOT 

V této podkapitole je zpracována analýza silných a slabých stránek společnosti, příležitostí 

a hrozeb. Informace potřebné pro SWOT jsem bral z již dříve v této práci zpracovaných 

analýz. Na základě SWOT bude rozhodnuto, jaké návrhy na zlepšení by bylo nejlepší 

provést. 

 

Silné stránky 

Ø Dlouholeté působení na trhu 

Ø Známá značka s dobrou pověstí 

Ø Společnost se nachází ve výborné lokalitě 

Ø Šetrná k přírodě 

Ø Diverzifikované podnikání 

Společnost působí na trhu na stejném výborném místě na hlavním tahu již více než 20 let, 

za tu dobu s vybudovala dobré jméno a jistou skupinu vracejících se zákazníků. Dá se na ni 

tedy nahlížet jako na spolehlivého dlouhodobého partnera. Čerpací stanice je u hlavní cesty 

na Vídeň, hotel má výhled na Svatý kopeček, Kozí hrádek, Turold a další Mikulovské 

atrakce. Nachází se na okraji Mikulova s výbornou dopravní dostupností, spoustou 

parkovacích míst a velkou zahradou. Věnuje se obchodu s vlastní značkou BIO vín. 

Nespoléhá tak jen na jedno odvětví ekonomiky, ale snaží se své portfolio diverzifikovat. 

Slabé stránky 

Ø Nedostatečné využití reklamních prostředků 

Ø Závislost na tranzitní dopravě 
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Ø Nedostatek vlastních finančních zdrojů na rozvoj společnosti 

Na budování značky a přidruženém marketingu se dá vždy pracovat. A společnost by měla 

lépe využívat moderní způsoby komunikace. Hlavní zdroj tržeb společnosti pochází 

z tranzitní dopravy, kterou jsem popsal v kapitole „zákazníci“ u Porterova modelu pěti sil.  

Příležitosti 

Ø Větší využití rostoucího turistického ruchu v oblasti 

Ø Poskytování větší rozmanitosti služeb 

Ø Elektromobilita 

Ø Nová klientela 

Společnost by se měla zaměřit na udržení stávající klientely a na přilákání nové. Většina 

současných zákazníků pochází z Polska. Společnost by se měla zaměřit na dlouhodobější 

pobyty pro Čechy, ale i pro Poláky. 

Hrozby 

Ø Dálnice Brno – Vídeň – obchvat Mikulova 

Ø Nedostatek pracovníků 

Ø Administrativní, daňová a jiná statní zátěž 

Ø Ekonomická krize 

Naprosto největší hrozbou je chystaná dálnice na Vídeň, ta ohrozí přímo jádro podnikání 

této společnosti a mnoho silných stránek přestane platit ze dne na den. Momentálně se 

firma nachází na výborném místě a profituje hlavně z tranzitní dopravy. Plánovaná dálnice 

na Vídeň, která by měla odvést většinu transitu přes Mikulov, bude mít značný vliv na 

počet návštěvníku čerpací stanice, hotelu i restaurace. S přihlédnutím k pravděpodobnosti 
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jednotlivých hrozeb a času jejich možné realizace, jsem dálnici vyhodnotil jako největší 

hrozbu a chci se na zmírnění dopadů této hrozby zaměřit v návrhové části práce. Kromě 

této stěžejní hrozby také musím zmínit narůstající administrativní, daňovou a jinou zátěž. 

Ta podle mě v posledních letech narůstá a české ekonomice se daří státu navzdory a ne díky 

jeho podpoře (která je neexistující). V indexu svobody podnikání je na tom Česká republika 

velmi špatně. Problémem může také být pokračující kvantitativní uvolňování Evropské 

centrální banky – tato instituce se v po krizovém období uchýlila k stále drastičtějším 

prostředkům monetární politiky, evropské instituce se zaručují za nesolventní státy a 

dokonce kupují dluh soukromě vlastněných společností a to vše za peníze daňových 

poplatníků Evropské unie. Pokud jejich chybná monetární politika negativně ovlivní 

evropskou ekonomiku, pocítí to i Česká republika, jakožto součást EU a partner navázaný 

hlavně na Německo. Další hrozbou je nedostatek kvalifikovaných pracovníků, pokračující 

urbanizace, demografické změny a nedostačující podpora venkova státem mají vliv na tento 

problém. Zaměstnanci odchází do velkých měst jako je Brno nebo Praha. V horším případě 

rovnou do jiných států. Mikulov je na hranici s Rakouskem a velmi často lidé odcházejí za 

prací tam. Zdanění práce je v Česku jednou z nejvyšších na světě. Nepřehledná a neustále 

narůstající byrokratická legislativa není prekurzorem dobrého a inovativního 

podnikatelského prostředí a svobodného státu. Další hrozbou může být ekonomická krize, 

světový i česká ekonomika je značně cyklická a v roce 2018 je to již 10 let od krize z roku 

2008. Akciové indexy, ceny nemovitostí i jiných aktiv jsou již dávno na předkrizových 

hodnotách. A zběsilé nakupování centrálních bankéřů nafouklo rozvahy centrálních bank 

do neuvěřitelných hodnot. Množství peněz v ekonomice se za posledních 10 let 

zdvojnásobilo. Toto naznačuje, že příští ekonomická krize by mohla být mnohem horší než 

ta minulá. 

