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Abstrakt

Diplomová práce je zam��ena na analýzu spole�nosti vybranými metodami. Vn�jší 

okolí spole�nosti je analyzováno pomocí PESTLE analýzy a Porterova modelu p�ti 

konkuren�ních sil Pro analýzu vnit�ního prost�edí spole�nosti byl zvolen  

Kralick�v Quick test a Fundamentální analýza. SWOT analýza zobrazuje p�íležitosti  

a hrozby vn�jšího prost�edí se silnými a slabými stránkami spole�nosti. Návrhy na 

možné zlepšení hospoda�ení spole�nosti jsou koncipovány na základ� SWOT matice. 

Abstract 

This Diploma Thesis deals with an analysis of the company made by selected methods. 

External environment of the company is analysed using PESTLE analysis and Porter’s 

five-factor model. The internal environment is analysed by means of Kralicek Quick 

test and Fundamental analysis. SWOT analysis represents opportunities and threats  

of the external environment with the strengths and weaknesses of the company.  

The proposal of betterment of the company’s economic management is designed  

on the basis of the SWOT matrix. 

Klí �ová slova 

Analýza spole�nosti, PESTLE analýza, Porter�v model p�ti konkuren�ních sil, 

Kralick�v Quick test, Fundamentální analýza, SWOT analýza 

Keywords 

Company analysis, PESTLE analysis, Porter’s five-factor model, Kralicek’s Quick test, 

Fundamental analysis, SWOT analysis.  
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ÚVOD 

Téma diplomové práce „Analýza firmy vybranými metodami“ je v sou�asné dob�, která 

se vyzna�uje dlouhodobým utvá�ením zp�sobu ekonomického chování, velmi aktuální. 

Strategie spole�nosti je aktivní reakcí podnikatelského subjektu na vývoj vn�jšího okolí. 

Podnikatelský subjekt by tedy m�l v�novat pozornost vyhodnocení vhodn� zvolených 

analýz minulosti a sou�asnosti, na základ� výsledk� pak prognózovat budoucí 

skute�nosti. Na základ� provedených analýz se spole�nost ujistí zda jsou pln�ny 

stanovené strategické cíle. Porovnáním m��itelných cíl� je možné vyhodnotit odchylky 

od skute�nosti a navrhnout opat�ení. Nejen samotný podnikatelský subjekt, ale také 

zainteresované strany mají svá o�ekávání na budoucí vývoj.  

Cílem diplomové práce je na základ� studia teoretických pramen� a na základ� výsled�

analýzy vn�jšího okolí a vnit�ního prost�edí podnikatelského subjektu stanovit výchozí 

stav organizace a navrhnout taková opat�ení, která by vedla k jeho zlepšení. 

Práce je roz�len�na do n�kolika �ástí. První �ást práce definuje cíle, metody a postupy 

jejího zpracování. Druhá �ást se zabývá teoretickými poznatky o analýze podniku. 

V kapitole jsou vymezeny specifika analýzy vn�jšího okolí a vnit�ního prost�edí 

podniku. Ve t�etí analytické �ásti problému a sou�asné situace jsou uvedeny 

identifika�ní údaje spole�nosti a provedeny zvolené analýzy. Okolí podniku je 

ovliv�ováno politickými, ekonomickými, sociálními, technologickými, legislativními 

a ekologickými faktory. Charakterizován je také vliv konkuren�ních sil dle Portera. 

Obraz vnit�ního prost�edí je dotvo�en provedeným Quick testem a Fundamentální 

analýzou. �tvrtá �ást práce obsahuje možné strategické návrhy, které by vedli 

k maximálnímu využití p�íležitostí a silných stránek za sou�asné eliminace jejich 

slabých stránek a existujících hrozeb.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem diplomové práce je na základ� nastudovaných teoretických poznatk� vymezit 

vybrané analýzy vn�jšího okolí a vnit�ního prost�edí spole�nosti. Dále pak zjišt�né 

poznatky implementovat na základ� provedených analýz do specifických podmínek 

nestátního zdravotního za�ízení. Výsledkem práce je na základ� provedených analýz 

budou navrhnout doporu�ení, která podpo�í další rozvoj vybrané spole�nosti. 

V souladu se stanoveným cíli byl použity následující metody a postupy zpracování 

diplomové práce. Prvním krokem je sb�r a nastudování dostupných informací, 

materiál�, legislativy a literatury o zvolených metodách analýzy, o analyzované 

spole�nosti a jejím okolí. Pro t�etí �ást práce analýzu problému a sou�asné situace bylo 

nutné získat pot�ebná data, která budou pravdivá, nezkreslená, aktuální a budou podávat 

v�rný obraz analyzované skute�nosti. Jednalo se p�edevším o statistická data  

pro analýzu makroekonomického okolí. Pro analýzu vnit�ního prost�edí se jednalo 

p�edevším o poskytnuté ú�etní výkazy spole�nosti: rozvaha, výkaz zisk� a ztráty.  

Na základ� provedených analýz jsem sestavila SWOT analýzu a posoudila tak silné  

a slabé stránky spole�nosti a její p�íležitosti a hrozby. Ze sumarizace výsledk� analýz 

byly navrženy doporu�ení podporující další rozvoj vybrané spole�nosti.  

P�i zpracování analytické �ásti práce byla využita p�edevším metoda analýzy, jak již 

napovídá název diplomové práce, dále bude také využito metod syntézy, abstrakce, 

dedukce a dalších specifických metod. Metoda analýzy je v práci aplikována  

na zhodnocení vn�jšího okolí a vnit�ního prost�edí podniku. Pro zhodnocení vn�jšího 

okolí podniku byly zvoleny PESTLE analýza a Porter�v model p�ti konkuren�ních sil. 

Vnit�ní prost�edí je pak specifikováno pomocí analýzy ú�etních výkaz� pomocí Quick 

testu a Fundamentální analýzou. Zhodnocení celkové situace podniku je pak 

zhodnoceno SWOT analýzou. Spole�n� s analýzou je použito i metody syntézy, pomocí 

níž jsou získaná data aplikována na celek. Metodou abstrakce jsou odfiltrovány 

nepodstatné od podstatný a d�ležitých informacích. Z dostupných informací a výsledk�

jsou dedukovány nové poznatky. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Analýza podniku 

Strategické �ízení podniku podporuje rozvoj a drží cíle a zdroje podniku ve shod� p�i 

m�nících se podmínkách na trhu. Pod pojmem strategické �ízení je možné si p�edstavit 

identifikaci možností a p�ijetí následného strategického rozhodnutí týkajícího se alokace 

zdroj� a zp�sob� využití.  

Strategií podnik sm��uje k souzn�ní vnit�ního a vn�jšího okolí podniku, zajišt�ní 

prosperity a úsp�chu. Strategie je sumarizace ú�elného, cílov� orientovaného procesu 

jehož výsledkem je dlouhodobý zám�r �inností. Schopnost kontrolovat sv�j osud 

a formovat ho je nutné implementovat do podnikové sféry.1

Strategická analýza p�edchází formulaci strategie podniku vedoucí k dosažení 

konkuren�ní výhody. Využívá analytické techniky pro identifikaci vztah� mezi vn�jším 

okolím podniku, obsahujícím makroekonomické okolí, trh, odv�tví, konkurenty a jejich 

sílu, a vnit�ními zdroji podniku. Postupuje od celku k �ástem, jednotlivé složky jsou 

identifikovány, analyzovány a faktory, o nichž se p�edpokládá, že budou mít vliv na cíle 

podniku jsou ohodnoceny. Strategie musí být šitá na míru, je obrazem aktivní reakce na 

vn�jší okolí.2

2.1.1 Analýza vn�jšího okolí 

Cílem metod analýzy vn�jšího okolí je podnítit podnik, aby se zabýval širšími 

a relativn� vzdálenými faktory a jejich vzájemnými souvislostmi, být vnímav�jší 

k hrozbám a p�íležitostem vznikajícím v okolí podniku, které leží mimo oblast aktivního 

vlivu. „S rozvojem v�dy, techniky, technologií, obchodu, komunikace, informa�ních 

systém�, infrastruktury a globálních aspekt� se rozsah i význam okolí pro jednotlivé 

podniky podstatn� rozší�il.“ 3

Podnik není separován, je sou�ástí širšího okolí, které se nachází za pomyslnou hranicí 

podniku. P�sobení okolí na podnik je zpravidla velmi silné, zatímco možnost podniku 

                                                
1 SEDLÁ�KOVÁ, H., BUCHTA K. Strategická analýza. 2006. s. 1 – 2. 
2 tamtéž, s. 8. 
3 tamtéž, s. 10. 
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ovliv�ovat okolí je spíše omezená. Pokud k okolí podniku p�istoupíme analyticky je 

možné vymezit jeho jednotlivé prvky znázorn�né na následujícím obrázku.4  

D�kladn� provedená analýza nám odpoví na otázky:  

• Co umož�uje okolí? 

• Pro co jsou zde vytvá�eny p�edpoklady? 

• Co je pro okolí žádoucí a co naopak nežádoucí �i zakázané? 

Obrázek �. 1 Prvky okolí podniku 
Zdroj: dle SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 2002. s. 13.

PESTLE analýza

PESTLE analýza, v odborné literatu�e nazývána jako strategický audit vliv�

makrookolí, je analýzou klí�ových faktor� vn�jšího okolí podniku. Za tyto faktory lze 

ozna�it politické, ekonomické, sociální a kulturní, technologické, legislativní, 

                                                
4 SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 2002. s. 13.

Geografické

Sociální 

Politické 

Právní 

EkonomickéEkologické

Technologické
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historické 

PODNIK 
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a v posledních letech i ekologické. Jednotlivé skupiny zahrnují �adu díl�ích faktor�, 

každý na podnik p�sobí r�znou m�rou. Cílem analýzy je ur�it, které z vn�jších faktor�

mají vliv na organizaci, jaké jsou možné ú�inky p�sobení t�chto faktor� a které z nich 

jsou v blízké budoucnosti nejd�ležit�jší.5  

Politické faktory  zahrnují hodnocení politické stability zem�, politicko-ekonomické 

faktory jako je postoj v��i privátním a zahrani�ním investicím, tedy otev�enost versus 

uzav�enost zem�, dále do této skupiny spadá hodnocení externích vztah� �i politický 

vliv r�zných skupin. 

Ekonomické faktory jsou zam��eny na zhodnocení základní makroekonomické 

situace, da�ových faktor� a p�ístupu podniku k finan�ním zdroj�m. Základními 

indikátory hodnotící stav makroekonomické situace, které mají bezprost�ední vliv na 

pln�ní základních cíl� každého podniku, jsou míra ekonomického r�stu, úroková míra, 

míra inflace, da�ová politika a sm�nný kurz. 

Skupinu sociálních a kulturních faktor� lze roz�lenit do �ty� podskupin na 

demografické charakteristiky, sociáln�-kulturní aspekty, makroekonomické 

charakteristiky trhu práce a dostupnost pracovní síly a pracovní zvyklosti. Skupina je 

utvá�ena na základ� vliv� spojených s postoji a životem obyvatelstva a jeho strukturou. 

Postoje jsou formovány na základ� výsledk� kulturních, ekonomických, 

demografických, náboženských, vzd�lávacích a etických podmínek života. 

Pojmenováním t�chto faktor� získá podnik p�edstavu o zákaznících, jejich tužbách 

a pot�ebách, v kone�ném d�sledku to m�že vést k získání p�edstihu p�ed konkurenty. 6  

Každý podnik se snaží vyhnout zaostalosti a prokazuje aktivní inova�ní �innost, snaží se 

být informován o technických a technologických zm�nách, které probíhají v jeho okolí. 

Sledováním technologických faktor� podnik získá p�edstavu vývoje sm�r�

technologického rozvoje, m�že se stát �initelem úsp�chu. Do skupiny technologických 

faktor� spadá i podpora vlády v oblasti výzkumu, výše poskytovaných výdaj� na 

                                                
5 GRASSEOVÁ, M. a kol. Analýza v rukou manažera: 33 nejpoužívan�jších metod strategického �ízení.  
  2010. s. 178. 
6 ZICH, R. Projekty fakulty podnikatelské. Strategický management [online]. 
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výzkum, nové objevy a vynálezy, rychlost morálního zastarávání a rychlost obm�ny, 

nové technologické aktivity �i obecná technologická úrove�.7

Legislativní faktory  lze za�adit do podskupin existence a funk�nost podstatných 

zákonných norem, obecné legislativní faktory a chyb�jící legislativa. Prostor pro 

podnikání je vymezen celou �adou zákon�, právních norem a vyhlášek, upravuje ale 

i samo podnikání, legislativní faktory tak mohou výrazn� ovlivnit rozhodování 

o budoucnosti podniku.8  

V posledních letech stoupá význam ekologie, ekologické faktory d�íve za�azené do 

p�edchozích skupin se s jejich rostoucím vývojem vymanili v samostatnou skupinu. Je 

nutné brát v potaz p�írodní a klimatické vlivy podnikání, externí ekologické tlaky 

a legislativní omezení.  

PESTLE analýza musí být p�izp�sobena jednotlivým podnik�m, neexistuje univerzální 

pravidlo pro d�ležitost jednotlivých faktor�, faktor pro jeden podnik velice d�ležitý 

m�že být pro jiný bezvýznamným. Význam analýzy roste v souvislosti s velikostí 

podniku a jeho ambicemi na rozvoj. Jednotlivé vlivy se v �ase m�ní a jejich váha 

dopadu na podnik také, je proto nutné tyto vlivy pr�b�žn� sledovat a vyhodnocovat.9  

Porter�v model p�ti konkuren �ních sil

Porter�m model p�ti konkuren�ních sil je konkuren�ní strategie, jejíž cílem je nalézt 

v odv�tví takové postavení pro podnikatelský subjekt, kterým podnik m�že nejlépe �elit 

p�sobícím konkuren�ním silám, nebo je obrátit ve sv�j prosp�ch. Konkuren�ní strategie 

skýtá možnosti, které firm� pomohou efektivn�ji konkurovat, a tím upevnit své 

postavení na trhu. Struktura odv�tví má velký vliv na ur�ování konkuren�ních pravidel 

hry, stejn� jako na stanovení strategií firmy. Úrove� konkurence v odv�tví závisí na p�ti 

základních konkuren�ních silách, které jsou zobrazeny v následujícím schématu. 

Souhrnné p�sobení t�chto p�ti sil ur�uje intenzitu odv�tvové konkurence a ziskovost.10

                                                
7 GRASSEOVÁ, M. a kol. Analýza v rukou manažera: 33 nejpoužívan�jších metod strategického �ízení. 
2010. s. 180 
8 ZICH, R. Projekty fakulty podnikatelské. Strategický management [online]. 
9 SEDLÁ�KOVÁ, H., BUCHTA K. Strategická analýza. 2006. s. 17 – 18. 
10 PORTER, M. E. Konkuren�ní strategie. 1994. s. 3 - 4. 
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Vyjednávací vliv 
dodavatel�

Hrozba nov� vstupujících 
firem 

Vyjednávací vliv 
odb�ratel�

Hrozba substitu�ních 
výrobk� nebo služeb 

POTENCIÁLNÍ NOV �
VSTUPUJÍCÍ FIRMY 

ODB�RATELÉ 

SUBSTITUTY 

DODAVATELÉ 

KONKURENTI 
V ODV�TVÍ 

Soupe�ení mezi 
existujícími 

firmami 

  

Schéma �. 1 Hybné síly konkurence v odv�tví 
Zdroj: dle PORTER, M. E. Konkuren�ní strategie. 1994. s. 4. 

Potenciální nov� vstupující firmy

Mez p�ílivu kapitálu udává sílu konkuren�ních tlak� v odv�tví. Nov� vstupující firmy 

sebou do odv�tví sice p�inášejí novu kapacitu, ale snaží se utržit sv�j díl tržního podílu 

a zdroj�. Snaha m�že vést ke stla�ování cen nebo k r�stu náklad�, a tím k celkovému 

snížení ziskovost. Akvizice by m�ly být taktéž hodnoceny jako vstup nového 

konkurenta. Hrozba vstupu nových konkurent� závisí p�edevším na bariérách vstupu 

a reakcí existujících firem.11

Bariéry vstupu jsou následující: 

• Úspory z rozsahu – snížení jednotkové ceny se zvyšujícím se objemem 

produkce za ur�ité období. Nov� vstupující konkurent je donucen vstoupit na 
                                                
11 PORTER, M. E. Konkuren�ní strategie. 1994. s. 6. 
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Nízké 

Vysoké 

Nízké Vysoké 

P�ekážky vstupu 

P�ekážky výstupu 

trh s velkým rozsahem výroby a riskovat silnou reakce stávajících firem, nebo 

p�ijít s malým rozsahem výroby a po�ítat s cenových znevýhodn�ním. 

• Diferenciace produktu – diferenciace nutí nov� vstupující firmy k vysokým 

výdaj�m na p�ekonání existující loajality zákazník�, obvykle si vyžádá také 

delší �as.  

• Kapitálová náro�nost – nutnost investovat velké vstupní finan�ní �ástky. 

Kapitál ur�ený na nákup výrobních za�ízení, stejn� tak na získání d�v�ry 

zákazník, nákup zásob �i krytí po�áte�ní ztráty. 

• P�echodové náklady – jednorázové náklady, které musí kupující vynaložit na 

p�echod od jednoho dodavatele k dodavateli jinému.  

• Distribu�ní kanály – n�kdy nutná tvorba nových distribu�ních kanál� vlastní 

tvorby.  

• Nákladové znevýhodn�ní nezávislé na rozsahu – zvýhodn�ní v nákladech 

nehled� na velikost a dosažené úspory z rozsahu nap�. patentové vlastnictví, 

výhodný p�ístup k surovinám, výhodná poloha a jiné.  

• Vládní politika – p�edevším limity �i uzav�ení vstupu do odv�tví ze strany 

vlády nap�. ve form� nutných licencí nebo omezení p�ístupu k surovinám.12  

P�ekážky výstupu a vstupu mohou být bu� vysoké nebo nízké.  