Při sestavování SWOT analýzy jsem použil poznatky z předchozích analýz vnitřního a 

vnějšího prostředí. Tato analýza bude využita v další části práce jako základ pro návrh 

strategie rozvoje podniku. 
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4 NÁVRH STRATEGIE ROZVOJE PODNIKU 

V předchozích kapitolách byli shromážděny informace o analyzovaném podniku, o jeho 

vnějším a vnitřním prostředí. Dalším krokem je návrh strategie rozvoje podniku na základě 

těchto dat, cílů podniku a jeho možnostem. K přežití a udržení výnosnosti podniku je 

potřeba si uchovat konkurenční výhodu, to lze dosáhnout správnou strategií rozvoje 

podniku. Tento podnik jsem rozdělil na dvě základní SBU, strategické obchodní jednotky. 

Tabulka 13 Strategické obchodní jednotky podniku Zdroj: Vlastní zpracování 

Označení	 Činnost	

SBU	1	 Čerpací	stanice	pohonných	hmot	
SBU	2	 Hotel	s	restaurací	

Obě strategické obchodní jednotky operují ve stejném prostoru, ve společné budově a sdílí 

některé zaměstnance. Jejich zaměření, mise a cíle jsou ale rozdílné, i když někde se mohou 

protínat. Bohužel po domluvě s managementem společnosti nechci zacházet do absolutních 

podrobností návrhů, protože by to mohlo ohrozit účinnost těchto opatření. 

4.1 Největší hrozby a příležitosti 

Největší hrozbou, která může ohrozit rozvoj podniku je chystaná dálnice na Vídeň. Která 

zasahuje do samého základu podnikání obou strategických obchodních jednotek. Tato 

hrozba je pravděpodobně několik let vzdálena, ale politici se ji snaží urychlit, protože na 

rakouské straně už se dálnice dokončuje. Proto si myslím, že je velmi dobré se na ni 

zaměřit v strategii rozvoje podniku. Další hrozbou je nedostatek pracovníků, který se 

v návrzích budu také snažit zohlednit. Narůstající nároky na odvody. Narůstající nároky na 

ekologičnost podnikání. 

Příležitostí pro společnost bude využití stávajících zákazníků a přilákaní nových hlavně pro 

SBU 2 a dále představím možnosti rozvoje těchto příležitostí. Poskytování služeb, ve 

kterých propojíme silné stránky společnosti. Hotel s zážitkovými pobyty do moravského 

bio vinařství. Další příležitostí hlavně pro SBU 1 bude využití trendu elektrických vozidel. 
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U této příležitosti, ale i u ostatních předpokládám překrývající se efekt mezi SBU. 

Z navržených opatření budou profitovat obě SBU. 

Výhoda, kterou podle mého názoru dálnice pro Mikulovu přinese je, že bude rychle 

dostupný pro lidi, co se do něj chtějí dostat jak z Vídně, tak z Brna. Cílená návštěvnost se 

tak podle mě zvedne, stejně tak se zvedne počet zájemců o bydlení v Mikulově, z důvodu 

lepší dopravní dostupnosti a touze lidí po bydlení v krásném městě na „venkově“, ze 

kterého se rychle dostanou do práce ve městě. S tímto nárůstem zájmu o bydlení 

předpokládám všeobecný nárůst cen nemovitostí, ale i ostatních statků a stejně tak 

cestovního ruchu. 

4.2 Představení navrhovaných opatření 

Z vyhodnocení výsledků analýz jsem dospěl k závěru, že pro každou strategickou obchodní 

jednotku navrhnu strategii rozvoje, který by měla zvýšit konkurenceschopnost a 

životaschopnost tohoto podnikání v případě odklonění hlavního zdroje příjmů dálnicí. Tyto 

návrhy se zároveň snaží najít řešení na některé ostatní hrozby a příležitosti, které byly 

nalezeny v analýzách. 

Pro SBU 1 – čerpací stanici se jedná o přestavbu, downsizing a automatizaci. Pro SBU 2 se 

jedná o přizpůsobení restaurace a hotelu lidem hledajícím dlouhodobější pobyty, propojení 

hotelu s vinařstvím a poskytování zážitkových pobytů. 