  

Obrázek �. 2 P�ekážky a ziskovost 
Zdroj: dle PORTER, M. E. Konkuren�ní strategie. 1994. s. 23. 

                                                
12 PORTER, M. E. Konkuren�ní strategie. 1994. s. 7 - 14. 

Nízké stabilní 
výnosy 

Nízké riskantní 
výnosy 

Vysoké stabilní 
výnosy 

Vysoké riskantní 
výnosy 
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Nejlepší kombinací jsou vysoké p�ekážky vstupu a nízké p�ekážky výstupu, kdy 

výsledkem jsou vysoké stabilní výnosy. Potencionální konkurenty odradí vysoké 

p�ekážky vstupu, neúsp�šní konkurenti odv�tví opustí.  

Konkurenti v odv�tví 

Soupe�ení mezi stávajícími konkurenty má formu obratného kli�kování k získání 

výhodn�jšího postavení, a to p�edevším z d�vodu sílícího tlaku nebo z vidiny 

p�íležitosti. Používají se manévrovací metody jako cenová konkurence, reklamní 

kampan�, servis zákazník� �i uvedení nového výrobku. Viditelný efekt jedné firmy 

vyvolá odvetnou reakci nebo snahu o vyrovnání, což zna�í vzájemnou závislost. Reakce 

konkuren�ních firem m�že vyústit v posílení postavení pr�kopnické firmy nebo naopak 

zhorší stávající situaci všech zú�astn�ných. Indikátorem sout�žení jsou vzájemn�

propojené strukturální faktory: po�etní nebo vyrovnání konkurent�, pomalý r�st 

odv�tví, vysoké fixní nebo skladovací náklady, nedostate�ná diferenciace nebo 

p�echodové náklady, rozší�ení kapacity ve velkých p�ír�stcích, r�znorodost konkurent�, 

vysoké strategické zám�ry a vysoké p�ekážky výstupu. Faktory, ur�ující intenzitu 

soupe�ení se m�ní v d�sledku rozvoje odv�tví, akvizice do odv�tví, technologická 

inovace.13  

Hrozba náhradních výrobk� – substitut�

V širším smyslu sout�ží firmy s odv�tvími, která vyráb�jí substituty. Substituty ur�ují 

cenové stropy, jež si mohou firmy v odv�tví se ziskem ú�tovat. �ím atraktivn�jší je 

cena substitut�, tím je cenový strop nad ziskovostí odv�tví pevn�jší. Substituty nejenže 

snižují zisk, snižuje rovn�ž prosperitu odv�tví v období konjunktury. Identifikace 

substitut� znamená vyhledání produkt�, které plní stejnou funkci.14  

                                                
13 PORTER, M. E. Konkuren�ní strategie. 1994. s. 17 – 23. 
14 PORTER, M. E. Konkuren�ní strategie. 1994. s. 24. 
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Vyjednávací vliv odb�ratel�

Odb�ratelé tla�í ceny dol�, usilují o vyšší kvalitu a širší spektrum služeb, staví tak 

konkurenty proti sob�, navzdory ziskovosti odv�tví. Síla vyjednávacího vlivu každého 

odb�ratele závisí na jeho tržní situaci a na d�ležitosti jeho nákupu.  

Vyjednávací pozice zákazníka je silná, jestliže: 

• nakupuje velké množství v porovnání k celkovému objemu prodeje.  

• produkty, které nakupuje jsou standardní nebo nediferencované a tvo�í 

významnou �ást náklad� nebo nákup�.  

• p�ípadné p�echodové náklady jsou nízké.  

• je pln� informován.15  

Vyjednávací vliv dodavatel�

Vliv dodavatel� se m�že projevit p�evahou nad ostatními ú�astníky odv�tví hrozbou 

zvýšení cen nebo snížení kvality dodávek. Vlivní dodavatelé tak mohou dokonce 

z odv�tví vytla�it ziskovost. Faktory posilující vliv dodavatel� jsou obdobné: 

• nabídka je ovládána n�kolika málo spole�nostmi, je koncentrovan�jší než 

odv�tví.

• p�i dodávkách ne�elí substitu�ním produkt�m. 

• odv�tví není d�ležitým zákazníkem. 

• dodavatel�v produkt je pro zákazníka d�ležitým vstupem. 

• dodavatel má diferencovanou produkci nebo vytvo�il p�echodové náklady. 

• dodavatelé p�edstavují nebezpe�í integrace do odv�tví odb�ratel�.16  

2.1.2 Analýza vnit�ního prost�edí 

Interní strategická analýza organizace p�ináší informace o jejích silných a slabých 

stránkách, o tom na co se soust�edit p�i zlepšování. Výsledkem analýz jsou fakta 

o skute�ném stavu organizace a o možnostech odstran�ní zjišt�ných nedostatk�.  

                                                
15 PORTER, M. E. Konkuren�ní strategie. 1994. s. 27 – 32. 
16 tamtéž. 
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D�kladn� provedená analýza nám odpoví na otázky:  

• Jaké jsou silné a slabé stránky organizace?

• Jakým problém�m organizace �elí?

• Jak tyto problémy �ešit?17

Kralick �v Quick test

Model rakouského ekonoma P. Kraliceka se �adí mezi bonitní modely hodnotící 

finan�ní zdraví podniku. Bonitní modely hledají odpov�� na otázku, zda je podnik 

dobrý �i špatný.  

Ukazatelé zachycující finan�ní stabilitu podniku jsou kvóta vlastního kapitálu a doba 

splácení dluhu z cash-flow. Kvóta vlastního kapitálu udává finan�ní sílu firmy m��enou 

podílem vlastního kapitálu na celkové sum� aktiv. Doba splácení dluhu z cash-flow 

udává dobu, za kterou by byl podnik schopen splatit všechny své dluhy p�i dosahování 

stejného cash-flow, jako ve sledovaném období. Další dva ukazatelé zachycující 

ziskovost jsou rentabilita tržeb (m��ena z cash-flow) a rentabilita aktiv. Rentabilita aktiv 

odráží celkovou výd�le�nou schopnost podniku.   

Výsledky jednotlivých rovnic se p�evedou do bodového hodnocení. Aritmetický pr�m�r 

všech �ty� ukazatel� pak udává celkovou ekonomickou situaci podniku, celkové 

skóre.18

Tabulka �. 1 Kralick�v test - stupnice hodnocení ukazatel�

Výborn� Velmi dob�e Dob�e Špatn� Ohrožení 
Ukazatel 

1 2 3 4 5 

Kvóta vlastního kapitálu > 30% > 20% > 10% > 0 % záporná 

Doba splácení dluhu < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

Rentabilita tržeb > 10% > 8% > 5% > 0% záporná 

ROA > 15% > 12% > 8% > 0% záporná 

Zdroj: dle KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finan�ní analýza: Krok za krokem. 2008. s. 75. 

                                                
17 GRASSEOVÁ, M. a kol. Analýza v rukou manažera: 33 nejpoužívan�jších metod strategického �ízení.  
    2010. s. 213. 
18 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finan�ní analýza: Krok za krokem. 2008. s. 74 - 75. 
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Kvóta vlastního kapitálu 

Kvóta vlastního kapitálu neboli ukazatel samofinancování je vyjád�en pom�rem 

vlastního kapitálu firmy a celkových aktiv, tedy �ást podnikových aktiv. Zadluženost se 

pohybuje v intervalu <0, 1>, zadluženost roste lineárn� a je limitována 100%.  Udává do 

jaké míry je firma samofinancována z vlastních zdroj�. �ím je pom�r samofinancování 

v�tší, tím je firma atraktivn�jší pro investory, avšak vlastní kapitál je dražší než cizí 

kapitál. Firma musí nalézt optimální strukturu.19  

Kvóta vlastního kapitálu = Vlastní kapitál/� Aktiv

Doba splácení dluhu 

Druhým ukazatelem zadluženosti je doba splácení dluhu na bázi cash-flow. Ukazatel 

vyjad�uje dobu, za kterou je podnik schopen splatit své dluhy vlastními silami 

z provozního cash-flow. Optimální je klesající trend ukazatele.  

Doba splácení dluhu z CF = (cizí zdroje – kr. finan�ní majetek)/CF 

Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb z cash-flow vyjad�uje procentuální podíl provozního cash-flow na 

tržbách.  

Cash-flow v tržbách = CF/tržby 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Posledním ukazatelem je rentabilita aktiv, který pom��uje výsledek hospoda�ení 

s celkovými aktivy investovanými do spole�nosti bez ohledu na zdroj financování. 

Výsledek udává, jak efektivn� využívá spole�nost sv�j majetek.20  

ROA = Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním/� Aktiv 

                                                
19 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finan�ní analýza: Krok za krokem. 2008. s. 32. 
20 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finan�ní analýza: Krok za krokem. 2008. s. 29. 
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Fundamentální analýza

Údaje, které lze z povinných ú�etních výkaz� vy�íst jsou nesmírn� d�ležitá pro 

management spole�nosti. Fundamentální analýza se zabývá jejich rozborem 

a vyhodnocením získaných údaj�, které jsou sou�ásti rozvahy, výkazu zisk� a ztrát 

a p�ípadn� výkazu cash-flow. Efektivn� �ízená spole�nost analyzuje a zná vypovídací 

schopnost každého výkazu zvláš	, zárove� však dokáže identifikovat vzájemné 

souvislosti mezi nimi. 

Výsledkem jsou obsáhlé informace o aktuálním ekonomickém stavu spole�nosti. 

Podrobný rozbor m�že sloužit jako podklad pro stanovení ceny spole�nosti pro 

investora nebo slouží jako informa�ní podklad pro srovnávání, hodnocení 

a rozhodování. Rozbor dává odpov�di na mnoho otázek r�znorodému spektru uživatel�

t�chto údaj�.21

Rozborem bilance lze získat informace o stavu majetku, zdroj� jeho krytí �i ú�elnosti 

jeho využití. Procentuální rozložení aktiv vypovídá o tom, zda je spole�nost kapitálov�

lehká �i t�žká. Podrobn�jším rozborem aktiv spole�nosti lze získat informace o oboru 

podnikání, o finan�ní angažovanosti v jiných ú�etních jednotkách, o vázanosti 

prost�edk� v zásobách, sílu vyjednávací pozice z obchodních vztah� i nap�. platební 

morálku zákazník�. Primární informací o pasivech spole�nosti je zp�sob krytí majetku, 

druhotnou pak právní forma analyzované spole�nost (v�tšinou p�edem známa, ale lze ji 

usuzovat i bez p�edchozí znalosti spole�nosti). Dále je možné vyvodit záv�ry o cílech 

spole�nosti posilovat své postavení, modernizovat a inovovat majetek spole�nosti. Z 

pasiv lze vy�íst vývoj dluhové situace firmy, její vyjednávací pozici u dodavatel�.22  

U výkazu zisk� a ztrát jsou to pak analýzy jednotlivých �inností podniku, konkrétn� pak 

vývoj jednotlivých tržeb a náklad� s nimi spojených, výsledk� hospoda�ení nebo 

samoz�ejm� vývoj jednotlivých �ádk� jako nap�. mzdových náklad�, obchodní marže �i 

p�idané hodnoty.23  

                                                
21 JIND
ICHOVSKÁ, I., BLAHA, Z. S. Podnikové finance. 2001. s 258 
22 tamtéž, s. 258 – 259. 
23 tamtéž, s. 260 – 261. 
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2.1.3 SWOT analýza 

SWOT analýza je jednou z nej�ast�ji používaných metod strategické analýzy výchozího 

stavu organizace nebo její �ásti. Na základ� výsledk� vnit�ní a vn�jší analýzy jsou 

generovány alternativní strategie. Metoda je výsledkem výzkumného projektu Alberta 

Humphreye, který vedl v 60. a 70. letech na Stanfordské univerzit�. Název je 

akronymem anglických výraz�: Strenghts – silné stránky, Weaknesses – slabé stránky, 

Opportunities – p�íležitosti, Threats – hrozby. Analýza umož�uje p�ehledn� zobrazit 

p�íležitosti a hrozby vn�jšího prost�edí v kombinaci se silnými a slabými stránkami 

organizace, vytvá�í tak rámec pro další použití ve strategickém �ízení.24  

Vnit�ní analýza organizace spo�ívá v ur�ení a prov��ení zdroj� a p�íležitostí zda 

odpovídají p�sobení vliv� vn�jšího okolí. Je možné provést odhad objemu zdroj�, které 

jsou k dispozici a zpracovat zp�soby možného nakládání s t�mito zdroji, které lze také 

rozd�lit na jedine�né nebo nahraditelné.  

Vn�jší okolí je charakteristické existencí hrozeb a p�íležitostí. Hodnocení vn�jšího 

prost�edí je zam��eno p�edevším na faktory PESTLE analýzy. Je nutné vycházet ze 

základního charakteru okolí, a to jeho dynamiky a tomu p�izp�sobit váhu používaným 

metodám.25  

Nelze sestavit jenom �ty�i seznamy, je nutné navázat nápravné opat�ení v sounáležitosti 

s definovanými strategiemi. Základní strategie jsou graficky znázorn�ny na následující 

matici, která ukazuje základní vazby mezi prvky, pomocí nichž lze formulovat strategie 

pro další rozvoj podniku.  

                                                
24 GRASSEOVÁ, M. a kol. Analýza v rukou manažera: 33 nejpoužívan�jších metod strategického �ízení.  
    2010. s. 295 a 296. 
25 tamtéž. 
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Obrázek �. 3 SWOT matice 
Zdroj: dle GRASSEOVÁ, M. a kol. Analýza v rukou manažera: 33 nejpoužívan�jších metod 
strategického �ízení. 2010. s. 299. 

Vypracovaná analýza by m�la spl�ovat principy ú�elnosti, relevantnosti, kauzality 

a objektivnosti. P�i sestavování analýzy je nutné mít na mysli její ú�el, zam��it se na 

podstatná fakta, soust�edit se na p�í�iny a objektivnost zajistit spolupráci s více lidmi.26  

                                                
26 GRASSEOVÁ, M. a kol. Analýza v rukou manažera: 33 nejpoužívan�jších metod strategického �ízení.  
    2010. s. 297 – 300. 

                 Vnit�ní  
                 faktory

   
Vn�jší 
  faktory

Slabé stránky (W) 
  1. ................ 
  2. ................ 
  3. ................  
  4. ................ atd. 

Silné stránky (S) 
  1. ................ 
  2. ................ 
  3. ................  
  4. ................ atd. 

P�íležitosti (O)         
  1. ................ 
  2. ................ 
  3. ................  
  4. ................ atd. 

WO strategie 
„hledání“ 

P�ekonání slabé stránky 
využitím p�íležitosti 

SO strategie 
„využití“ 

Využití silné stránky ve 
prosp�ch p�íležitosti 

Hrozby (T) 
  1. ................ 
  2. ................ 
  3. ................  
  4. ................ atd. 

WT strategie 
„vyhýbání“ 

Minimalizace slabé stránky 
a vyhnutí se ohrožení 

ST strategie 
„konfrontace“ 

Využití silné stránky 
k odvrácení ohrožení 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOU �ASNÉ SITUACE 

3.1 Identifikace organizace 

Obchodní firma  Reprofit International s.r.o. 

I�O    276 77 851 

Sídlo    Provazníkova 1241/23, BRNO – �ERNÁ POLE, 613 00 

Okres    CZ0642 Brno-m�sto 

Právní forma   Spole�nost s ru�ením omezeným 

Datum zápisu   22. února 2006 

P�edm�t �innosti �innost nestátního zdravotnického za�ízení – gynekologie 

a porodnictví 

Velikostní kategorie dle  

po�tu zam�stnanc�  50 – 99 zam�stnanc� 27

Analyzovanou spole�ností je spole�nost Reprofit International, s.r.o. p�sobící v oblasti 

nestátního zdravotnictví. Spole�nost byla založena dv�ma spole�níky, vznikla  

ke dni 22. února 2006 a je vedena v Obchodním rejst�íku u Krajského soudu v Brn�

v oddílu C, vložce �. 51239. 

Spole�nosti v �eské republice náleží prvenství, byla založena jako první pracovišt�, 

které m�lo specializovaný tým pro program darování vají�ek (oocyt�). Hlavní 

zam��ením kliniky je na pomoc neplodným pár�m, dalším pak nabídka komplexní 

porodnické a gynekologické pé�e. Na klinice jsou provád�ny také gynekologické 

operace a specializované gynekologické pé�e.  

Posláním kliniky a sdíleným hlavním cílem celého týmu centra asistované reprodukce je 

pomoci neplodným pár�m. Svých cíl� chce spole�nost dostát za podpory 

nejmodern�jších léka�ských postup� a standard�. Cílem gynekologické ambulance 

kliniky je, aby pacient byl „spokojený a kvalitn� ošet�ený“. Kvality a spokojenosti je 

                                                
27 Registr ekonomických subjekt�: Informace o subjektu. �eský statistický ú�ad [online]. 
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dosahováno díky vysoce vzd�lanému a zkušenému týmu léka�� a modern� vybavenému 

pracovišti.28   

Strategie spole�nosti nebyla od doby založení spole�nosti významným zp�sobem 

zm�n�na, lze tedy p�edpokládat, že byla zvolena správn� a vhodn� vystihuje dobu. 

Ekonomika si od doby založení spole�nosti prošla nemalými zm�nami, na finan�ní krizi 

spole�nost nebyla nucena reagovat tak zásadním zp�sobem jako nap�. výrobní 

spole�nosti. Jak je z�ejmé z výkon� spole�nosti, udržely si i navzdory finan�ní krizi 

rostoucí tendenci.  

Cílem spole�nosti je pomoci neplodným pár�m. Spole�nost cílí svoji strategii na 

n�kolik aspekt�, a to: 

• neustálé zlepšování organizace, 

• zam��ení se na pot�eby pacient�, 

• vyškolený, kvalifikovaný a zkušený personál, 

• nejmodern�jší léka�ské postupy, standardy a metody, 

• moderní technologie. 

Dále pak spole�nost chce: 

• zajistit zvyšování hodnoty podniku, p�edevším díky r�stu a efektivnosti výkon�. 

Vzhledem k dosavadním úsp�ch�m v po�tu provedených zákrok� chce 

spole�nost v tomto trendu pokra�ovat. Spole�nost chce udržet r�stový 20%ní 

trend. V roce 2012 tedy po�et výkon� ve výši 3 154; 

• loajální zam�stnance. Loajálnost bude docílena motivací zam�stnanc�

k neustálému zlepšování výkon� pomocí odm�n v závislosti na zisku 

spole�nosti; 

• být aktivním, spolehlivým a zodpov�dným partnerem; 

• vést efektivní komunikaci s pacienty, vlastníky, partnerskými centry, 

koordinátory, zam�stnanci a ostatními zájmovými skupinami;  

                                                
28 O nás. Reprofit International [online]. 
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• zajistit stálé vzd�lávání – konkrétn� odb�rem vzd�lávacích materiál�; nutnou 

jazykovou vybaveností zam�stnanc� a léka��, sledováním nových trend�, 

navšt�vováním medicínských p�ednášek a veletrh�; 

• získání nových informací a znalostí z mezinárodní vým�ny; 

• i nadále vést striktn� zam��enou marketingovou kampa� s cílem oslovit cílenou 

skupinu zákazník�, a to na míst�, na kterém se tato skupina vyskytuje nej�ast�ji.  

Organiza�ní struktura spole�nosti je sestavena velice jednoduše, postrádá v�tvení 

organiza�ního upo�ádání. Sou�asné uspo�ádání má znaky „všichni d�lají všechno.“ 

Léka�i nejsou �len�ni dle jednotlivých odd�lení spole�nosti, je tedy od nich vyžadovaná 

všestrannost. Organiza�ní struktura analyzované spole�nosti se od jejího založení p�íliš 

nezm�nila, navzdory tomu, že se zm�nilo portfolio nabízených služeb, stejn� tak jako 

po�et zam�stnanc�. Vzr�stající po�et zam�stnanc� je jedním z aspekt�, které by m�ly 

upozornit na nutnost zm�ny organiza�ní struktury. Dle hypotézy, kterou formulovali 

Gulick s Urwickem je optimální po�et pod�ízených zam�stnanc� na jednu nad�ízenou 

jednotku 5 – 6.  

Obrázek �. 4 Organiza�ní struktura 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Vlastníci spole�nosti p�sobí ve spole�nosti i jako léka�i, jeden spole�ník stojí mimo 

spole�nost. Organiza�ní struktura se dále d�lí na 3 linie – ekonomického �editele, léka�e 

a vrchní sestry. Tato d�lba práce se vyzna�uje nedostatkem nad�ízených jednotek 

a delegace úkol� probíhá p�ímo od vedení, není zde p�ítomen prost�ední nad�ízený 

Vlastníci spole�nosti

Ekonomický �editel Léka�i Vrchní sestra 

Ú�etní + nezdravotní 
personál 

Zdravotní sestry 
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celek. Organiza�ní uspo�ádání nazna�uje spíše za�ínající firmu, je nutné provést zm�ny 

a roz�lenit strukturu na více stup�� �ízení. Vrchní sestra jako nad�ízená jednotka �ídí  

13 sester což je dle výše zmín�né hypotézy nad limit.

3.1.1 IVF Centrum 

Asistovaná reprodukce

Asistovaná reprodukce se zabývá lé�bou neplodnosti, ta se stala jednou z nejrychleji se 

vyvíjejících oblastí medicíny. D�vod je z�ejmý, pr�m�rný v�k prvorodi�ek se vlivem 

usp�chané doby a touhy n��eho dosáhnout radikáln� zm�nil. Za dvacet let se pr�m�rný 

v�k prvorodi�ek postupn� posouval až k sou�asným 27,6 let�m.  

Asistovanou reprodukcí neboli um�lým oplodn�ním se ozna�ují léka�ské postupy 

a metody, p�i kterých dochází k manipulaci se zárode�nými bu�kami (spermiemi nebo 

vají�ky) vedoucí ke zvýšení šance na po�etí. Nepsaným pravidlem je postup od 

jednodušších metod k metodám složit�jším.29  

Mezi postupy asistované reprodukce pat�i: 

• Intrauteriní inseminace (IUI) –  spermie partnera �i dárce jsou upraveny a poté 

zavedeny do d�lohy pacientky. 

• In vitro fertilizace (IVF) – mimot�lní oplodn�ní. 

• Kryoembryotransfer (KET) – využití embryí, která byla zmražená po p�edchozí 

stimulaci.30

Lé�ba darovanými oocyty

„Pro n�které ženy existuje pouze jedna jediná možnost jak ot�hotn�t – mimot�lní 

oplodn�ní s darovanými vají�ky. Bez darovaného vají�ka nikdy nedostanou šanci 

porodit zdravé dít�.“31  

                                                
29 Co je asistovaná reprodukce. Reprofit International [online]. 
30 Výb�r metody IVF. Reprofit International [online]. 
31 Klinika reproduk�ní medicíny a gynekologie. Reprofit International [online]. 
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Spole�nost Reprofit International byla profilována jako pracovišt� se samostatným 

programem pro darování vají�ek. Postupem let se spole�nosti poda�ilo vytvo�it 

jednoduchý, propracovaný, organizovaný a efektivní systém. Doba procesu byla 

zkrácena na opravdové minimum. Ro�n� léka�i na klinice provedou více než 1000 IVF 

cykl� s darovanými vají�ky.32  

3.1.2 Gynekologie 

Jako doprovodná služba je nabízena komplexní gynekologická a prenatální pé�e. 

Gynekologická sekce kliniky Reprofit International zahrnuje centrum onkologické 

prevence, gynekologickou ambulanci, opera�ní lé�bu, ultrazvuk a pé�i o t�hotné. 

Centrum onkologické prevence

Centrum onkologické prevence je specializovanou konziliární ambulancí, která se 

zabývá diagnostikou a lé�bou p�ednádorových zm�n. Pacientky jsou do ambulance 

odesílány na doporu�ení svého gynekologa.33  

Gynekologická ambulance

Ambulance nabízí úplnou gynekologickou pé�i a prevenci. 

Opera�ní lé�ba

Opera�ní trakt je odd�lením s p�ímou návazností na všechny p�edchozí zmín�né �ásti 

kliniky. Na klinice je provád�no p�es 100 opera�ních zákrok� m�sí�n�. Preferovány 

jsou minimáln� invazivní operativní techniky, které jsou k pacientkám velmi šetrné 

a zkracují dobu poopera�ní pé�e. Opera�ní sál je vybaven nejmodern�jším za�ízením, 

spl�uje tak požadavky špi�kových evropských pracoviš	.34   

                                                
32 Co je lé�ba darovanými oocyty. Reprofit International [online]. 
33 Centrum onkologické prevence, expertní kolposkopie. Reprofit International [online]. 
34 Opera�ní lé�ba. Reprofit International [online]. 
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3.2 Výsledky spole�nosti 

V následující tabulce jsou zaznamenány výkony spole�nosti v letech 2009 – 2011. 

Informace uvádím zám�rn� pro dokreslení komplexního obrazu o spole�nosti. V grafu 

jsou výkony spole�nosti zaznamenány již od roku založení spole�nosti. Spole�nost své 

výkony v roce 2011 oproti roku 2006 navýšila o více jak 1700%. Z tabulky je také 

patrná úsp�šnost jednotlivých druh� embryo transfer�. Výsledkem jednotlivých druh�

transfer� je ideáln� pozitivní t�hotenský test v kombinaci se srde�ní aktivitou na 

ultrazvuku. Procentuální úsp�šnost je zaznamenaná v posledním sloupci.  

Tabulka �. 2 Výsledky kliniky 

ROK 2009 ET hCG pozit % UZ ASP % 

IVF ICSI 394 153 38,3 122 31,0

Minimální stimulace 259 79 30,5 60 23,2

Darování vají�ek 799 468 58,6 376 47,1

KET 422 144 26,9 89 21,1

CELKEM ET 1874 

ROK 2010 ET hCG pozit % UZ ASP % 

IVF ICSI 571 224 39,2 177 31,0

Minimální stimulace 177 51 28,8 43 24,3

Darování vají�ek 958 559 58,4 358 37,4

KET 460 169 36,7 106 23,0

CELKEM ET 2166 

ROK 2011 ET hCG pozit % UZ ASP % 

IVF ICSI 483 211 43,7 169 35,0

Minimální stimulace 415 114 27,5 85 20,5

Darování vají�ek 1148 701 61,1 552 48,1

KET 582 209 35,9 151 25,9

CELKEM ET 2634 
* IVF – Intracytoplazmatická injekce spermie; Minimální stimulace – minimální hormonální stimulace; 
Darování vají�ek – IVF s darovanými vají�ky; KET – Kryoembryotransfer – p�enos zmražených embryí; 
ET – embrio transfer – p�enesení embria do d�lohy; hCG pozit – pozitivní t�hotenský test; UZ ASP – 
srde�ní aktivita na ultrazvuku. 

Zdroj: Naše výsledky. Reprofit: International [online]. 
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Graf �. 1 Výkony spole�nosti v letech 2006 – 2011 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu je patrné, že celkový po�et embrio transfer� každoro�n� roste. Klinika si 

dokázala vydobýt své jméno a upevnit si pozici na trhu. V roce 2011 se po�et výkon�

oproti roku 2006 zvýšil o 2 485 transfer�. Zvyšující se po�et výkon� odpovídá trendu 

stále pozd�jšího v�ku prvorodi�ek. Vývoj zna�í také zvyšující se problémovost po�etí, 

a tedy nutnému nár�stu výkon�.  



32

3.3 Analýza vn�jšího okolí podniku 

3.3.1 PESTLE analýza 

Analýza zam��ená na vlivy okolí na vybraný podnik. Faktory p�sobící na podnik mají 

v �ase dynamický charakter, proto bude sledován také jejich vývoj v letech. Analýza 

bude rozd�lena dle v teorii uvedených faktor� na sociální a kulturní, legislativní, 

ekonomické, politické, technologické a ekologické. Na jednotlivé faktory bude brán 

dvojí pohled. Prvním pohledem, bude celkový obecný pohled, druhý pak bude zam��en 

konkrétn� na data s podnikem související. 

Politické faktory

�eská republika se presentuje jako politicky stabilní, demokratická a vysp�lá zem�, jejíž 

cílem je zajišt�ní fungování demokratických institucí a princip� dobrého vládnutí. 

Aplikace cíle je zam��ena jak na tuzemské instituce, tak i na celosv�tové organizace, ve 

kterých je �eská republika zainteresována. Základním cílem zahrani�ní politiky �eské 

republiky je zajistit bezpe�nost a prosperitu její a jejich ob�an�. �eská zahrani�ní 

politika se �ídí zájmy a hodnotami stanovenými ústavními principy.35  

Pomocí politických faktor� lze charakterizovat podnikatelské prost�edí, které je 

politickou situací v zemi zna�n� ovliv�ováno. Celková d�v�ra vkládána do fungování 

politického systému je nižší, neustále reformy nejsou dostate�né pro zajišt�ní 

efektivního fungování soudnictví a ve�ejné správy. Neustálé zm�ny právního prost�edí 

brání podnikatel�m ve strategickém plánování, zap�í�i�ují tak nep�ehlednost 

a nesrozumitelnost zákon�.  

Z diskuzí probíhající v podnikatelské sfé�e je vstup �eské republiky do Evropské unie 

hodnocen kladn�, p�edevším díky v�tší otev�enosti ekonomiky. P�edpisy jsou 

harmonizovány v souladu s legislativou Evropské unie.  Na popud Evropské unie byla 

nap�. v roce 2008 provedena ekologická da�ová reforma. Zavád�ní ekologických daní je 

rozd�leno na t�i etapy, jejíž první etapa byla realizována práv� v roce 2008. 

                                                
35 Koncepce zahrani�ní politiky �eské republiky. BusinessInfo.cz: Oficiální portál pro podnikání a   
export [online]. 
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Co je však kritizováno, jsou politické zásahy do ekonomiky. Regula�ní opat�ení  

a regula�ní zát�ž p�edur�ují podnikatelskému prost�edí náklady a jejich konkuren�ní 

schopnost jako jednotlivce, tak i ekonomiky jako celku. �eská vláda dle podnikatel�

také nedostate�n� prosazuje �eské zájmy na p�d� Evropské Unie.  

Mezi politické faktory pat�í politická stabilita. Sou�asnou politickou situaci  

v �eské republice lze charakterizovat i p�es její presentaci jako nestabilní. Projev 

nedostate�né stability spat�uji v nestálých náznacích poslanc� podat návrh na vyslovení 

ned�v�ry vlád� a o jejím hlasování, které v letošním roce již prob�hlo. Opravdu je 

takové testování nutné, aby se vláda cítila jednotn�jší? 

Politické spektrum je rozd�leno na pravicov� a levicov� orientované politické strany. 

Vládnoucí strany se v jednotlivých volebních obdobích st�ídav� m�ní. Politická 

rozhodnutí ovliv�ují firmy p�ímo, ale také nep�ímo prost�ednictvím zákazník�, které 

tyto rozhodnutí ovliv�ují. Politické scén� dominují dv� nejsiln�jší strany, a to Ob�anská 

demokratická strana (ODS) a �eská strana sociáln� demokratická (�SSD). V roce 2002 

vyhrála volby �SSD a byla pov��ena sestavením vlády, která byla ovšem nestabilní, 

vláda m�la nepatrnou v�tšinu. V roce 2006 ve volbách vyhrála ODS a vytvo�ila koalici 

s KDU-�SL a SZ, oba tábory m�li ovšem shodný po�et hlas�, což vyvolalo vážnou 

krizi a nikam nevedoucí jednání, což vyústilo až k sestavení prozatímní vlády. Ve 

volbách v roce 2010 se stala vít�zem �SSD, do parlamentu byly zvoleny nov� vzniklé 

strany TOP 09 a V�ci ve�ejné. Koalice vytvo�ena ODS m�la však p�evahu k�esel. 

Sou�asná vláda je specifická prosazováním rozsáhlých reforem, které jdou prosazovat 

jen st�ží a jsou nepopulární. Vládní reformy v posledních letech postihly oblast mezd, 

daní, sociálních dávek �i zdravotnictví. V poslední dob� vyplynuly na povrch 

úplatká�ské skandály, které vládnoucí koalici �inní spíše ned�v��ivou a nestabilní.  

Vliv politických faktor� lze také brát z druhého pohledu, pohledu zákazník�

spole�nosti. Zákazníkem spole�nosti jsou neplodné páry, tedy páry, které cht�jí založit 

rodinu. Politická rozhodnutí týkající se rodinného života jsou pro n� tedy velice 

d�ležitá. Za t�mito rozhodnutími vidím p�edevším výši mate�ského p�ísp�vku, délka 

mate�ské dovolené, proplácení pokus� o um�lé oplodn�ní pojiš	ovnami, úlevy apod.  
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Ekonomické faktory

Mezi ekonomické faktory hodnotící základní makroekonomickou situaci lze za�adit 

údaje o inflaci, úrokové mí�e, rozpo�tovém deficitu �i p�ebytku, výši a vývoji hrubého 

domácího produktu, m�nové stabilit� a jiné. Pomocí makroekonomických ukazatel� je 

možná analyzovat výkonnost ekonomiky státu.  

Inflace 

Inflace je makroekonomický ukazatel, který zaznamenává r�st cenové hladiny v �ase, 

který vychází z m��ení �istých cenových zm�n pomocí index� spot�ebitelských cen. 

Spot�ebitelské ceny jsou m��eny na vybraném spot�ebitelském koši, tedy 

reprezentativních výrobcích a služeb (celkem cca 700 cen) ve dvou srovnávaných 

obdobích. V následující tabulce je inflace vyjád�ena p�ír�stkem pr�m�rného ro�ního 

indexu spot�ebitelských cen, tedy procentuální zm�nu pr�m�rné cenové hladiny za 12 

posledních m�síc� oproti pr�m�ru 12-ti p�edchozích m�síc�.36  

Tabulka �. 3 Inflace v letech 2000 - 2011 v % 

Inflace 

2000 2001 2002 2003 2004 2005

3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9

2006 2007 2008 2009 2010 2011

2,5 2,8 6,3 1 1,5 1,9

Zdroj: Míra inflace. �eský statistický ú�ad [online]. 

                                                
36 Míra inflace. �eský statistický ú�ad [online]. 
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Pro p�ehlednost jsou hodnoty zobrazeny v následujícím grafu.  
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Graf �. 2 Inflace v letech 2000 - 2011 v % 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Míra inflace. �eský statistický ú�ad [online]. 

Dle tabulky a grafu jsou z�ejmé zna�né výkyvy v jednotlivých letech. V roce 2003 byla 

hodnota ve sledovaných letech nejnižší. R�st cenové hladiny roku 2003 oproti roku 

2002 byl pouhé 0,1%. Dlouhodobé infla�ní cíle ur�ované �eskou národní bankou byly 

pro horizont let 2000 – 2005 stanoven ve výši 2% ± 1 p. b., od roku 2006 pak ve výši 

3% ± 1 p. b. Až na ur�ité výkyvy jsou hodnoty pod cílenou infla�ní hodnotou. 

Hrubý domácí produkt (HDP) 

Ukazatel hrubého domácího produktu se používá pro stanovení výkonnosti národního 

hospodá�ství. Hrubý domácí produkt je vyjád�ením celkové hodnoty statk� a služeb 

nov� vytvo�ených v daném období v zemi za pomocí výrobních faktor� vlastn�ných 

tuzemskými i zahrani�ními subjekty.  

Hodnoty hrubého domácího produktu jsou zaznamenány v následující tabulce. 