Spoléhám na synergický efekt těchto opatření (1 + 1 > 2) a na to, že jejich efekt se bude 

překrývat a budou přínosem pro obě strategické obchodní jednotky.  

4.2.1 Přestavba, downsizing a automatizace čerpací stanice 

Čerpací stanice pohonných hmot společnosti má v současnosti X stojanů a to je 

v současnosti velmi výhodné, protože přes ni každý den projede obrovské množství lidí. 

Výtoče pohonných hmot jsou jedny z nejvyšších v síti čerpacích stanic společnosti SHELL. 

Toto se ale razantně změní, jakmile se postaví dálnice, kamionová doprava dostane do 

města zákaz, autobusy a auta budou přes dálnici jezdit dobrovolně kvůli úspoře času a na 
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tuto čerpací stanici zabloudí jen někdo, kdo chce ušetřit za dálniční známku a to není 

zákazník, který by potřeboval nějaké doprovodné služby. Z předchozích analýz vyplynulo, 

že hlavními zákazníky jsou osobní automobily, převážně z Česka a Polska. Proto nejlepší 

odpovědí společnosti na tento vývoj bude v budoucnosti zmenšení čerpací stanice a 

přeměna na bezobslužnou. Začátek výstavby dálnice se podle některých zdrojů plánuje již 

na rok 2019, ale ministři dopravy se v Česku mění stejně rychle jako tyto plány. A pokud se 

přece jen začne v 2019, tak stavba dálnice taky nějakou dobu potrvá. Je otázka, jakým 

způsobem bude stavba provedena. Existuje i možnost, že bude proveden nějakým 

způsobem obchvat Mikulova, před stavbou samotné dálnice. Toto by samozřejmě ovlivnilo 

společnost stejným způsobem. Možná ještě výrazněji. 

Veškeré úpravy se budou realizovat podle aktuální situace, množství dopravy. Tento návrh 

by spočíval hlavně v redukci počtu stojanů. Z dnešních X na 2 samoobslužné stojany. Kde 

si člověk sám vybere kolik chce natankovat, zaplatí kartou nebo jiným způsobem např. 

kryptoměnou přes aplikaci a QR kód, sám si natankuje a odjede. Dále by zde byl jeden 

nebo dva stojany na alternativní pohon – CNG, LPG. Pokud bude technologie v té době 

k dispozici a vyplatí se to (analýza by se udělala, až to bude aktuální), tak je možnost i 

čerpání vodíku (zatím ale předpokládám, že toto bude okrajová záležitost nevhodná pro 

tuto čerpací stanici). A jedna nebo dvě nabíjecí místa pro elektrické automobily. 

Tyto nabíječky jsou již dnes dostupné a již dnes většinou samoobslužné. Evropská unie 

vkládá do elektrických automobilů velké naděje a i finanční prostředky. V posledních 

letech se hlavně díky snahám americké společnosti Tesla, prudce rozvijí staronový segment 

automobilismu – elektrické automobily. Kromě této pionýrské společnosti se do vývoje již 

naplno pustili evropské automobily jako např. VW s modely „e“ a jeho koncernové 

automobilky Audi s „e-tron“ a Porsche s „mission e“. Elektromobilům se daří hlavně tam, 

kde jsou podporované státem, v současné době nejlépe ve Skandinávii. Ale vypadá to na 

plošnou podporu a proto to vidím jako příležitost pro tuto společnost, kterou bude možno 

využít při přestavbě. Nabíječky zapadají dobře i do konceptu na lidské zdroje nenáročné, 

samoobslužné, menší čerpací stanice. Tesla je již dnes v České republice velmi oblíbená 

mezi movitými a ekologicky smýšlejícími lidmi. Což jsou shodou okolností lidé, na které 
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chce společnost cílit se svým podnikáním. V Paříži byla podepsána dohoda o snížení emisí 

skleníkových plynů, od které Spojené státy později odstoupily, ale ostatní státy se dohodli, 

že je potřeba snížit emise skleníkových plynů jak jen to bude možné. Jednou z cest jak si 

myslí, že toho dosáhnout jsou elektrické automobily. 

Snížením počtu stojanů dojde ke snížení nákladů amortizace zařízení, ale hlavně dojde 

k úspoře osobních nákladů. Místo současných 8 zaměstnanců by stačilo zaměstnat jen 2 

nebo dokonce jen 1, protože si dokáži představit zaměstnance jen na zkrácený úvazek, 

který bude na věci dohlížet pouze v nejvytíženější časy. Náklady na zaměstnance jsou již 

dnes vysoké, zdanění práce v Česku je jedno z nejvyšších na světě. Kvůli nedostatku 

pracovních sil existuje velký tlak na růst mezd. Odboráři chtějí čím dál kratší pracovní 

týdny. Toto vše jsou rizikové faktory budoucího trhu práce. Společnost tak uspoří na 

platech i na menším objemu poskytovaných služeb. Protože předpokládá, že zákazníci 

v budoucnu nebudou vyžadovat takové množství doprovodných služeb jako ti na dálnici. A 

pokud budou, bude se je snažit uspokojit v SBU 2 – restauraci. 