V tabulce jsou obsažený statistické hodnoty HDP v miliardách K�, HDP na jednoho 

obyvatele v K� a HDP v %. 
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Tabulka �. 4 Hrubý domácí produkt v letech 2000 - 2011 

Hrubý domácí produkt (HDP) 

Rok [mld. K �] [K �/obyvatele] [%] 

2000 2 269,7 220 949 4,2

2001 2 448,6 239 487 3,1

2002 2 567,5 251 700 2,1

2003 2 688,1 263 497 3,8

2004 2 929,2 286 979 4,7

2005 3 116,1 304 478 6,8

2006 3 352,6 326 553 7,0

2007 3 662,6 354 808 5,7

2008 3 848,4 368 986 3,1

2009 3 739,2 356 405 -4,7

2010 3 775,2 358 957 2,7

2011 3 809,3 362 949 1,7

Zdroj: HDP, národní ú�ty. �eský statistický ú�ad [online]. 

Z hodnot je patrný nár�st hrubého domácího produktu až do roku 2008, kdy nár�st už 

není tak markantní. V letech 2009 a 2010 dochází k poklesu hodnot, tento pokles je 

zap�í�in�n v té dob� probíhající hospodá�skou krizí. V roce 2009 výkonnost ekonomiky 

státu meziro�n� klesla o 4,7%, což je nejv�tší zaznamenaný pokles HDP. V roce 2011 je 

možné pozorovat op�t pomalý nár�st. Hodnota je ovšem ješt� v porovnání s rokem 

2008 nepatrn� menší. K nejv�tšímu nár�stu ve sledovaných letech došlo v roce 2006. 

Úroková sazba 

Vyhlašování základních úrokových sazeb je v pravomoci �eské národní banky a jsou 

nástrojem monetární politiky. Zm�nami základních úrokových sazeb je zacílena na 

cenovou stabilitu. Zm�ny stávajících sazeb vychází z aktuální makroekonomické 

prognózy.  

�eská národní banka vyhlašuje v rámci m�nové politiky 3 základní úrokové sazby, a to 

diskontní, lombardní a repo sazbu. Repo sazba je základní úroková sazba, kterou je 
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úro�ena nadbyte�ná likvidita komer�ních bank stahovaná prost�ednictvím  

tzv. dvoutýdenních repo tendr�. Diskontní sazba p�edstavuje zpravidla dolní hranici pro 

pohyb krátkodobých úrokových sazeb na pen�žním trhu. Diskontní sazbou jsou úro�eny 

p�ebyte�né likvidity, které komer�ní banky p�es noc uloží u �NB. Lombardní sazba 

p�edstavuje horní hranice pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na pen�žním trhu. 

Lombardní sazbou jsou úro�eny likvidity, které poskytne �NB komer�ním bankám p�es 

noc.37

Tabulka �. 5 Úrokové sazby vyhlašované �eskou národní bankou 

2T repo sazba 
Rok 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 3,50 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,50 3,50 3,50 2,75 2,25

2009 2,25 1,75 1,75 1,75 1,50 1,50 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,00

2010 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Diskontní sazba 
Rok 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 2,50 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,50 2,50 2,50 1,75 1,25

2009 1,25 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

2010 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Lombardní sazba 
Rok 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 4,50 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,50 4,50 4,50 3,75 3,25

2009 3,25 2,75 2,75 2,75 2,50 2,50 2,50 2,25 2,25 2,25 2,25 2,00

2010 2,00 2,00 2,00 2,00 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

Zdroj: M�nov�politické nástroje. �NB [online]. 

Od výše uvedených základních úrokových sazeb stanovených �eskou národní bankou 

jsou odvíjeny i úro�ení úv�r� poskytovaných komer�ními bankami. Pro p�ehledné 

zobrazení vývoje sazeb stanovenými �eskou národní bankou je sestaven následující 

graf.  

                                                
37
�NB ponechává úrokové sazby beze zm�ny. PETRUŠ, M. �NB [online]. 
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Graf �. 3 Vývoj úrokových sazeb vyhlašované �eskou národní bankou v letech 2008 - 2010 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Sou�asné úrokové sazby odpovídají stavu na konci roku 2010. Sazby z�staly od kv�tna 

roku 2010 nezm�n�ny. Z grafu je patrný propad vyhlašovaných úrokových sazeb oproti 

roku 2008, kdy byly sazby oproti následujícím rok�m pom�rn� vysoké. První vlna 

snižování úrokových sazeb zapo�ala v listopadu 2008 jako reakce na nastupující 

ekonomickou krizí, v d�sledku zachování cíle cenové stability a ochrany ekonomiky 

státu.  

Zahrani�ní obchod 

Zahrani�ní obchod je základní formou propojení ekonomik jednotlivých stát�. 

Mezinárodní obchod je založen na principu d�lby práce. Je tedy odv�tvím výrobní 

sféry, které se zam��uje na sm�nu hmotných i nehmotných hodnot mezi dv�ma a více 

státy. Hodnoty zahrani�ního obchodu �eské republiky jsou zaznamenány v následující 

tabulce.  
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Tabulka �. 6 Bilance zahrani�ního obchodu v letech 2000 - 2011 

Rok  
Obrat 

[mld. K �] 
Vývoz 

[mld. K �] 
Dovoz 

[mld. K �] 
Bilance 

[mld. K �] 
Krytí dovozu 
vývozem v % 

2000 2363,0 1121,1 1241,9 -120,8 90,3

2001 2654,2 1268,6 1385,6 -117,0 91,6

2002 2580,6 1254,9 1325,7 -70,8 94,7

2003 2811,6 1370,9 1440,7 -69,8 95,2

2004 3471,8 1722,7 1749,1 -26,4 98,5

2005 3698,6 1868,6 1830,0 38,6 102,1

2006 4249,4 2144,6 2104,8 39,8 101,9

2007 4870,5 2479,2 2391,3 87,9 103,7

2008 4880,2 2473,7 2406,5 67,2 102,8

2009 4127,7 2138,6 1989,0 149,6 107,5

2010 4944,4 2532,8 2411,6 121,2 105,0

2011 5548,2 2869,7 2678,5 191,2 107,1

Zdroj: Zahrani�ní obchod. �NB [online]. 

V tabulce je zachycena hodnota obratu, která udává sou�et vývozu a dovozu. Pak 

hodnoty samotného vývozu a dovozu. Rozdílem t�chto hodnot je výsledná bilance – 

obchodní deficit �i p�ebytek. Posledním ukazatelem je procentuální vyjád�ení krytí 

dovozu vývozem. Export zahrnuje hodnotu hmotných a nehmotných statk� odeslané 

z �eské republiky do zahrani�í. Import zahrnuje naopak hodnotu hmotných 

a nehmotných statk� dovezených ze zahrani�í. Celkový export a import zahrnuje statky, 

jak ze zemí Evropské unie, tak ze zemí mimo území Evropské unie.  
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu a tabulky je patrná pasivní obchodní bilance v letech 2000 – 2004 to znamená, 

že dovoz hmotných a nehmotných komodit p�evýšil jejich vývoz ze zem� do zahrani�í. 

V letech 2006 – 2011 je ovšem situace opa�ná, zahrani�ní obchod �eské republiky 

vykazuje aktivní obchodní bilanci. Vývoz hmotných a nehmotných komodit p�evyšuje 

jejich dovoz do zem�. Dovoz je tedy kryt vývozem v hodnotách p�evyšujících 100%.  
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Stav sm�nného kurzu 

Sm�nný kurz koruny v��i euru a koruny v��i dolaru pat�í k hlavním m�novým 

ukazatel�m. Pro analyzovanou firmu je d�ležitý p�edevším vývoj sm�ného kurzu eura, 

veškeré platby zahrani�ních klient� jsou realizovány práv� v eurech.  

Tabulka �. 7 Stav sm�nného kurzu v letech 2006 - 2011 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

CZK/EUR 28,343 27,762 24,942 26,445 25,29 24,586

CZK/USD 22,609 20,308 17,035 19,057 19,111 17,688

Zdroj: Hlavní m�nové a fiskální ukazatele �R. BusinessInfo.cz: Oficiální portál pro podnikání 

a export [online]. 
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Oba sm�nné kurzy koruny jsou pr�m�rem denních nominálních kurz� koruny v��i 

stanovené m�n�. Prognóza kurzu CZK/EUR uvád�na �eskou národní bankou pro rok 

2012 je 23,7 a pro rok 2013 je 24,3. U vývoje kurzu CZK/EUR je patrné posilování 

koruny až do roku 2009, v tomto roce koruna oslabila. Za tímto oslabením stojí krize 

finan�ního sektoru. Oslabení USD m�lo delší trvání než tomu bylo u EUR. 

Da�ové aspekty 

Da�ové aspekty jsou velice d�ležitým faktorem ekonomického prost�edí dané zem�. 

Mezi da�ové aspekty pat�í nap�. výše a vývoj da�ových sazeb nebo dohody o dvojím 

zdan�ní. �eské da�ové systémy prošly za poslední roky �adou reforem, i p�es tyto 

reformy se systém vyzna�uje svou nep�ehledností a rozsáhlostí. Da�ové reformy 

soust�e�ují svou pozornost k podstat� rovného zdan�ní.  

V roce 2008 tak p�išla v platnost reforma, která stanovila sazbu dan� z p�íjm� fyzických 

osob bez ohledu na výši p�íjm� poplatník� na jednotnou sazbu, oproti progresivnímu 

zdan�ní. P�ed zavedením rovné dan� se sazba dan� v roce 2006 a 2007 pohybovala  

od 12 – 32%, doposud je sazba dan� z p�íjm� fyzických osob ve výši 15%. Vývoj 

nejvyšší sazby dan� z p�íjmu právnických osob od roku 1998 je znázorn�n 

v následujícím grafu. 
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Graf �. 6 Vývoj nejvyšší sazby dan� z p�íjmu fyzických osob v letech 1998 – 2012 

Zdroj: Predikce da�ových výnos�. Ministerstvo financí �eské republiky [online]. 
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Sazba dan� z p�íjmu právnických osob vykazuje klesající tendenci. Od roku 1998 se 

z p�vodních 35% poklesla až na sou�asnou sazbu 19%.  
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Graf �. 7 Vývoj sazby dan� z p�íjmu právnických osob v letech 1998 - 2012 

Zdroj: Predikce da�ových výnos�. Ministerstvo financí �eské republiky [online]. 

Sazba dan� z p�idané hodnoty je rozd�lena na sazbu základní a sníženou sazbu. 

Reformy sazby dan� z p�idané hodnoty m�ly vzr�stající tendenci v p�ípad� snížené 

sazby a klesající trend v p�ípad� základní sazby. Základní sazba z p�vodních 23% 

poklesla na sou�asnou hodnotu 20%. Snížená sazba vzrostla z p�vodních 5% na 

sou�asnou hodnotu 14%.  

Sociální a kulturní faktory

Skupina sociálních a kulturních faktor� byla roz�len�na na podskupiny, které budou 

blíže specifikovány. První podskupinou jsou demografické charakteristiky obyvatelstva. 

Mezi charakteristiky, podle kterých je možné obyvatelstvo �lenit jsou pohlaví, v�k, 

rodinný stav, vzd�lání nebo nap�. víra.  
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Demografické charakteristiky obyvatelstva 

Tabulka �. 8 Vývoj obyvatelstva 

  

St�ední stav 
obyvatelstva 

S	atky Rozvody Narození Potraty Zem�elí P�irozený 
p�ír�stek

2006 10 266 646 52 860 31 415 105 831 39 959 104 441 1 390

2007 10 322 689 57 157 31 129 114 632 40 917 104 636 9 996

2008 10 429 692 52 457 31 300 119 570 41 446 104 948 14 622

2009 10 491 492 47 862 29 133 118 348 40 528 107 421 10 927

2010 10 517 247 46 746 30 783 117 153 39 273 106 844 10 309

Zdroj: Obyvatelstvo: ro�ní �asové �ady. �eský statistický ú�ad [online]. 

Ve výše zmín�né tabulce jsou uvedeny hodnoty st�edního stavu obyvatelstva, po�et 

s�atk�, rozvod�, nov� narozených, potrat� a zem�elých. Data jsou sledována v �asové 

linii od roku 2006 – 2010, tedy od roku založení firmy, kdy se data stávají pro 

spole�nost relevantními. St�ední stav obyvatelstva v �eské republice ve sledovaných 

letech vykazuje pozvolný nár�st v každém roce. S�atky oproti tomu vykazují klesající 

tendenci, z�ejm� odpovídající usp�chané dob� a názoru mladých lidí, že s�atek dnes již 

není pot�eba. Navzdory tomu se rozvodovost drží tak�ka na stejné úrovni, mírný pokles 

je zaznamenám v roce 2009. Potraty jsou také na stejné úrovni, jsou to ovšem t�etinová 

�ísla nap�. v 1990 byl po�et 126 055 potrat�. Lze �íci, že se zdravotnictví v pr�b�hu let 

zlepšilo. Dle mého názoru je to spíše lepší informovanost co se tý�e antikoncepce. Ve 

sledovaných letech je v pr�m�ru 61,92% um�le p�erušených t�hotenství. 
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Následující tabulka zaznamenává v�kovou struktura obyvatelstva �eské republiky, 

rozd�lení na pohlaví a na nejvyšší dosažené vzd�lání.  

Tabulka �. 9 Vybrané demografické údaje v �eské republice v tis.  

Pohlaví Ve v�ku Vzd�lání 

  

Muži Ženy 0 - 14 15 - 64 <65  Základní 
St�ední 

bez 
maturity 

St�ední 
s maturitou Vysokoškolské

2006 5 026 5 261 1 480 7 325 1 482 1 698 3 264 2 856 955

2007 5 083 5 298 1 477 7 391 1 513 1 687 3 245 2 936 975

2008 5 136 5 331 1 480 7 431 1 556 1 675 3 198 3 020 1 050

2009 5 137 5 350 1 494 7 414 1 599 1 581 3 223 3 057 1 147

2010 5 169 5 364 1 518 7 379 1 636 1 500 3 191 3 087 1 236

Zdroj: Obyvatelstvo: ro�ní �asové �ady. �eský statistický ú�ad [online]. 

Z rozd�lení populace dle pohlaví je z�ejmé, že po�etn� p�evládají ženy. V posledním 

roce byl p�ír�stek muž� více než dvojnásobný oproti p�ír�stku žen. Nejvíce populace se 

nachází v produktivním v�ku od 15 do 64 let, toto rozp�tí je ovšem naproti ostatním 

daleko širší. Co se tý�e vzd�lání, lidí se základním vzd�láním ubývá – m�žeme to 

p�isoudit snaze dosažení vyššího než základního vzd�lání (tedy i ti se základním 

vzd�láním si ho rozší�í), n�jaký vliv má i úmrtnost. Obliba st�edního vzd�lání bez 

maturity, tedy u�ebních obor� pozvolna klesá, což samoz�ejm� není dob�e, protože 

i tento stupe� vzd�lání je samoz�ejm� pot�ebný �lánek. Lidí se st�edním vzd�láním 

ukon�eným maturitou každým rokem p�ibývá, maturita je považována tak�ka za 

nutnost. Na vysokoškolském vzd�lání jde vid�t nejv�tší nár�st.  
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Makroekonomické charakteristiky trhu práce a dostupnost pracovní síly 

Druhou analyzovanou podskupinou sociálních a kulturních faktor� jsou 

makroekonomické charakteristiky trhu práce a dostupnost pracovní síly. V následující 

tabulce jsou znázorn�ny faktory týkající se pracovní aktivity obyvatelstva, které pat�í do 

podskupiny makroekonomické charakteristiky trhu práce. 

Tabulka �. 10 Makroekonomické charakteristiky trhu práce 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Zam�stnaní (tis.) 4828,1 4922,0 5002,5 4934,0 4885,2 4904,0

Míra zam�stnanosti (%) 55,0 55,6 56,0 54,8 54,2 54,4

Nezam�stnaní (tis.) 371,3 276,3 229,8 352,2 383,7 353,6

Míra nezam�stnanosti (%) 7,1 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7

Míra ekonomické aktivity (%) 59,3 58,8 58,5 58,7 58,4 58,3

Zdroj: Zam�stnanost, nezam�stnanost - �asové �ady. �eský statistický ú�ad [online]. 

Zjiš	ování ekonomického postavení obyvatelstva je zam��ené na území celé  

�eské republiky. Hlavním kritériem pro za�azení mezi zam�stnané obyvatelstvo je 

vyvíjení jakékoliv odm��ované pracovní aktivity od v�ku 15 let a více, a to s pracovním 

nasazením alespo� 1 hodinu za mzdu. Vývoj zam�stnaných osob uvedený v tisících se 

až do roku 2008 pozvoln� zvyšoval, v roce 2009 lze zpozorovat mírný pokles o 68,5 

tisíce zam�stnaných. Tento pokles m�žeme p�isuzovat u nás nastupující sv�tové 

finan�ní krizi. Krize se i nadále projevuje, v roce 2010 je to další propad o tém�� 50 tisíc 

osob. Krize se projevila obez�etností a opatrností firem co se tý�e zam�stnávání nových 

lidí, docházelo k úsporným personálním opat�ením. V roce 2011 se situace mírn�

zlepšuje. Za nezam�stnané se považují registrovaní nezam�stnaní. Vývoj 

nezam�stnaného obyvatelstva je antonymem vývoje zam�stnaných, tomu samoz�ejm�

odpovídají i míra zam�stnanosti i nezam�stnanosti.38

                                                
38 Zam�stnanost, nezam�stnanost - �asové �ady. �eský statistický ú�ad [online]. 
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Životní úrove�

Jednou ze sledovaných charakteristik sociáln�-kulturních aspekt� je i životní úrove�

obyvatelstva. Indikátory životní úrovn� jsou pen�žité p�íjmy domácností, spot�ební 

vydání domácností, míra zam�stnanosti a vzd�lání. 