Zavedením elektrických nabíječek nebo příjmem plateb v kryptoměně se společnost také 

dostane na mapy nadšenců firem poskytující tento druh služeb. Což je nenákladná 

marketingová propagace. 

4.2.2 Přizpůsobení hotelu a restaurace zákazníkům vyhledávající 

dlouhodobější pobyty 

Z předchozím analýz vyplynulo, že 50% zákazníků jsou Poláci a 30% Češi, z nichž většina 

jen projíždějících – tráví v hotelu 1 noc. Případně se stavují do restaurace této společnosti 

na své obvyklé trase, společnost má zkušenosti, že se hosté vrací, ale opět zas jen když 

jedou kolem. Tento druh zákazníků by mohl úplně vymizet se stavbou dálnice a obchvatu 

Mikulova. Stěžejním úkolem bude pro společnost v následujících letech zajištění dostatku 

zákazníků. Protože tato hrozba dálnice naprosto změní skladbu projíždějících Mikulovem a 

zákazníků této společnosti, je potřeba zavést opatření, díky kterým získá společnost 
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zákazníky nové, nebo dopřeje vyšší komfort stávajícím zákazníkům v tomto neustále 

konkurenčnějším prostředí. 

Společnost by se tedy měla zaměřit na zákazníky vyhledávající dlouhodobější pobyty, 

návštěvníky, kteří jezdí na Jižní Moravu na dovolenou. 

Cestovní ruch uvnitř České republiky se každoročně zvedá a velká část tohoto cestovního 

ruchu míří právě na Jižní Moravu. Mikulov, Lednice a okolí bývají stěžejními návštěvními 

místy. Cílem společnosti by mělo být poskytnout těmto lidem dostatečný komfort, aby 

chtěli být hosty v hotelu provozovaném touto společností. Mikulov je sám o sobě krásné a 

žádané vinařské město, ale v okolí má hned několik dalších obcí s atrakcemi jako 

Archeopark Pavlov, Aquapark Pasohlávky, zámky v Lednici nebo ve Valticích. To vše ve 

vzdálenosti, která se dá pohodlně ujet i na kole. Je potřeba lidem komunikovat, že právě 

tento hotel je vhodný pro jejich dlouhodobý pobyt. 

Dálnice a zmenšení čerpací stanice také způsobí, že kolem hotelu již nebude takový ruch 

jako dnes, kdy zde projíždějí tisíce aut. Z frekventovaného místa u hlavní trasy se stane 

klidné místo na okraji města. To má výhody v tom, že do centra je to pár minut pěšky, ale 

zároveň má společnost velké množství prostoru, obří parkoviště, zahradu i restauraci, se 

kterou se hotely v centru nemohou srovnávat. Jako další výhodu lokace vidím méně 

problémů s rušením nočního klidu a tak vhodnější místo pro konání různých večírků a akcí. 

Společnost by se tedy ve své strategii rozvoje měla zaměřit na hosty se zájmem o 

dlouhodobější pobyty, větší integraci a propojení hotelu, restaurace a vinařství s využitím 

tzv. agroturistiky, organizaci kongresů, večírků a jiných eventů. Restaurace společnosti se 

již dnes snaží vařit z lokálních surovin. Tuto strategii bych doporučil udržet, neboť je to 

právě originalita a jedinečnost místní kuchyně, která může přilákat zákazníky na 

dlouhodobé pobyty. Originální moravská kuchyně z lokálních surovin v kombinaci s těmi 

nejlepšími moravskými bio víny má potenciál přilákat zákazníky z celého světa. 
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Rekonstrukce restaurace 

Po poradě s managementem se jako jedna z klíčových věcí, jak si udržet 

konkurenceschopnost a návštěvnost v době po dálnici, ukázala renovace restaurace. Hotel 

s restaurací prošel větší renovací naposledy kolem roku 2011. Za tu dobu interiér již 

zastaral a neodpovídá kvalitě a kreativitě kuchařského týmu, který se měnil a neustále 

zlepšoval. 

Konkrétně by se jednalo o výměnu podlah, vymalování, úpravu zahrady a vytvoření 

kaskády bazénů. Vybudování degustační místnosti pro ochutnávku vín s výhledem - přímo 

v hotelu. 