Tabulka �. 11 Indikátory životní úrovn�

  2007 2008 2009 2010 

Pr�m�rné �isté pen�žní p�íjmy 
domácností - na 1 �lena rodiny (K�) 

125 817 143 055 146 895 145 437

Pr�m�rné �isté pen�žní vydání 
domácností - na 1 �lena rodiny (K�) 

120 208 123 955 128 622 130 019

Spot�ební vydání domácností (K�) 104 017 112 256 115 309 116 244

Z toho (%): 
� potraviny a nealko nápoje 20,1 20,1 19,3 19,3
� alkoholické nápoje, tabák 2,9 2,7 2,8 2,8
� odívání, obuv 5,4 5,2 5,0 5,0
� bydlení, voda, energie, paliva 19,9 19,9 21,4 21,7
� bytové vybavení, za�ízení domácností 7,1 6,8 6,7 6,2

� zdraví 2,3 2,7 2,7 2,7
� doprava 10,8 11,1 10,5 10,7
� pošty, telekomunikace 4,7 4,7 4,6 4,6
� rekreace a kultura 10,5 10,5 10,3 10,2
� vzd�lání 0,6 0,6 0,6 0,7
� stravování a ubytování 5,2 5,2 5,2 5,0

� ostatní zboží a služby 10,8 10,6 10,9 11,1

Zdroj: Životní úrove�. �eský statistický ú�ad [online]. 

�istým pen�žitým p�íjmem domácností je hrubý p�íjem domácností snížený o da�

z p�íjm� a p�ísp�vk� na zdravotní a sociální pojišt�ní. Z �istého p�íjmu se pak vypo�te 

pr�m�r na 1 �lena. �istá pen�žitá vydání jsou hrubé pen�žní vydání o�išt�né o �ástky na 

zdravotní a sociální pojišt�ní a záloh na da� z p�íjm�. Z �istého pen�žního vydání se 

vypo�te pr�m�r na 1 �lena. Ob� veli�iny vykazují ve sledovaných letech nár�st. Na 

první pohled je hodnocení kladné, domácnosti více vyd�lávají a automaticky více 



48

spot�ebovávají. Nár�st �istých pen�žitých p�íjm� domácností ovšem neodpovídá ani 

pr�m�rnému nár�stu ro�ního indexu spot�ebitelských cen.  

Stejn� tak �istá pen�žitá vydání vzhledem k vývoji míry inflace stagnují. Nejv�tší podíl 

na rozpo�tu domácnosti mají vydání na potraviny a nealkoholické nápoje, bydlení, 

vodu, energie, paliva, dopravu, rekreaci a kulturu a ostatní zboží a služby. Výdaje na 

potraviny a bydlení tvo�í ve sledovaných letech v pr�m�ru 40,43% celkových 

spot�ebních vydání spole�ností. Pr�m�r vybraných �lenských stát� EU je 36,2%. 

Mezinárodní pr�m�r výdaj� na zdraví v r. 2010 je 3,7% celkových výdaj� domácností.39    

Sociáln�-kulturní aspekty asistované reprodukce 

Následující tabulka znázor�uje sociáln�-kulturní faktory konkretizované p�ímo na 

p�edm�t podnikání analyzované spole�nosti, kterou je reproduk�ní klinika.  

Tabulka �. 12 Vybrané v�kové ukazatele 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Pr�m�rný v�k svobodných ženich� 31,0 31,2 31,4 32,0 32,2 

Pr�m�rný v�k svobodných nev�st 28,4 28,6 28,8 29,2 29,4 

Pr�m�rný v�k matky p�i narození 1. 
dít�te 

26,9 27,1 27,3 27,4 27,6 

Narození v manželství 70 572 75 095 76 113 72 394 69 989 

V�kové složení obyvatelstva  
- žen 18 - 32 

          

• Jihovýchod CZ06 180 130 180 071 177 941 174 537 170 601

• St�ední Morava CZ07 135 635 135 117 131 590 128 653 125 425

Zdroj: V�kové složení obyvatelstva v roce 2010. �eský statistický ú�ad [online]. 

Pr�m�rný v�k svobodných ženich� a nev�st se postupem �asu stále zvyšuje, což 

potvrzuje i výše zmín�ný trend, že dnešní generace je posunutá o nejmén� 10 let. Na 

prvním míst� je vybudování pevného postavení v zam�stnání a potom až osobní život 

a d�ti. Pr�m�rný v�k matky p�i narození 1. dít�te se byl v roce 2010 tém�� 28 let, což 

trend kariérismu potvrzuje. Se stále vzr�stajícím v�kem prvorodi�ek, vzr�stá také rizika 

spojená s problémy s ot�hotn�ním. Dalším pozorovaným aspektem je po�et narozených 

                                                
39 Životní úrove�. �eský statistický ú�ad [online]. 
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v manželství, tento aspekt je sledován z p�edpokladu, že narozených v manželství je 

v�tšina. P�edpokládáme proto, že v�tší procento žádajících o um�lé oplodn�ní budou 

práv� sezdané páry, i když tomu tak být nemusí. Po�et narozených v manželství od roku 

2008 klesá, pokles je spojován obvykle se silnými ro�níky. V�ková struktura žen byla 

sledována z d�vodu dárcovství vají�ek, která je nejd�ležit�jší �inností kliniky. Jednou 

z podmínek dárcovství vají�ek je mimo jiné v�k ženy 18 – 32. Sledovány byly p�ilehlé 

oblasti Brna, a to oblast Jihovýchod a St�ední Morava. Po�et žen ve stanoveném 

v�kovém rozmezí vykazuje klesající tendenci.  

Jako kulturní faktor je nutné zmínit vztah náboženství a asistované reprodukce. 

Nep�íznivým vztahem lze vysv�tlovat tém�� 75%ní pom�r zahrani�ních pacient� v��i 

�eským. Z velké �ásti jsou zahrani�ní pacienti z katolicky založené Itálie a poté 

z Francie. Francie p�edevším z finan�ních d�vod�, než náboženských.  

Problém je dle církve tém�� ve všem. Sexuální život je ur�en pouze manžel�m, 

s manželstvím jsou pak spojeny požadavky v�rnosti a plodnosti. Smyslem sexuálního 

života je dle církve zhmotnit spojení a plodit d�ti. Za vznik života je ozna�ován splynutí 

vají�ka a spermie, vše je tajemstvím stvo�itele. Život je dar a je tedy nep�ijatelné, aby 

neplodným pár�m pomohla 3. strana, tedy asistovaná reprodukce.  

Jak si tedy vysv�tlit zahrani�ní pacientky, p�ímo ze siln� katolicky založené Itálie? 

Touha po dít�ti je siln�jší než nep�ijatelné, p�ímo h�íšné chování stanovené církví. 

Um�lé oplodn�ní absolvovat v Itálii z�ejm� není p�íliš reálné, proto neplodné páry do 

�eské republiky cestují pod n�jakou záminkou jako nap�. návšt�va kulturních památek. 

Technologické faktory

Technologický pokrok a inova�ní faktory jsou velice d�ležitým aspektem pro každou 

firmu. Dnešní spole�nost vyžaduje stále dokonalejší a kvalitn�jší produkty, �emuž 

zavdává d�vod k rozvoji. Podnikatelské prost�edí je specifické p�ítomností silného 

konkuren�ního tlaku. Pro udržení kroku s konkurencí, p�ípadn� získání konkuren�ní 

výhody je v zájmu každé firmy sledovat trendy ve výzkumu a vývoji v dané oblasti 

podnikání. Rychlost technologických zm�n je mnohdy závratná, a proto není radno 

usnout na vav�ínech. D�ležitost aplikace nových inova�ních technologií pro 
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analyzovanou spole�nost je o to v�tší, že se jedná o zdravotnické za�ízení. Nejedná se 

o výrobní postupy �i metody, ale o zdraví pacient�.  

Trendy v technologiích zdravotnických za�ízení jdou rychle kup�edu, a to nejen 

u p�ístroj�, znatelné jsou také pokroky ve farmacii a metodice lé�ebných proces�

a zákrok�. Proto je pro analyzovanou spole�nost p�ímo nezbytné tyto trendy sledovat 

a informovat se o nich. Samo odv�tví asistované reprodukce je pom�rn� mladou 

disciplínou ve zdravotnictví, p�ed více jak t�iceti lety se stala doslova milníkem. 

Asistovaná reprodukce od svého po�átku ud�lala velký pokrok, byly zavedeny nové 

metody a provedeno nespo�et studií.  

P�edm�tem výzkumu a vývoje jsou p�edevším možné p�í�iny neplodnosti pár�, kterými 

jsou vrozené vady a genetické p�í�iny, hormonální p�í�iny, postinfek�ní p�í�iny, 

mechanické a fyzikální p�í�iny, p�sobení škodlivých faktor�, imunologické p�í�iny 

a mnohé další.40  

Ve zdravotnictví jako celku se pak jedná o trend po�íta�em �ízených lé�ebných 

technologiím, molekulární medicíny, neinvazivních procedur, kombinované lé�by, 

transplanta�ní medicíny s možností využití um�lých i biologicky získaných komponent.  

Jelikož analyzované spole�nosti náleží prvenství, byla v�bec první specializované 

pracovišt� pro program darovaní vají�ek náleží ji velký podíl na vývoji asistované 

reprodukce v rámci �eské republiky.  

Legislativní faktory

Spole�nost provozuje svoji podnikatelskou �innost na území �eské republiky, 

respektuje tedy vymezený legislativní prostor – zákony, právní normy a vyhlášky. 

�eský trh je sou�ástí Evropské unie, p�edpisy jsou harmonizovány v souladu 

s legislativou Evropské unie. Spole�nost se jako každý subjekt �ídí a chová dle platné 

legislativy.  

Základním zákonem �eské republiky je zákon �. 1/1993 Sb. Ústava �eské republiky 

a Listina základních práv a svobod, upravující ústavní po�ádek �eské republiky.  

                                                
40 30 let asistované reprodukce. Gate2Biotech [online]. 
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Podnikání právnických osob je upraveno zákonem �. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, specifikuje jednotlivé právní formy podnikání. Spole�nost 

s ru�ením omezeným je vymezena §154 – 153e. T�etí �ást tohoto zákona upravuje 

obchodn� závazkové vztahy, kterými se spole�nost také �ídí (podepsané smlouvy 

s pojiš	ovnami a další). Spole�nost spadá dle po�tu zam�stnanc� do velikostní kategorie 

50 – 99 zam�stnanc�. Z titulu zam�stnavatele dodržuje právní úpravu pracovn�

právních vztah� stanovenou zákonem �. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. Analyzovaná spole�nost stejn� jako ostatní podnikatelské subjekty 

dodržuje povinnosti vzniklé z titul� da�ových zákon�. Zdan�ní právnických osob 

a povinnost sestavovat da�ové p�iznání upravuje zákon �. 586/1992 Sb., o daních 

z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Spole�nost je od lo�ského roku plátcem dan�

z p�idané hodnoty, d�ležitý je tedy i zákon �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty, 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Subjekt vlastní nemovitosti a firemní automobily, �ídí se 

proto také zákonem �. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

a zákonem �. 16/1993 Sb., o dani silni�ní, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.   

P�edm�tem �innosti sledované spole�nosti je �innost nestátního zdravotnického  

za�ízení – gynekologie a porodnictví. Specifický p�edm�t podnikání je upraven �adou 

zákon�, kterými se subjekt musí �ídit.   

Základním zákonem je z�ejm� zákon �. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských 

embryonálních kmenových bu�kách a souvisejících �innostech a o zm�n� n�kterých 

souvisejících zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Asistovanou reprodukci se dle 

tohoto zákona rozumí postupy a metody, p�i kterých dochází k manipulaci se 

zárode�nými bu�kami nebo s embryi, v�etn� jejich uchování, a to za ú�elem lé�by 

neplodnosti ženy nebo muže. Lé�ba je provád�na na základ� písemné žádosti ženy 

a muže, kte�í tuto lé�bu hodlají spole�n� podstoupit, žádost obsahuje souhlas muže 

s provedením um�lého oplodn�ní ženy. O žen� a muži, kte�í hodlají lé�bu podstoupit se 

hovo�í jako o neplodném páru, nemusí být sezdáni. Asistovaná reprodukce je tedy 

povolena pouze heterosexuálnímu páru. V zákon� je dále stanoveno že darovat vají�ka 

m�že žena ve v�ku 18 – 35 let a darovat spermie m�že muž ve v�ku 18 – 40 let. 

Za�ízení, které asistovanou reprodukci provádí je povinno zachovat anonymitu dárce 

i neplodného páru.   
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Tkán� a bu�ky podléhají regulaci zákonem �. 296/2008 Sb., o zajišt�ní jakosti 

a bezpe�nosti lidských tkání a bun�k ur�ených k použití �lov�ka a o zm�n� n�kterých 

souvisejících zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  

Dále pak: 

• vyhláška �. 54/2008 Sb., o zp�sobu p�edepisování lé�ivých p�ípravk�, údajích 

uvád�ných na léka�ském p�edpisu a o pravidlech používání léka�ských p�edpis�, 

• vyhláška �. 116/2012 Sb., o p�edávání údaj� do Národního zdravotnického 

informa�ního systému, 

• vyhláška �. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavk� pro zajišt�ní jakosti 

a bezpe�nosti lidských tkání a bun�k ur�ených k použití u �lov�ka, 

• zákon �. 101/2000 Sb., o ochran� osobních údaj� a o zm�n� n�kterých zákon�, 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

• zákon �. 123/2000 Sb., o zdravotnických prost�edcích a o zm�n� n�kterých 

souvisejících zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

• zákon �. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních bu�kách 

a souvisejících �innostech a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon�, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�, 

• zákon �. 285/2002 Sb., o darování, odb�rech a transplantacích tkání a orgán�

a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

• zákon �. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

• zákon �. 378/2007 Sb., o lé�ivech a o zm�nách n�kterých souvisejících zákon�, 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

• závazné pokyny Národního registru asistované reprodukce, 

• a další. 

Do legislativních faktor� lze také za�adit fungování soudního systému. Tento faktor lze 

identifikovat jako slabou stránku �eské republiky, p�edevším délka �ízení 

a vynutitelnost práva. Nedostate�ná vymahatelnost práva oslabuje d�v�ryhodnost 

k fungování právního systému. 



53

Ekologické faktory

V d�ív�jší dob� nebyla v�nována ekologii taková pozornost jako je tomu dnes. Životní 

prost�edí je dnes chrán�no zákony, vyhláškami a na�ízeními. Legislativa chrání životní 

prost�edí, je utvá�ena i na popud Evropské unie, jak již bylo zmín�no nap�. zavedením 

ekologické dan�.  

Zavedení proekologické legislativy je nejlepším zp�sobem, jak p�im�t firmy chovat se 

šetrn� k životnímu prost�edí. Porušení t�chto zákon� je doprovázeno pokutami, kterými 

jsou sankciovány spole�nosti v p�ípad� porušování �i nedodržování této legislativy.  

Postoje lidí se m�ní, v sou�asné dob� se mín�ní p�iklání spíše na stranu ekologie. Stále 

více lidí t�ídí odpad, používá šetrná elektronická za�ízení, automobily šetrné 

k životnímu prost�edí. Proto spole�nosti s proekologickou stratrategií m�že získat 

konkuren�ní výhodu. 

Asistovaná reprodukce se dotýká choulostivých a velice diskutovaných otázek. Proto je 

zájmem analyzované spole�nosti dodržovat etiky asistované reprodukce. Spole�nost 

t�ídí odpad. S biologickým odpadem jedná dle na�ízení k tomu ur�ených. Jelikož je 

spole�nost zdravotnické za�ízení velice dbá na hygienu na pracovišt�. Vyhlášky, které 

se této problematice v�nují jsou nap�. vyhláška �. 221/2010 Sb., o požadavcích na v�cné 

a technické vybavení zdravotnických za�ízení; na�ízení �. 1/2008 Sb., o ochran� zdraví 

p�ed neonizujícím za�ízení; vyhláška �. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky 

p�edcházení vzniku a ší�ení infek�ních onemocn�ní a hygienické požadavky na provoz 

zdravotnických za�ízení a ústav� sociální pé�e a jiné.  

Vliv ekologických faktor� lze taktéž identifikovat na samotné klienty kliniky. 

Všeobecné zhoršení životního prost�edí má zajisté sv�j vliv na vzr�stajících poruchách 

neplodnosti muž� a žen.  

3.3.2 Porter�v model p�ti konkuren �ních sil 

V této kapitole bude v�nována pozornost analýze konkuren�ních sil, jejíž cílem je nalézt 

v odv�tví takové postavení pro podnikatelský subjekt, díky kterému bude moci co 

nejlépe �elit p�sobením t�chto sil nebo tyto síly obrátit ve sv�j prosp�ch. Konkuren�ní 

síly dle tohoto modelu p�sobí souhrnn� a ur�ují intenzitu konkurence v daném odv�tví 
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a možnou ziskovost. Pro analýzu rizikovosti vstupu do daného odv�tví je  vhodnou 

analýzou.  

Potenciální nov� vstupující firmy

Hrozba vstupu nových konkurent� závisí p�edevším na bariérách vstupu a reakcí 

stávajících firem v daném odv�tví. Dle mého názoru jsou nestátní zdravotnická za�ízení 

velmi atraktivním oborem. Podnikatelské subjekty na atraktivitu tohoto oboru reagují, 

stává se tak pom�rn� vyhledávaným, ne však p�esyceným. Po�et narozených d�tí 

s pomocí asistované reprodukce každým rokem p�ibývá, což zna�í i nezbytnost tohoto 

oboru.  

Bariéry vstupu jsou následující: 

• Úspory z rozsahu – stávající spole�nosti v odv�tví poskytují pom�rn� široký 

sortiment služeb a doprovodných služeb, firmy poskytují komplexní nabídku. Díky 

svému postavení si firmy mohou dovolit snížit cenu za poskytované služby. Nov�

vstupující firmy jsou tak nuceni vstoupit na trh s totožným širokým sortimentem služeb, 

aby úspor z rozsahu taktéž mohly dosáhnout. Analyzovaná spole�nost se k rozsáhlému 

sortimentu ovšem dopracovala až postupem doby, proto by tento sortiment nabídnout 

již od po�átku znamenalo velkou kapitálovou náro�nost viz. níže.  