Integrace vinařství a vinařské turistiky 

Majitelé hotelu vlastní vyhlášené moravské bio vinařství, určitá integrace tady již je, 

v restauraci jsou dostupná vína z domácího vinařství, vína se používají při vytváření jídel a 

tak podobně. Způsobem jak přilákat dlouhodobé zákazníky je hlubší využití vinařství i 

v rámci agroturistiky. Lidé hledají komplexní zážitek. Pokud se podaří pro zákazníky 

vytvořit program složený z prohlídky vinařství, sklepů, vyzkoušení si práce ve vinohradě, 

vinařských postupů, namíchání vlastního cuvée vína a další možnosti. Lidé budu chtít 

zůstat delší dobu a budou se vracet. 

Majitel hotelu má novou mladou ekologickou vinici s velkou hustotou jedinců révy přímo 

na Svatém kopečku v Mikulově. Tato vinice byla vybudována a je obhospodařována 

s využitím těch nejmodernějších poznatků ekologického vinařství. Ta je pro návštěvníky 

Mikulova dobře dostupná pěšky přímo po cestě na Svatý kopeček. Na této vinici by 

například mohli probíhat již zmíněné exkurze. 

Vybudování levandulového včelínu 

Hotel s restaurací je stylizován do provensálského stylu, s využitím velkého množství 

prvků levandule, např. v interiéru, dekorech ale i jídle a pití. Pan majitel minulý rok vysadil 

přímo na Svatém kopečku několik tisíc levandulí a společně s místním včelařem 
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Augustinem Uváčikem toto pole doplnil o několik úlů se včelami. Toto pole je opět dobré 

místo k zastavení se na cestě na Svatý kopeček. A takovýto druh integrace míst 

rozmístěných po Mikulově do zážitkového programu pro hosty hotelu je podle mě ideální. 

Toto pole by se dalo doplnit drobným posezením pro procházející a hosty. Výhled na 

Mikulov a opojná vůně levandule z tohoto místa dělá v létě ideální místo na ochutnávky vín 

vinařství společnosti. Další přínosem je zpracování levandule. Produkty z levandule jako 

například levandulový med nebo levandulové víno jsou k prodeji na hotelu. 

Větší důraz na prodej vlastního vína a jiných vlastních výrobku je způsob jak zvýšit 

tržby v holdingu.  

 Marketingový mix vinařské části podnikání: 

• Product  

Produkty vinařství jsou rozmanité, má v nabídce všechny druhy tichých vín - bíla vína, 

červená vína, růžová vína i oranžová vína. Vše jsou vína jakostní, s přívlastkem. Pozdní 

sběr, výběr z hroznů, výběr z bobulí, výběr z cibéb, slámové víno, ledové víno (speciality 

vinařství). Mezi novinku na trhu patří tzv. Levandulové víno – patentováno a letos již 

vysláno do světa na několik výstav vín. 

Jakost vín je na špičkové úrovni, konkurence je v oboru vinařství velká, ale mezi bio 

vinařstvími se řadí mezi tuzemský vrchol. Je součástí prestižní Aliance vinařů V8 a snaží se 

zapojovat do různých projektů. Dodává víno pro VUT Brno. 

Nabídka vín je rozmanitá, jejich design však nikoliv. Vinařství drží u všech produktů 

podobný design etiket, čisté linie, modrá, bíla, béžová a zlatá barva. O etikety, návrhy 

balení i doprovodné dokumenty se stará věhlasné pražské Studio Najbrt, které navrhlo 

například logo pro město Ostrava, Masarykovu univerzitu v Brně nebo pro stovky knih a 

publikací. Více než 15 let má společnost stejné logo a používá ikonický vzhled etiket, toto 

vše přispívá k budování značky Marcinčák. 
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• Price (Cena)  

Cena výrobků se pohybuje v rozmezí 199 u základních vín, přes 240-280 až 700 korun 

českých u vín slámových. Společnost má veřejný ceník, platný pro velké i malé odběratele. 

Nabízí však slevy od 10% - 30%. 10% je základní sleva, pro odběratele, se kterými se 

očekává dlouhodobá spolupráce. 30% je pro opravdu velké zakázky a dlouhodobé 

obchodní partnery.  

• Place (Místo)  

Restaurace s prodejnou je v Mikulově. Otevřeno denně od 11:00 do 22:00. Tady je možné 

vína zakoupit a naložit. V dnešní době ale značný objem prodejů probíhá prostřednictvím 

internetu. A dopravní službou pokrývá celou Českou republiku a Slovensko.  

Ve vinařství samozřejmě jsou vína k dispozici jen do vyprodání zásob. Dá se počítat, že 

veškerá produkce jednoho roku, bude na skladě asi v polovině roku následujícího a je 

dostupný do vyprodání zásob. Tradičně nebývají na skladě vína starší dvou let. 

Nově je otevřena o letních víkendech vinotéka přímo na mikulovském zámku. Kde si lidé 

mohou posedět, ochutnat a koupit vína společnosti. 

• Promotion  (Propagace)  

Na propagaci vín společnost využívá tradičních vinařských kanálů, jako jsou např. soutěže 

a salóny vín, degustace, prezentace v restauracích. 

Vinařství je členem skupiny vinařství V8, která vznikla za účelem propagace moravského 

vinařství. Více vinařství se spojilo, aby díky větším finančním i personálním zdrojům 

zasáhla větší množství lidí. Propagace funguje i v rámci sdružení VOC Mikulov. 
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Zlepšení marketingové komunikace 

Marketing prospěje obou strategickým obchodním jednotkám. Marketing se dá vždy 

vylepšovat. Lidé dnes hledají informace hlavně na internetu. Kdo není na internetu jako by 

nebyl. Sociální sítě se dají využít jako levný zdroj propagace. Hotel má vlastní webové 

stránky i facebookovou stránku. Tyto možnosti komunikace je zapotřebí plně využívat a 

plnit obsahem. Dostupnost nabíječky elektrických automobilu nebo přijímaní platby 

kryptoměnami jsou dalšími zdroji bezplatné propagace. A to nejen na internetu ale také 

jako tzv. „word of mouth“. 

4.2.3 Lepší systémové řízení společnosti 

Co se systémového řízení týče, by společnost do budoucna měla implementovat systém 

DMS (Document Management System), což je modul do systému Byznys. Jedná se o 

elektronické zpracování dokumentů, sloužící k efektivnějšímu procesu. Přijatý dokument 

(korespondence, objednávka, přijatá faktura, příjemka) dorazí na vstupní bod společnosti. 

Tím je z pravidla recepce, sekretariát, apod. Zde je umístěn dokumentový scanner. Obsluha 

přijatý dokument opatří čárovým kódem z předtištěné sady a založí do dokumentového 

scanneru. Scanner dokument naskenuje a uloží naskenovaný soubor, zpravidla typu PDF, 

na předem určené úložiště. K souboru potom mají přístup odpovědní lidé, informace jsou 

tak ve společnosti dostupnější. Celý systém také slouží k lepší kontrole, faktur, plateb a tak 

podobně. 

K systému je potřeba pořídit také nový výkonný skener. Naše společnost nechala  

společnost Byznys zpracovat předběžnou kalkulaci. 

Varianta A: 

• Dokumentový skener Fujitsu fi-7140 23 500,- Kč 
• SW Kofax Express 3.2 Desktop + Maintenance 1Y 14 100,- Kč 
• SWAPit servis (volitelná položka) 5 500,- Kč 
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Varianta B: 

• Dokumentový skener Fujitsu fi-7160 26 100,- Kč 
• SW Kofax Express 3.2 Desktop + Maintenance 1Y 14 100,- Kč 
• SWAPit servis (volitelná položka) 5 500,- Kč 

Varianta C: 

• Dokumentový skener Fujitsu fi-7180 36 500,- Kč 
• SW Kofax Express 3.2 Workgroup + Maintenance 1Y 36 300,- Kč 
• SWAPit servis (volitelná položka) 6 000,- Kč 

Společné položky 

• Aplikace Byznys DMS (licence na celou instalaci) 19 000,- Kč 
• Služby spojené s nasazením systému DMS – rozsah 2 dny (odhad) 14 400,- Kč 
 

Celková cena řešení s dokumentovým skenerem dle varianty A 76 500,- Kč. S 

dokumentovým skenerem dle varianty B 78 100,- Kč. A s dokumentovým skenerem dle 

varianty C 112 200,- Kč. 

4.2.4 Hodnocení strategie 

Navržené strategie by měli být v souladu s hledisky vhodnosti, přijatelnosti a 

uskutečnitelnosti. Myslím si, že „Přizpůsobení hotelu a restaurace zákazníkům 

vyhledávající dlouhodobější pobyty“ a „Přestavba, downsizing a automatizace čerpací 

stanice“ jsou vhodně zvolené strategie, protože jsou v souladu s vizemi, cíli i ostatními 

vizemi organizace. Návrhy odpovídají provedené strategické analýze a využívají silných 

stránek společnosti, příležitostí, schopnosti a minimalizují stránky slabé a zjištěné hrozby. 

Jsou uskutečnitelné, protože jsou navrženy tak aby na ně organizace měla dostatek zdrojů. 