• Diferenciace produktu – poskytovaný produkt, tedy spíše službu analyzované 

spole�nosti nelze p�íliš diferencovat, jde p�eci jenom o medicínský zákrok �i lé�bu, 

která je p�edem daná. Diferenciaci spole�nosti shledávám p�edevším v doprovodných 

službách a prost�edí poskytovaných služeb. Proces lé�by neplodnosti je velice intimním 

a mnohdy psychicky vypjatým obdobím, proto spole�nost klade velký d�raz na personál 

a kvalitu poskytovaných služeb. Samotnou úsp�šnost lé�by zaru�it nelze, ale výsledky 

spole�nosti jsou velice uspokojivé. Pacienti jsou ke spole�nosti loajální, je velice 

obvyklé, že páry využijí služeb kliniky i v budoucnu (využívají možnosti zamražení 

bun�k).  

• Kapitálová náro�nost – je pom�rn� velkou bariérou vstupu do odv�tví. 

Analyzovaná spole�nost za�ínala s dlouhodobým majetkem v hodnot� tém�� 700 tisíc 

K�, v roce 2010 to bylo tém�� 10 milion� korun. Spole�nost se samoz�ejm� postupem 
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�asu na tuto hodnotu vypracovala, ovšem pokud nov� vstupující firma chce být 

konkurenceschopná musí vynaložit nemalé finan�ní prost�edky. Náro�nost je dána 

p�edevším drahým medicínským za�ízením, které je nezbytné.  

• Distribu�ní kanály – nov� vstupující spole�nosti odpadá povinnost zajišt�ní si 

distribu�ních cest pro své výrobky. Spole�nost, tedy poskytovatel služby poskytuje 

zákazníkovi službu p�ímou cestou. Spole�nost tak nemusí delegovat �adu 

marketingových a logistických aktivit na mezi�lánky a o vše se postará samo. 

Spole�nosti mají ovšem vytvo�enou sí	 partnerských center po celém sv�t�. Dochází tak 

k vým�n� d�ležitých informací a nových poznatk�. Partnerská centra si vzájemn�

vym��ují zkušenosti a spolupracují na výzkumu a vývoji. Pomocí partnerských 

zdravotnických za�ízení jsou distribuovány tká�ové a bun��né p�ípravky. Analyzovaná 

spole�nost má svá partnerská centra v Izraeli, USA, Rakousku, Francii, Irsku a Itálii.  

• Nákladové znevýhodn�ní nezávislé na rozsahu – analyzovaná spole�nost 

bezesporu disponuje pot�ebnými zkušenostmi, které jsou nedocenitelné a jsou získané 

tvrdou letitou praxí. Léta praxe pro ni znamenají znalost trhu a kone�ných zákazník�. 

Spole�nosti má stanovené své cíle, za kterými si jde. Za dobu svého p�sobení si 

vybudovala pevné postavení a dobré jméno. Pacienti kliniky asistované reprodukce 

up�ednost�ují p�edevším zkušenost, jde p�eci jenom o jejich zdraví.   

Za další aspekt této bariéry lze spat�ovat kvalifikovaný personál se zkušenostmi 

a požadovanou atestací.  

V matici p�ekážek a ziskovosti se dle mého názoru analyzovaná spole�nost nachází 

v sektoru vysokých p�ekážek vstupu a nízkých p�ekážek výstupu. Výsledkem této 

kombinace jsou pak vysoké stabilní výnosy, o kterých se p�esv�d�íme v kapitole 

v�nované fundamentální analýzy ú�etních výkaz�.  

Hrozba náhradních výrobk� – substitut�

Substitut je produkt, který plní stejnou funkci jako poskytovaný výrobek �i služba. 

V p�ípad� analyzované spole�nosti lze tuto konkuren�ní sílu specifikovat s velikými 

obtížemi. P�edm�t podnikání je natolik specifický, že nalézt produkt, který by plnil 
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stejnou funkci je tém�� nemožné. Je možné ovšem vysledovat podobnosti v r�zných 

alternativách lé�by neplodnosti.  

• Adopce dít�te je mnohdy pro neplodné páry poslední šancí na „vlastní“ dít�. 

Osvojení dít�te je tedy tém�� dokonalým substitutem um�lého oplodn�ní, je to ovšem 

b�h na dlouhou tra	. Osvojení je upraveno zákonem �. 94/1963 Sb., o rodin�, v platném 

zn�ní. Osvojit lze pouze dít�, které je právn� uvoln�né. V�tšina žadatel� o adopci 

z pochopitelných d�vod� vyhledávají spíše d�ti kojeneckého v�ku. Než dojde 

k rozhodnutí soudu musí žadatelé absolvovat opravdové martýrium léka�ských, 

psychologických a jiných vyšet�ení a návšt�v pracovník� odbor� práce a sociálních 

v�cí. Velkou nevýhodou osvojení jsou dlouhé �ekací lh�ty, obvykle víceleté 5 a více let. 

Adoptivní d�ti nejsou obvykle mladší t�í až �ty� m�síc�, obvykle však starší. Existuje 

ovšem ješt� využití p�ímé adopce, která není v �eské republice ješt� tolik obvyklá. 

V �R zprost�edkovává Fond ohrožených d�tí, který musí oslovit ob� strany, jak 

adoptivní rodi�e, tak rodi�ka, která chce své dít� dát k adopci. Fond jim poté 

zprost�edkuje p�ímou adopci, ob� strany se navzájem setkají a pokud ob� strany 

souhlasí, mohou si poté adoptivní rodi�e své dít� odvést p�ímo z porodnice.  

• Surogátní mate�ství m�žeme do jisté míry považovat za substitut asistované 

reprodukce, i když bez využití asistované reprodukce to nelze. Substitut je tedy myšlen 

spíše jako alternativu pro neplodný pár. Náhradní mate�ství funguje na principu využití 

náhradní matky p�i reproduk�ním cyklu. Embryo neplodného páru je vloženo do d�lohy 

náhradní matky, která dít� donosí a porodí páru, který má problémy s neplodností nebo 

spíše nemá jinou možnost mít vlastní d�ti.  

Náhradní mate�ství není ovšem v �eské legislativ� uzákon�no, není však zakázáno. 

�eská legislativa neumož�uje adopci dít�te odnošeného jinou ženou, finan�ní odm�na 

za tuto službu je trestním �inem. Nutné je d�kladné právní ošet�ení procesu náhradního 

mate�ství.  Je nutné se vyhnout porušení hned n�kolika zákon�, mimo již zmín�né jsou 

to pak �ásti trestního zákona v�nující se obchodování s d�tmi a obchodování s lidmi. 

Další princip, který je náhradním mate�stvím porušen je anonymita dárce, v �eské 

republice nefunguje žádný ucelený registr náhradních matek. Smluvní ošet�ení ješt�

páru dít� nezaru�í, dle legislativy je matkou dít�te žena, která jej porodí. Návrh nového 
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ob�anského zákoníku �eší osvojení dít�te v p�ímé rodinné linii. 
eší tedy náhradní 

mate�ství v rámci rodiny. 

Náhradní mate�ství na svých stránkách nabízí i analyzovaná spole�nost, ale stanovila si 

pevná pravidla, která je nutno ze strany zájemc� dodržet. Pravidly se spole�nost chrání. 

Spole�nost je ochotna na tuto metodu p�istoupit jen p�i p�ítomnosti jednozna�ného 

d�vodu k použití náhradní matky. Spole�nost provádí pouze samotnou lé�bu, nic 

nezprost�edkovává a do vztahu obou stran nijak nevstupuje. Klinika p�istoupí pouze na 

d�kladn� právn� ošet�ený vztah mezi náhradní matkou a biologickými rodi�i (nabízí 

pouze kontakt na specializovanou právní kancelá�).41  

• Akupunktura – zázraky tradi�ní �ínské medicíny dokáží pomoci i od problém�

s ot�hotn�ním.  

• Cviky Ludmily Mojžíšové – jednoduché cviky sestavené rehabilita�ní sestrou, 

založené na zásad� bezproblémového fungování vnit�ních orgán� pro p�irozené po�etí 

dít�te. 

Vyjednávací vliv odb�ratel�

Odb�rateli služeb asistované reprodukce jsou páry, které mají problém s ot�hotn�ním 

p�irozenou cestou. Problémy s ot�hotn�ním má dle p�edpoklad� každý pátý pár. 

Odb�ratelé služeb asistované reprodukce jsou ve v�tšin� p�ípad� klienty spole�nosti, do 

doby než se jim poda�í ot�hotn�t. Jsou to tedy ú�eloví odb�ratelé do�asného charakteru, 

proto je také obtížné strategicky plánovat výkony. 

Neplodným pár�m jsou pojiš	ovnami od letošního roku hrazeny �ty�i pokusy o um�lé 

oplodn�ní, z toho u prvních dvou je možné transferovat jen jedno embryo. Pokusy jsou 

hrazeny ženám ve v�ku 22 – 39. Analyzovaná spole�nost má uzav�enou smlouvu 

s Všeobecnou zdravotní pojiš	ovnou; �eskou pr�myslovou zdravotní pojiš	ovnou, 

Oborovou zdravotní pojiš	ovnou zam�stnanc� bank, pojiš	oven a stavebnictví; 

Zdravotní pojiš	ovnou METAL – ALIANCE; Revírní bratrskou pokladnou; 

Zam�stnaneckou pojiš	ovnou Škoda. Lé�ba neplodnosti je ze zákona umožn�na ženám 

do 49. roku. Nad v�kovou hranici pojiš	oven musí klient p�istoupit na cenu ur�enou 

                                                
41 Náhradní (surogátní) mate�ství. Reprofit: International [online]. 
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klinikou. Vyjednávací síla odb�ratel� je malá, pacientka je nucena na nabízenou cenu 

p�istoupit. Ceny konkurence jsou obdobné jako u analyzovaného centra. V �em mohou 

klienti vyjednat ústupek je možnost zažádat o splátkový kalendá�.  

Vyjednávací vliv dodavatel�

Dodavatelé jsou nedílnou sou�ástí v celém procesu asistované reprodukce. Pokud 

budeme brát v úvahu IVF centrum kliniky, jehož hlavním cílem je lé�ba neplodnosti 

jsou hlavními dodavateli dárci spermií, dárkyn� vají�ek a farmaceutické spole�nosti 

dodávající pot�ebné medikamenty. U v�tšiny pacient� pomohou v lé�b� neplodnosti 

jednoduché lé�ebné metody pomocí lék�. Od jednoduchých lé�ebných metod je pak 

p�istoupeno ke složit�jším, kterými jsou využití darované spermie, vají�ka nebo 

kombinace obou.  

Dárkyní vají�ek m�že být dle požadavk� kliniky žena ve v�ku 18 – 32 let se všeobecn�

dobrým zdravotním stavem. V rodin� dárkyn� se nesmí vyskytovat žádná vážná 

genetická nebo psychiatrická onemocn�ní. Dárkyn� pak musí dále absolvovat genetické 

vyšet�ení, léka�skou prohlídky, vyšet�ení krve na pohlavn� p�enosná onemocn�ní 

a hormonální vyšet�ení.  

Dárcem spermie m�že být dle požadavk� kliniky muž ve v�ku 18 – 33 let se všeobecn�

dobrým zdravotním stavem. V rodin� dárce se nesmí vyskytovat žádná geneticky 

podmín�ná onemocn�ní. Podmínkou je ukon�ené st�edoškolské vzd�lání s maturitou, 

vyhovující parametry spermiogramu, vyšet�ení chromozom� a vyšet�ení krve na 

pohlavn� p�enosná onemocn�ní. 

Dodavatel�m náleží finan�ní kompenzace za vynaložený �as a za náhrady cestovních 

a ostatních výdaj�. U dárkyn� vají�ek je tomu až 15 000 K� a u dárce spermií je 

podmín�no 10 vyhovujících odb�r� s odm�nou do 10 000 K�. O této cen� je dodavatel 

srozum�n, má tedy možnost volby zda na tuto cenu p�istoupí �i nikoli. Spole�nost 

o dárce nouzi nemá, proto nep�istupuje k vyjednávání o cen�. Dárcovství je anonymní. 

Dodavatelé lék� a medicínského materiálu ovšem už jistou vyjednávací sílu mají. Bližší 

smluvní ujednání �i názvy dodavatel� se mi nepoda�ilo získat.  
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Konkurenti v odv�tví

Asistovaná reprodukce má pom�rn� krátkou více jak 30ti letou tradici. Brno je kolébkou 

asistované reprodukce v �eské republice. V roce 1982 se práv� zde narodilo první dít�

po�até mimo t�lo matky. �len týmu, který za tímto úsp�chem stál konzultativn� p�sobí 

na analyzované klinice. Soukromé zdravotnictví je velice lákavým odv�tvím. Soukromé 

kliniky se vyma�ují ze stín� státního zdravotnictví, nabízí svým klient�m klidn�jší 

prost�edí a vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Obvykle se jedná o soukromé 

ordinace léka��: zuba�i, gynekologové, obvodní léka�i, ortopedi, psychologové, plasti�tí 

chirurgové a další. Kliniky obvykle slu�ují více specifických soukromých léka�ských 

jednotek a tvo�í tak víceú�elový celek.  

Díky tomuto trendu se na trhu pohybuje relativn� velké množství podnikatelských 

subjekt� tohoto typu. V �eské republice p�sobí cca 35 center pro lé�bu neplodnosti. 

V Jihomoravském kraji je tomu 10 center asistované reprodukce. Na Brno-m�sto potom 

p�ipadá 6 center, v úvahu nejsou brány centra z�ízená v rámci fakultních nemocnic �i 

porodnic.  

Reprofit International, s.r.o. 

Hlinky 48/122  

Analyzovaná spole�nost sídlí v Léka�ském dom� Hlinky. Jako jediná klinika sídlí ve 

víceú�elovém celku. V Léka�ském dom� Hlinky mají své sídlo krom� kliniky 

reproduk�ní medicíny také klinika estetické medicíny, centrum pro zdraví – 

kardiologická ambulance, zubní ordinace, o�ní ordinace a ordinace internisty. V objektu 

se nachází i lékárna. D�m je po rekonstrukci, pacient�m skýtá opravdu neobvyklý 

interiér. Analyzovaná spole�nost, stejn� tak jako konkuren�ní klinika Reprogenesis sídlí 

v blízkosti areálu Veletrhy Brno.  

Dostupnost kliniky je velice dobrá, výhodná je p�edevším blízkost dálnice, velkého 

m�stského okruhu i m�stské hromadné dopravy. Narozdíl od blízké konkurence nemá 

analyzované spole�nost možnost vlastního parkování. Klienti spole�nosti mohou využít 

parkovacích ploch p�ilehlých areálu veletrh�.  

Spole�nost má své odlou�ené pracovišt� v Olomouci. Ordina�ní doba této kliniky je 

omezena na úterý, st�edu a pátky. Spole�nost tím získává konkuren�ní výhodu 
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v procesu hledání vhodné dárkyn� vají�ek �i dárce spermatu. Rozší�eno je taktéž 

spektrum pacient�.  

�ekací doba pro nalezení vhodné dárkyn� m�že trvat od 1 do 3 m�síc�. V sou�asné 

dob� se �ekací doba na darovaná vají�ka pohybuje mezi 6 - 8 m�síci. Ceník služeb 

kliniky je vystaven na webových stránkách, které byly dostaly nový design. Image 

stránek je v sou�asné dob� taková, že p�edstavuje tvá�e léka��, kte�í stojí za 

jednotlivými odd�leními, jsou osobité.  

ReproGenesis, a.s. 

Hlinky 60/144 

ReproGenesis je konkurent s nejkratší dobou p�sobení na trhu, spole�nost vznikala  

12. listopadu 2010. Právní forma podnikání je akciová spole�nost, jako jediná 

z konkuren�ních klinik. P�edstavenstvo a dozor�í rada spole�nosti je tvo�ena z p�evážné 

�ásti ob�any Slovenska. Jediným akcioná�em spole�nosti je osoba �i firma sídlící 

v Kyperské republice. Volba právní formy a vliv zahrani�ního akcioná�e zna�í 

p�ítomnost v�tšího kapitálu již od za�átku podnikání narozdíl od analyzované kliniky.  

Zmi�ované bariéry vstupu se klinice ReproGenesis poda�ilo velice dob�e p�ekonat. 

Konkuren�ní klinika vyrostla analyzované spole�nosti tém�� pod okny. ReproGenesis 

zahájila svou podnikatelskou �innost teprve v minulém roce. Názvy spole�ností i jejich 

sídla jsou jednoduše zam�nitelné, což je velice nep�íjemné pro Reprofit International 

a zna�í to problémy do budoucna.  

Adresa, by	 je vzdálena pouze pár desítek metr� je lukrativn�jší. Sídlí ve vilové 

zástavb� s p�ilehlou zahradou. Vila prošla rekonstrukcí, �emuž odpovídá i interiér. 

Pokoje, které jsou p�ipraveny pro pacientky, jsou za�ízeny velice vkusn� a pozitivn�, 

zhodnotila bych je jako lépe za�ízené oproti analyzované spole�nosti.  

Spole�nost se presentuje individuálním p�ístupem, každý pacient má po celou dobu 

lé�by svého léka�e. Klinika ReproGenesis se presentuje jako klinika s nejdokonalejší 

databází dárc� a dárky� v celé �eské republice. Díky této databázi je vhodný 

dárce/dárkyn� vybrán ihned, lé�bu je tedy možné zahájit bez �ekací doby. Ceny 

spole�nosti jsou obdobné jako u analyzované kliniky. 
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UNICA, s.r.o. 

Barvi�ova 53

Spole�nost p�sobí na trhu již od roku 1991. Spole�nost má detašovaná pracovišt�

v Praze, Šumperku, Haví�ov� a Valašském Mezi�í�í. Jednotlivá pracovišt� jsou p�ímo 

napojena na domovskou kliniku v Brn�. Pacientky kliniky brn�nskou kliniku musí 

navštívit až v p�ípad� punkce a následného transferu. Spole�nost tak pokryje širší 

spektrum než konkurence. Dárkyní vají�ek se u UNICA m�že stát pouze žena mladší  

30 let. Svým klient�m na webových stránkách nabízí konkrétní ubytování. Ceník 

spole�nost nezve�ej�uje. 