A jsou přijatelné, protože odpovídají zájmům stakeholderů. 
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5 RIZIKA A NÁVRH NA JEJICH ELIMINACI 

V této kapitole se zaměřím na analýzu možných rizik implementace opatření. Nejdříve 

budou nejvýznamnější identifikována a pro přehlednost zanesena do tabulky, následně 

budou ohodnocena. Jaká je pravděpodobnost jejich výskytu a rozsah dopadu. Následovat 

budou návrhy na zmírnění těchto rizik. Při podnikání se riziku nelze vyhnout. Při analýze 

rizika se musíme zaměřit na závažnost potenciálního dopadu události a na pravděpodobnost 

s jakou nastane. Úroveň rizika odhadneme kvalifikovaným odhadem. 

5.1 Identifikace a ohodnocení rizika 

K realizaci projektů „Přestavba, downsizing a automatizace čerpací stanice“ a 

„Přizpůsobení hotelu a restaurace zákazníkům vyhledávající dlouhodobější pobyty“ bude 

zapotřebí vytvořit rezervy kapitálu nebo bude potřeba získat finanční úvěr, bez financí 

nebudou moci tyto projekty, na rozdíl od ostatních menších, být zahájeny. Mezi 

dodavatelská rizika patří nedodržení termínu stavby, překročení finančního limitu. Pokud 

se projekty úspěšně dokončí. Pořád je tady riziko nedostatku zákazníků. Existuje riziko 

zaměstnanců a také nástupu nové ekonomické krize. Tyto nejvýznamnější rizika jsou 

zaneseny do tabulky. Potenciál dopadu události a její pravděpodobnost jsou odhadnuty 

kvalifikovaným odhadem. Dále budou navrhnuta protiopatření, která mohou tato rizika 

zmírnit nebo úplně vymýtit. 

Tabulka 14 Hrozby, jejich pravděpodobnost a dopad Zdroj: Vlastní zpracování 

Hrozba	 Pravděpodobnost	 Dopad	

Nedostatečné	finanční	rezervy	 Nízká	 Střední	
Nezískání	úvěru	 Nízká	 Vysoký	
Nedodržení	termínu	stavební	firmou	 Střední	 Střední	
Nízká	kvalita	práce	dodavatelů	 Střední	 Vysoký	
Nedostatek	zákazníků	 Střední	 Vysoký	
Nástup	finanční	krize	 Střední	 Vysoký	
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5.2 Metody eliminace rizika 

Společnost může využít plejádu možností jak tato rizika eliminovat. Základní metodou je 

pružnost firmy, malé a střední společnosti jako je ta naše musí mít schopnost eliminovat 

důsledky rizik svoji pružností. Pružnost v řízení a firemní struktuře. 

Další aplikovanou metodou je sdílení rizika mezi další společnosti v holdingu. Podnikání 

této společnosti je velmi diverzifikované a tak se snižuje riziko. Společnost by si také měla 

vytvářet rezervy na implementaci navrhovaných opatření. 

Tabulka 15 Hrozy a protiopatření Zdroj: Vlastní zpracování 

Hrozba	 Protiopatření	

Nedostatečné	
finanční	rezervy	

Začít	s	vytvářením	rezerv	v	čas	a	kontrolovat	jejich	průběh	

Nezískání	úvěru	 Nespoléhat	na	jeden	bankovní	institut,	udělat	průzkum	možností	
financování	

Nedodržení	
termínu	stavební	
firmou	

Dodatky	ve	smlouvě	o	včasném	plnění,	poplatcích	za	nedodržení	termínů.	
Průběžná	kontrola	práce	dodavatelské	společnosti.	

Nízká	kvalita	
práce	dodavatelů	

Kontrola	kvality	dodavatelské	společnosti	v	pravidelných	intervalech	

Nedostatek	
zákazníků	

Dobře	propracovaný	marketingový	plán,	investice	do	propagace	a	
průzkumu	trhu	před	zahájením	projektu	

Nástup	finanční	
krize	

Nelze	předejít.	

 

5.3 Shrnutí rizikové analýzy 

Při rizikové analýze jsem se zaměřil na dva hlavní návrhy související hlavně s výstavbou a 

přestavbou současné budovy. Tato analýza je předběžná, protože společnost nezačne 

podnikat kroky do doby, než bude jasné, že se dálnice bude stavět. Do té doby ji vyhovuje 

aktuální uspořádání, protože je přizpůsobené aktuálnímu složení zákazníků. 
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6 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce poskytuje podrobnou strategickou analýzu společnosti Travel Wine 

spol. s r.o. a dále návrh strategie rozvoje tohoto podniku, které by měli zlepšit jeho 

postavení na trhu, použít silných stránek k využití příležitostí a eliminaci hrozeb. Při 

analýzách jsem vycházel z dlouholetých vlastních zkušeností, poskytnutých odborných 

konzultací s množství zaměstnanců společnosti a v neposlední řadě účetních výkazů z let 

2012 až 2016, které byly využity pro finanční analýzu. 

Nejprve byla provedena analýza současného stavu podniku za využití analýz vnějšího a 

vnitřního prostředí. Účelem bylo zjistit konkurenční výhodu společnosti a její postavení na 

trhu. Její směřování, které by se dalo dále využít v návrhu strategie. Společnost jsem 

rozdělil na dvě strategické obchodní jednotky. 

Bylo zjištěno, že společnost má dostatečně diverzifikované podnikání, a že přináší pro 

zákazníka hodnotu. Nabízí široký sortiment služeb a je schopna rychle reagovat na 

požadavky trhu. Prostředí, ve kterém se nachází, bylo identifikováno jako ekonomicky 

rychle rostoucí a turisticky významné. Sociální prostředí společnosti je dobré, protože se 

nachází v bohatším regionu České republiky. Technologické prostředí také přeje tomuto 

druhu podnikání a objevilo se několik inovací, které jsem zmínil v návrzích strategie. 

Legislativní prostředí, ve kterém se společnost pohybuje, je velmi složité a zákonů přibývá. 

Existují speciální zákony pro obchodování s pohonnými hmotami, s alkoholem a stejně tak 

existují speciální zákony regulující poskytování ubytování nebo jídla. Situace se dále 

zhoršuje nařízeními z EU.  

Díky letům praxe a podrobným statistikám ví společnost naprosto přesně, kdo jsou její 

zákazníci. Hrozby substitutů u prodeje pohonných hmot nebo ubytování nejsou velké. 

Společnost má poměrně silné postavení vůči dodavatelům, díky partnerství se společností 

SHELL. Nové konkurenty pro SBU čerpací stanice nevidím jako hrozbu, kvůli bariérám 

vstupu na trh a přesycenosti trhu. Konkurenti pro hotel s restaurací jsou ve formě nových 

hotelů, penzionů v Mikulově a také pronájmu bydlení za pomocí aplikací jako například 
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Airbnb – toto jsou velké hrozby pro podnikání SBU 2. Stávající konkurenty má společnost 

poměrně zmapované a ve strategiích jsem navrhl jak se diferenciovat tak, aby si společnost 

zachovala konkurenční výhodu. 

Při analýze zdrojů společnosti jsem zjistil, že má dostatek hmotných i nehmotných zdrojů. 

U hmotných se jedná hlavně o budovu, pozemky a vybavení hotelu s restaurací. Mezi 

nehmotné zdroje konkurenční výhodu patří hlavně značky „SHELL“ a „Marcinčák“ – 

jejich přínos jsem popsal v příslušných kapitolách. Dále jsem popsal finanční a lidské 

zdroje společnosti.  

Byla provedena analýza 7S a její výsledky zaneseny do pavučinového grafu. Po dokončení 

této analýzy byla provedena finanční analýza. Ta odhalila pozitivní i negativní aspekty 

finanční situace podniku. Tržby společnosti ve sledovaném období rostly, i když ne vždy se 

povedlo dosáhnout kladného výsledku hospodaření. Byla provedena horizontální i 

vertikální analýza aktiv, pasiv i výkazu zisku a ztráty. Dále byly prozkoumány ukazatele 

aktivity, likvidity, rentability a zadluženosti. 

Z výsledků analýz byla zpracována SWOT analýza a na základě té identifikovány silné a 

slabé stránky společnosti, hrozby a příležitosti. S ohledem na SWOT analýzu byla 

vytvořena strategie rozvoje společnosti. 

Formulovaná strategie rozvoje počítá s výstavbou dálnice na Vídeň jako největší hrozbou 

pro podnikání této společnosti. Tato hrozba naprosto změní cílovou skupinu zákazníků 

firmy a stejně tak se bude muset změnit její přístup k podnikání. Pro každou strategickou 

obchodní jednotku byla vytvořena separátní strategie. Strategie pro SBU 1 pojednává o 

vybudování bezobslužné čerpací stanice, z důvodu menšího množství zákazníků a 

souvisejících služeb. Tato strategie ušetří společnosti mzdové náklady, náklady opotřebení 

z důvodu zmenšení stanice. A dále zvýšení atraktivnosti pro zákazníky, protože 

samoobslužné tankování je mnohem rychlejší, než běžný způsob. Strategie počítá 

s využitím moderních technologií placení i nabíjení aut a také s alternativními pohony. 
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Pro hotel s restaurací pojednává strategie o zaměření se na dlouhodobé zákazníky, 

poskytování doprovodných služeb, akcí, výletů. Větší integrace s vinařstvím a regionem 

Jižní Moravy. Návrhy strategie mohou pro společnost sloužit minimálně jako inspirace do 

budoucna. 
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