Spole�nost v kv�tnu 2008 oslavila krásné výro�í, které hovo�í o jejich úsp�ších. 

V brn�nské ZOO spole�nost oslavila 1000. dít�, které se díky klinice mohlo narodit.  

1. FF servis, s.r.o. 

Mezírka 775/1 

Datum zápisu spole�nosti do obchodního rejst�íku je 22. prosince 2000. Jako jediná 

konkuren�ní spole�nost se zam��uje na lé�bu pouze mužské neplodnosti. Spole�nost 

garantuje otcovství v každém v�ku muže prost�ednictvím technologie hlubokého 

zmrazení spermatu. Spole�nost nabízí nadávkování a uložení jednotlivých dávek 

spermií po dobu 20 let za 6 545 K�. Hospoda�ení spole�nosti je ztrátové. 

Sanatorium Repromeda, s.r.o. 

Vini�ní 235 

Spole�nost byla založena 11. b�ezna 1999, je velkým konkurentem co se tý�e 

zkušeností, za klinikou stojí význa�ní pracovníci z brn�nské školy asistované 

reprodukce, jejíž úsp�chem bylo již zmín�né první dít� „ze zkumavky.“ Spole�nost se 

�ídí vlastním etickým kodexem a právy pacient� �eské republiky. Klinika má 

vyhrazené parkovišt�. Ceny jsou v porovnání s analyzovanou spole�ností pom�rn� vyšší 

nap�. IVF cyklus s darovanými oocyty je roz�len�n na t�i úrovn�, z toho nejlevn�jší 

varianta je dražší o více jak 50 000 K�. V ceníku klinika uvádí cenu za um�lé oplodn�ní 

s užitím náhradní matky. Klinika nabízí i cvi�ení dle Mojžíšové, které bylo zmín�no 

jako možný substitut. 
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Sanatorium Helios, s.r.o. 

Štefánikova 12  

Sanatorium Helios je nejstarší spole�ností, byla založena 21. �ervence 1993 a je v�bec 

jedním z prvních center v �eské republice. Sídlo spole�nosti je na pom�rn� rušné ulici. 

Spole�nost má exkluzivní licen�ní smlouvu s úsp�šným australským IVF centrem, 

disponuje tedy nejnov�jšími postupy a technologiemi. Spole�nost nabízí na svých 

webových stránkách slevové akce. Nabízí bezplatné provedení základního 

spermiogramu i pro samoplátce, 5%ní slevu na kompletní spermiogram v�etn�

funk�ních test� a slevu 5% na 3D ultrazvuk.  

Obrázek �. 5 Zobrazení konkuren�ních klinik na map�

Zdroj: Google maps 



63

3.4 Analýza vnit�ního prost�edí 

3.4.1 Fundamentální analýza 

V následující kapitole budou analyzovány ú�etní výkazy spole�nosti, konkrétn�

Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty.  

Zhodnocení rozvahy

První �ást fundamentální analýzy je v�nována rozboru Rozvahy ú�etních období 2010, 

2009 a 2008. T�i roky jsou uvád�ny z d�vodu dokreslení obrazu vývoje Aktiv a Pasiv 

spole�nosti. Tato �ást je dále roz�len�na na Zhodnocení aktiv a pasiv spole�nosti. 

Podrobn�ji jsou jednotlivé �ásti roz�len�ny dle �len�ní výkaz�. 

Zhodnocení aktiv 

V následující tabulce jsou roz�len�na aktiva na jednotlivé složky dle �len�ní Rozvahy.  

Tabulka �. 13 Struktura Aktiv v letech 2008 - 2010 

2008 2009 2010 
Ozna�ení AKTIVA �íslo 

�ádku [Netto] [Netto] [Brutto] [Korekce] [Netto]

  AKTIVA CELKEM 001 23 939 37 899 72 618 -13 237 59 381

A. Pohledávky za upsaný základný 
kapitál 002 0 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek 003 4 827 7 294 22 957 -13 237 9 720

C.  Ob�žná aktiva 031 18 556 29 988 49 316 0 49 316

D. �asové rozlišení 063 556 617 345 0 345

Zdroj: Ú�etní výkazy 2008 – 2010 

Hodnota Celkových aktiv v roce 2010 byla 59 381 tis. K�, v porovnání se svými 

konkurenty je tato hodnota vyšší.  Výše Aktiv také vypovídá o povinnosti ov��ování 

ú�etní záv�rky auditorem, hranice pro tuto povinnost je 40 mil. K�. Aktiva spole�nosti 

roku 2010 oproti roku 2009 poklesla o 13 237 K�, korekce odpovídá korekci 

Dlouhodobého majetku. Jeho struktura a korekce jednotlivých položek budou 

analyzovány podrobn� v pozd�jší �ásti práce. Nejv�tší procentuální zastoupení na 
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celkových aktivech mají Ob�žná aktiva, v roce 2010 tomu je 83,05%. P�evaha 

Ob�žných aktiv zna�í kapitálov� lehkou firmu, nezávislost podnikatelské �innost na 

Dlouhodobém majetku oproti minulému období vzrost o tém�� 4%. Podíl 

Dlouhodobého majetku na Celkových aktivech roku 2010 je 16,37%, na �asové 

rozlišení pak zbývá podíl 0,58%.  

• Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý majetek je sou�tem Dlouhodobého nehmotného majetku, Dlouhodobého 

hmotného majetku a Dlouhodobého finan�ního majetku. Za Dlouhodobý nehmotný je 

spole�ností vymezen majetek s dobou použitelností delší než 1 rok a cenou po�ízení 

vyšší než 60 tis. K�. Dlouhodobý nehmotný majetek se na Dlouhodobém majetku podílí 

3,2%. V následující tabulce je zobrazena struktura Dlouhodobého majetku.  

Tabulka �. 14 Struktura Dlouhodobého majetku v letech 2008 – 2010 

2008 2009 2010 
Ozna�ení AKTIVA �íslo 

�ádku [Netto] [Netto] [Brutto] [Korekce] [Netto]

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK  003 4 827 7 294 22 957 -13 237 9 720

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 011 148 223 568 -258 310

B.I.3. Software 007 148 223 357 -258 99

B.I.7. 
Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný 
majetek 

011 0 0 211 0 211

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 4 679 7 021 22 119 -12 979 9 140

B.II.2. Stavby 015 127 329 372 -67 305

B.II.3. 
Samostatné movité v�ci a soubory 
movitých v�cí 

016 4 552 6 684 20 806 -12 912 7 894

B.II.7. 
Nedokon�ený dlouhodobý hmotný 
majetek 

020 0 8 941 0 941

B.III. Dlouhodobý finan�ní majetek 023 0 50 270 0 270

B.III.1. 
Podíly v ovládaných a �ízených 
osobách 

024 0 50 220 0 220

B.III.2. 
Podíly v ú�etních jednotkách pod 
podstatným vlivem 

025 0 0 50 0 50

Zdroj: Ú�etní výkazy 2008 – 2010 

Rozdíl kone�ného stavu Dlouhodobého nehmotného majetku roku 2010 oproti roku 

2009 zna�í p�ír�stek 252 tis. K�, což je nár�st o 79,75%. Velký podíl p�ír�stku má 
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Nedokon�ený nehmotný majetek, který vzrost o 211 tis. K�. Položka Nedokon�eného 

nehmotného majetku zna�í, že spole�nost si majetek vytvá�í sama. Druhou položkou 

Nehmotného majetku je Software, spole�nost vlastní ekonomický software a specifický 

software zdravotnických za�ízení. Dlouhodobý nehmotný majetek ve sledovaných 

letech vykazuje nár�st. Spole�nost neeviduje Z�izovací výdaje, což odpovídá tomu, že 

spole�nost existuje již delší dobu. Z�izovací výdaje nejsou ovšem evidovány ani 

v rozvaze z roku 2006, byly tedy zú�továny do náklad�. Spole�nost ve sledovaných 

letech nevlastní žádné patenty a licence. Spole�nost neeviduje Jiný dlouhodobý 

nehmotný majetek, tedy majetek jinde neza�azený. V analyzovaném období nebyly 

poskytnuty zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek, spole�nost bu� nepo�ítá 

s po�ízením tohoto majetku nebo má firma dobrou vyjednávací pozici v��i 

dodavatel�m.  

Dlouhodobý hmotný majetek se na Dlouhodobém majetku podílí nejvyšším 94%ním 

podílem. Hmotný majetek ve sledovaných letech vykazuje rostoucí tendenci, v roce 

2009 je to nár�st o 50,1% a v roce 2010 o 30,2% - tedy zna�ný nár�st. Stavby se na 

hmotném majetku podílí nepatrnou m�rou 3,3%. Stavby spole�nosti zaznamenali v roce 

2009 p�ír�stek, celkov� o 224 tis. K�. Brutto hodnota staveb je pouze 372 tis. K�, lze 

tedy p�edpokládat, že se nejedná o nemovitost, ve které spole�nost sídlí. Spole�nost 

neeviduje žádné Pozemky, tudíž se nejspíš jedná o bytovou, nebytovou �i garážovou 

jednotku. Nejvíce se na Dlouhodobém hmotném majetku podílí Samostatné movité v�ci 

a soubory movitých v�cí, je tomu 86,4%. Pod touto položkou jsou evidovány p�ístroje 

a za�ízení, automobily a jiný majetek s dobou použitelnosti delší jak jeden rok s cenou 

po�ízení vyšší než 40 tis. K�. Spole�nost neeviduje žádné P�stitelské celky trvalých 

porost� ani Základní stádo �i tažná zví�ata, což je z�ejmé z p�edm�tu podnikání. 

Narozdíl od Nehmotného majetku spole�nost Nedokon�ený dlouhodobý hmotný 

majetek neeviduje, neinovuje majetek vlastní �innosti. Stejn� jako u nehmotného 

majetku neposkytla spole�nost Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek. Spole�nost 

z�ejm� není ve slabé vyjednávací pozici ve vztahu ke svým dodavatel�m, vycházím 

z informace, že spole�nost v p�edchozích dvou sledovaných letech po�ídila samostatné 

movité v�ci v hodnot� p�es 6 milion�.  

Dlouhodobý finan�ní majetek se na majetku podílí 2,8%. Spole�nost vlastní Podíly 

v ovládaných a �ízených osobách a Podíly v ú�etních jednotkách pod podstatným 
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vlivem. Podíly v ovládaných a �ízených osobách spole�nost v roce 2010 navýšila více 

jak 4x. Spole�nost má 100%ní podíl ve spole�nosti Egg Bank Cz, s.r.o.. Spole�nost má 

stejné sídlo, p�edm�tem podnikání je pronájem nemovitostí, byt� a nebytových prostor. 

Podíly v ú�etních jednotkách pod podstatným vlivem, tedy vlivem ve výši 20 – 50%, 

spole�nost má 25%ní podíl u spole�nosti IVF Europe, s.r.o.. IVF Europe, s.r.o. je taktéž 

spole�nost v�nující se pronájmu nemovitostí, byt� a nebytových prostor. Spole�níky 

spole�nosti jsou 4 nestátní zdravotnická za�ízení. Spole�nost tedy nejspíše pronajímá 

pacient�m spole�ník� své nemovitosti.  

• Ob�žná aktiva 

Ob�žná aktiva jsou tvo�ena Zásobami, Dlouhodobými a Krátkodobými pohledávkami

a Krátkodobým finan�ním majetkem. Ob�žná aktiva se na Celkových aktivech podílejí 

nejv�tší 83,05%ní m�rou. Oproti minulému roku vzrostala Ob�žná aktiva o 64,45%. 

Nejv�tší m�rou se na Ob�žných aktivech podílí Krátkodobý finan�ní majetek, celkov�

�inní podíl 53,35%. Druhou nejv�tší položku tvo�í Krátkodobé pohledávky, podílí se 

v pom�ru 35,64%. Zbylými 11,01% se na Ob�žném majetku spole�nosti podílí Zásoby. 

V následující tabulce je zobrazena struktura Ob�žných aktiv.
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Tabulka �. 15 Struktura Ob�žných aktiv v letech 2008 – 2010 

2008 2009 2010 
Ozna�ení AKTIVA �íslo 

�ádku [Netto] [Netto] [Brutto] [Korekce] [Netto] 

C. OB�ŽNÁ AKTIVA  031 15 875 29 988 49 316 0 49 316

C.I. Zásoby 032 2 895 5 183 5 427 0 5 427

C.I.1 Materiál 033 2 895 5 183 5 427 0 5 427

C.II. Dlouhodobé pohledávky 039 2 681 0 0 0 0

C.II.7. Jiné pohledávky 046 2 681 0 0 0 0

C.III. Krátkodobé pohledávky 048 1 220 4 177 17 578 0 17 578

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztah� 049 510 2 656 3 238 0 3 238

C.III.4. 
Pohledávky za spole�níky, �leny 
družstva a za ú�astníky sdružení 

052 0 0 12 000 0 12 000

C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 707 0 82 0 82

C.III.8. Dohadné ú�ty aktivní 056 3 34 172 0 172

C.III.9. Jiné pohledávky 057 0 1 487 2 086 0 2 086

C.IV. Krátkodobý finan �ní majetek 058 11 760 20 628 26 311 0 26 311

C.IV.1. Peníze 059 299 619 1 151 0 1 151

C.IV.2 Ú�ty v bankách 060 11 461 20 009 25 160 0 25 160

Zdroj: Ú�etní výkazy 2008 – 2010 

Zásoby vykazují rostoucí tendenci, v roce 2010 to byl nepatrný 4,7%ní nár�st. Materiál

odpovídá celkové výši Zásob, firma vlastní ze struktury Zásob pouze Materiál. Výrobky

ve sledovaném roce ani letech minulých firma na konci sledovaného období 

neevidovala, potvrzuje se tedy, že se nejedná o výrobní spole�nost, ale spole�nost 

poskytující služby. Hodnota Zboží je taktéž nulová, �emuž odpovídá i nulová hodnota 

Tržeb za zboží ve Výkazu zisku a ztráty. Zálohy na zásoby nebyly ve sledovaných 

letech vyplaceny.  

Dlouhodobé pohledávky s dobou splatnosti delší než 1 rok byly evidovány pouze v roce 

2008, konkrétn� tomu jsou Jiné pohledávky, tedy pohledávky jinde neza�azené. 

Nep�ítomnost dlouhodobých pohledávek, znamená, že spole�nost nemusí dlouhé 

platební lh�ty, pozice tedy není chabá. Finan�ní objem pohledávek tuto delší platební 

lh�tu však nemusí vyžadovat.  
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Krátkodobé pohledávky jsou druhou nejv�tší položkou Ob�žných aktiv. Objem 

Krátkodobých pohledávek v roce 2010 oproti roku p�edchozímu vzrostl o více než 13 

milion�. Nár�st je výrazný, ale jak je zp�soben pouze jednou položkou. Pohledávky 

z obchodních vztah� se na celkových Ob�žných aktivech podílejí 18,42%. Ve 

sledovaných letech vykazují rostoucí tendenci, která souvisí s rostoucími provedenými 

výkony. Položkou, která významn� navýšila Krátkodobé pohledávky jsou Pohledávky 

za spole�níky, �leny družstva a za ú�astníky sdružení ve výši 12 milion� K�. �ástka 

nazna�uje spíše dlouhodobý charakter, úv�r poskytnutý spole�níkovi je ovšem splatný 

na vyžádání. Žádné jiné p�j�ky, úv�ry �i jiná pln�ní nebyla osobám, ve které má 

spole�nost ovládající a �ídící �i podstatný vliv, poskytnuta. Spole�nost krom� roku 2008 

poskytla svým dodavatel�m krátkodobé zálohy. Co se tý�e Krátkodobých záloh jsou 

z�ejm� b�žn� poskytovány. Firma ve sledovaných letech ú�tovala o Dohadných ú�tech 

aktivních, které mají rostoucí tendenci. Jelikož se jedná o nestátní zdravotní za�ízení 

m�že se tedy jednat o nárokované pln�ní od zdravotních pojiš	oven. Spole�nost eviduje 

specifické jinde neza�azené pohledávky, které v roce 2010 vzrostly o 40,28%.  

Krátkodobý finan�ní majetek se na Ob�žných aktivech podílí v pom�ru více jak 50%. 

Finan�ní majetek krátkodobého charakteru se oproti roku 2009 vzrostl 27,55%. 

Finan�ní majetek je tvo�en Pen�zi a Ú�ty v bankách, které se podílí na celkovém 

majetku více jak 95%. Ob� položky si drží rostoucí tendenci. Spole�nost na Bankovních 

ú�tech váže velké pen�žní prost�edky, které mohou vypovídat o chystané investi�ní 

p�íležitosti. Z podíl� Krátkodobých finan�ních prost�edk� a Krátkodobých závazk� je 

z�ejmé, že z finan�ních prost�edk� je možné uhradit 1,15 násobek závazk�.  

• �asové rozlišení 

Spole�nost eviduje Náklady a P�íjmy p�íštích období. Náklady oproti minulému období 

nepatrn� vzrostly, oproti p�íjm�m, které výrazn� poklesly. Spole�nost je ve svém sídle 

v nájmu, Náklady p�íštích období zna�í nájemné hrazené p�edem. Spole�nost také platí 

leasing na automobil. 
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Tabulka �. 16 Struktura �asového rozlišení v letech 2008 - 2010 

2008 2009 2010 
Ozna�ení AKTIVA �íslo 

�ádku [Netto] [Netto] [Brutto] [Korekce] [Netto] 

D. OSTATNÍ AKTIVA 062 556 617 345 0 345

D.I. �asové rozlišení 063 556 617 345 0 345

D.I.1. Náklady p�íštích období 064 556 308 320 0 320

D.I.3. P�íjmy p�íštích období 065 0 309 25 0 25

Zdroj: Ú�etní výkazy 2008 – 2010 

Zhodnocení pasiv 

V následující tabulce jsou roz�len�na Pasiva na jednotlivé složky dle �len�ní rozvahy.  

Tabulka �. 17 Struktura Pasiv v letech 2008 - 2010 

2008 2009 2010 
Ozna�ení PASIVA �íslo 

�ádku [Netto] [Netto] [Netto] 

  PASIVA CELKEM 067 23 939 37 899 59 381

A. Vlastní kapitál 068 12 581 23 754 36 304

B. Cizí zdroje 086 11 265 14 096 22 767

C.  �asové rozlišení 118 93 49 310

Zdroj: Ú�etní výkazy 2008 – 2010 

Vývoj hodnoty Celkových pasiv je ve shod� s r�stem Aktiv. Spole�nost je kryta 

Vlastními zdroji 61,14% a Cizími zdroji 38,34%, což odpovídá výsledk�m kvóty 

vlastního kapitálu. Spole�nost je v�tší m�rou kryta Vlastními zdroji, které jsou dražší 

než vlastní kapitál. V�tší podíl Vlastního kapitálu nad Cizími zdroji, je u �eských firem 

obvyklý, v�tšinu tak zachránil p�i p�íchodu finan�ní krize.  

• Vlastní kapitál 

Vlastní kapitál je tvo�en Základním kapitálem, Kapitálovými fondy, Rezervními fondy, 

Ned�litelnými fondy a ostatními fondy ze zisku, Výsledkem hospoda�ení minulých let 

a Výsledkem hospoda�ení b�žného ú�etního období. Hodnota Vlastního kapitálu vzrostl 
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oproti minulému období o 52,83%. V následující tabulce je zobrazena struktura 

Vlastního kapitálu.  

Tabulka �. 18 Struktura Vlastního kapitálu v letech 2008 - 2010 

2008 2009 2010 
Ozna�ení PASIVA �íslo 

�ádku [Netto] [Netto] [Netto] 

A. VLASTNÍ KAPITÁL 068 12 581 23 754 36 304

A.I. Základní kapitál 069 200 200 200

A.I.1. Základní kapitál 070 200 200 200

A.III. 
Rezervní fondy, ned�litelný fond a ostatní 
fondy ze zisku 079 20 20 20

A.III.1. Zákonný rezervní fond/Ned�litelný fond 080 20 20 20

A.IV. Výsledek hospoda�ení minulých let 082 5 480 8 761 23 534

A.IV.1. Nerozd�lený zisk minulých let 083 5 480 8 761 23 534

A.V. 
Výsledek hospoda�ení b�žného ú�etního 
období (+/-) 085 6 881 14 773 12 550

Zdroj: Ú�etní výkazy 2008 – 2010 

Spole�nost má Základní kapitál ve výši 200 tis. K�. Podskupina Základní kapitál 

koresponduje s celkovou sumarizovanou �ástkou 200 tis. K�. Spole�nost s ru�ením 

omezením, kterou je analyzovaná spole�nost má zákonnou povinnost vytvo�it Základní 

kapitál ve výši 200 tis. K�. Spole�nost netvo�í žádné Kapitálové fondy.  

Rezervní fondy, ned�litelné fondy a ostatní fondy ze zisku jsou tvo�eny Zákonným 

rezervním fondem/ned�litelným fondem. Zákonný rezervní fond tvo�í nejmenší 

zákonnou výši 10% Základního kapitálu, ve sledovaných letech se hodnota nezm�nila. 

Jiné fondy firma netvo�í. 

Výsledek hospoda�ení minulých let vykazuje rostoucí tendenci, postupem 

analyzovaných let vzrostl o 59,87% a o 168,62%. Nerozd�lený zisk minulých let

odpovídá vývoji p�edchozího �ádku. Zisk z minulých let je kumulován od roku 2007, po 

�ty�i roky tedy spole�nost shromaž�uje zisk. Spole�níci by m�li uvažovat o jeho 

op�tovném investování do firmy. �ástka z�stává nevyužitá, do doby než se spole�níci 
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rozhodnou, jak finance zhodnotit a p�ípadn� využít n�kterých služeb, které nabízejí 

bankovní domy. Ztrátu spole�nost vykázala jen v prvním roce podnikání.  

Výsledek hospoda�ení b�žného ú�etního období vykazuje kladnou kolísavou tendenci. 

V roce 2009 vykázala spole�nost nejvyšší výsledek hospoda�ení. V roce 2010 výsledek 

oproti minulému období poklesl o 15,05%, i tak spole�nost vykázala velice vysoký 

výsledek více jak 12 milion� K�. Podrobn�jší informace budou analyzovány rozborem 

Výkazu zisk� a ztrát.  

• Cizí zdroje 

Cizí zdroje jsou tvo�eny pouze krátkodobými závazky. Cizí zdroje se na Pasivech 

spole�nosti podílejí 38,34%. Oproti minulému období tento podíl nepatrn� vzrost. 

Celkov� cizí zdroje v porovnání s rokem p�edchozím výrazn� vzrostly o 61,51%. 

Spole�nost netvo�í Rezervy, neplánuje tedy modernizovat �i opravovat sv�j majetek, 

jak vyplývá ze zákona 593/1992 Sb., o rezervách, v platném zn�ní. Firma by rezervy 

nepot�ebovala v p�ípad�, že by tvo�ila statutární a ostatní fondy, to ovšem netvo�i. 

Dlouhodobé závazky spole�nost neeviduje, spole�nost p�ijímá závazky pouze 

krátkodobého charakteru, které nejsou tak výhodné. V následující tabulce jsou cizí 

zdroje roz�len�ny dle struktury rozvahy. 
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Tabulka �. 19 Struktura Cizích zdroj� v letech 2008 - 2010 

2008 2009 2010 
Ozna�ení PASIVA �íslo 

�ádku 
[Netto] [Netto] [Netto] 

B. CIZÍ ZDROJE 086 11 265 14 096 22 767

B.III. Krátkodobé závazky 103 11 265 14 096 22 767

B.III.1. Závazky z obchodních vztah� 104 603 372 1 832

B.III.4. 
Závazky ke spole�ník�m, �len�m družstva 
a k ú�astník�m sdružení 

107 12 12 12

B.III.5 Závazky k zam�stnanc�m 108 390 7 468 12 008

B.III.6 
Závazky ze sociálního zabezpe�ení 
a zdravotního pojišt�ní 

109 246 666 1847

B.III.7 Stát - da�ové závazky a dotace 110 1 224 2 959 2 551

B.III.8. Krátkodobé p�ijaté zálohy 111 2 935 2 581 4 430

B.III.10. Dohadné ú�ty pasivní 113 5 855 36 78

B.III.11. Jiné závazky 114 0 2 9

Zdroj: Ú�etní výkazy 2008 – 2010 

Krátkodobé závazky tvo�í 100% podíl Cizích zdroj�. Krátkodobé závazky spole�nosti 

mají rostoucí tendenci, oproti minulému období celková hodnota vzrostla o 61,51%. 

Závazky z obchodních vztah� tvo�í pouze 8% na celkových Krátkodobých závazcích. 

V roce 2009 závazky zaznamenaly propad a pak op�t tém�� p�tinásobn� vzrostly. 

Závazky spole�nosti rostou v závislosti na výsledku hospoda�ení, jejich hodnota ovšem 

také závisí na platební morálce spole�nosti. Závazky ke spole�ník�m, �len�m družstva 

a k ú�astník�m sdružení jsou každoro�n� na stejné 12ti tis. výši. Spole�níci si tedy 

vyplácejí stejné Podíly na zisku. Závazky v��i zam�stnanc�m skokov� ve sledovaných 

letech rostly, jsou nejv�tší položkou Krátkodobých závazk� tém�� 53%. V roce 2009 

hodnota vzrostla více jak 19x a v roce 2010 hodnota vzrostla o 61%. Z vývoje lze 

usuzovat, že spole�nost ve sledovaných letech navýšila mzdy v d�sledku zvýšení po�tu 

zam�stnanc�. Tuto teorii potvrzuje i r�st Mzdových náklad� ve Výkazu zisku a ztráty. 

Pr�m�rný p�epo�tený stav zam�stnanc� byl v roce 2009 23 a v roce 2010 37 

zam�stnanc�. Spole�nost navýšila po�et zam�stnanc� o 14 lidí. Závazky ze sociálního 
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zabezpe�ení a zdravotního pojišt�ní odpovídají zákonem stanovené výši. Spole�nost 

eviduje Da�ové závazky a dotace, vykazují kolísavou tendenci. Ve sledovaných letech 

spole�nost vždy evidovala p�ijaté krátkodobé zálohy, v roce 2010 v celkové výši tém��

4,5 mil. K�. Spole�nost má v��i svým odb�ratel�m dobrou vyjednávací pozici, 

pravd�podobn� se jedná o zálohy na poskytované služby. V posledních dvou letech byly 

evidovány jinde neza�azené závazky krátkodobého charakteru, objem je zanedbatelný. 

Spole�nost ve sledovaných letech nevyužila možnosti Krátkodobých ani Dlouhodobých 

úv�r� a výpomocí. Spole�nost tyto položky neevidovala od po�átku podnikání. 

Spole�nost disponuje pom�rn� velkým objemem krátkodobých finan�ních prost�edk�, 

které tak m�že využít v p�ípad� n�jaké plánované investi�ní akce.  

• �asové rozlišení 

Ostatní pasiva jsou tvo�ena �asovým rozlišením, konkrétn� výdaji p�íštích období. Na 

celkových pasivech se ostatní pasiva podílejí nepatrným 0,52%ním podílem.  

Tabulka �. 20 Struktura �asového rozlišení v letech 2008 - 2010 

Zdroj: Ú�etní výkazy 2008 – 2010 

Výdaje p�íštích období mají velice kolísavou tendenci a jsou jediným zástupcem 

skupiny �asového rozlišení. Firma eviduje náklady v b�žném období, které budou 

výdajem až v období p�íštím. 

2008 2009 2010 
Ozna�ení PASIVA �íslo 

�ádku 
[Netto] [Netto] [Netto] 

C. OSTATNÍ PASIVA 118 93 49 310

C.I. �asové rozlišení 119 93 49 310

C.I.1. Výdaje p�íštích období 120 93 49 310
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Zhodnocení výkazu zisku a ztráty

Druhá �ást fundamentální analýzy je v�nována rozboru Výkaz� zisku a ztráty ú�etních 

období 2010, 2009 a 2008. Tato �ást je dále roz�len�na na zhodnocení provozní, 

finan�ní a mimo�ádné �innosti. Podrobn�ji jsou jednotlivé �ásti roz�len�ny dle �len�ní 

výkaz� na jednotlivé tržby a náklady. 

• Provozní �innost 

Provozní �innost spole�nosti je tvo�ena Výkony, Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu a Ostatní provozní výnosy. V následující tabulce je uvedena 

struktura tržeb a  náklad� s nimi spojenými.  

Tabulka �. 21 Struktura tržeb a náklad� z Provozní �innosti v letech 2008 - 2010 

2008 2009 2010 
Ozna�ení TEXT �íslo 

�ádku [Netto] [Netto] [Netto] 
II. Výkony 004 49 864 79 823 105 187

II.1. 
Tržby za prodej vlastních výrobk�
a služeb 

005 49 864 79 823 105 187

B. Výkonová spot�eba 008 23 870 33 096 40 869
B.1 Spot�eba materiálu a energie 009 14 476 20 671 23 318
B.2. Služby 010 9 394 12 425 17 551
+ P�idaná hodnota 011 25 994 46 727 64 318
C. Osobní náklady 012 14 055 22 764 41 683
C.1. Mzdové náklady 013 11 225 19 020 33 346

C.3 
Náklady na sociální zabezpe�ení 
a zdravotní pojišt�ní 

015 2 607 3 406 7 641

C.4. Sociální náklady 016 223 338 696
D. Dan� a poplatky 017 20 27 43

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku 

018 2 303 4 188 5 643

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
a materiálu 

019 0 0 37

III.1. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
a materiálu 

020 0 0 37

F. 
Z�statková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a materiálu 022 0 0 5

F.1. 
Z�statková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 

023 0 0 5

G. 
Zm�na stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti 
a komplexních náklad� p�íštích období 

025 0 0 59

IV. Ostatní provozní výnosy 026 39 40 715
H.  Ostatní provozní náklady 027 400 536 1381
* Provozní výsledek hospoda�ení 030 9 255 19 252 16 256

Zdroj: Ú�etní výkazy 2008 – 2010 
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Spole�nost neeviduje I. �ást tržeb, Tržby za zboží, nákupem a následným prodejem 

zboží se tedy nezabývá. O tomto faktu sv�d�í i skute�nost, že v analyzovaných letech 

v rozvaze na konci období neú�tovala o žádném zboží. V souvislosti s neexistencí tržeb 

za zboží nejsou evidovány ani Náklady vynaložené na prodané zboží a Obchodní marže, 

která je rozdílem p�edchozích dvou položek. 

Ozna�ení II. náleží Výkon�m, ty ve sledovaném období vykazují nár�st, v roce 2010 je 

tomu 31,78%. Výkony spole�nosti, popsané v kapitole Sociáln� kulturní faktory 

vzrostly v daném roce o tém�� 16%. Výkony jsou tvo�eny jedinou zastoupenou 

položkou, a to Tržbami za prodej vlastních výrobk� a služeb. Tržby se tedy rovnají 

položce výkon�.  

Náklady spojené s výkony jsou Výkonová spot�eba. Výkonová spot�eba v porovnání 

s výkony roste pomaleji. V roce 2009 vzrostla o 38,65% a v roce 2010 o 23,48% oproti 

výkon�m, které vzrostly o 31,78%. Vývoj je velice p�íznivý, spole�nost navyšuje své 

tržby více než k tomu spot�ebované náklady. Výkonovou spot�ebu tvo�í spot�eba 

materiálu a energie a služby.   

Spot�eba materiálu a energie tvo�í více jak 50%ní podíl výkonové spot�eby. Spot�eba 

materiálu a energie kopíruje nár�st výkonové spot�eby. Spot�eba materiálu a energie 

narostla o 12,8%. Pr�m�rná materiálová spot�eba spolu s energií  

�inní 23 318/12 = 1 943 K�. Spole�nost vlastní nemalý dlouhodobý hmotný majetek, 

leze tedy p�edpokládat, že v�tšinu tvo�í energie. Z toho vyplývá že spole�nost je 

materiálem p�edzásobena nejmén� na p�l roku dop�edu.  

Služby, které si spole�nost najímá rostou v roce 2010 rychleji než spot�eba materiálu 

a energie. Pr�m�rné m�sí�ní náklady na služby jsou 17 551/12 = 1 463 tis. K�. 

Z rozvahy je zjevné, že má spole�nost vlastní software, ten tedy nenajímá. Spole�nost 

vlastní sice stavby, ty ovšem neodpovídají hodnot� budovy, ve které sídli, je tedy 

z�ejmé, že je spole�nost v budov� v nájmu. Náklady za nájem tvo�í nejmén� 5 500 tis. 

K�, ty jsou vykázány v roce 2007. Spole�nost si dále najímá externí služby IT technika 

a správce po�íta�ové sít�; služby marketingové agentury; úklidové služby a nap�. služby 

prádelny. Velkou položku na celkové �ástce také tvo�í náklady na reklamu, která 

probíhá celoro�n�. Spole�nost se zam��uje p�edevším na oblast Brna. Pro své 

zviditeln�ní používá reklamu v m�stské hromadné doprav� a plakátovou reklamu nap�. 
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ve fitness centrech. P�idaná hodnota je rozdíl mezi výkony a výkonovou spot�ebou. 

Procentuální podíl na výkonech je 61,15%, což je opravdu vynikající, procentuální 

hladina se ve sledovaných letech postupn� zvyšovala. 

Další složkou náklad� jsou Osobní náklady, ty jsou tvo�eny mzdovými náklady, 

náklady na sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní a sociálními náklady. Osobní 

náklady spole�nost v roce 2009 vzrostl o 61,96%, v roce 2010 o 83,11%. Na r�stu 

osobních náklad� se nejvíce podílí mzdové náklady. Spole�nost neustále navyšuje po�et 

zam�stnanc�, ve sledovaných letech tomu bylo 15, 23 a 37 zam�stnanc�. Nár�st 

osobních náklad� tedy odpovídá navýšení po�tu zam�stnanc�. Mzdové náklady tvo�í 

80% osobních náklad�. Mzdové náklady vzrostly o 75,32%. M�sí�ní mzdové náklady 

�inní 2 779 tis. K�, na jednoho zam�stnance pak hrubá mzda �inní cca 75 tis. K�. �istá 

mzda tedy je cca. 53 tis. K�. Náklady na sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní

odpovídá výši a vývoji mzdových náklad�. Sociální náklady spole�nosti rostly mírn�ji. 

Sociální náklady jsou nezbytné pro vytvo�ení odpovídajících pracovních a sociálních 

podmínek a pé�i o zdraví zam�stnanc�. U analyzované spole�nosti se jedná p�edevším 

o p�ísp�vek na stravování.  

Dan� a poplatky jsou další složkou náklad� spole�nosti, které ve sledované období 

zú�tovala, nejspíše se jedná o silni�ní da�, da� z nemovitosti a jiné poplatky. Posledním 

nákladem druhé �ásti výkazu jsou Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku. Odpisy spole�nosti se zvyšují v návaznosti na navyšování majetku spole�nosti. 

Nejv�tší objem náklad� v II. �ásti výkaz� tvo�í �ást C. Osobní náklady spole�n� s B. 

Výkonová spot�eba. Dan� a poplatky a Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku tvo�í nepatrnou �ást náklad� této spole�nosti. 

T�etí �ástí jsou Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, kterou tvo�í jediný 

zástupce Tržby z prodeje dlouhodobého majetku. Ve sledovaném období jsou tržby 

zaznamenány jen v roce 2010 ve výši 37 tis. K�. S prodejem dlouhodobého majetku 

souvisí Z�statková cena prodaného dlouhodobého majetku, taktéž vykázaná v roce 

2010, což znamená, že spole�nost prodala majetek ješt� neodepsaný. Majetek byl 

prodán se ziskem 32 tis. K�, majetek byl tedy stále prodejný. Materiál spole�nost ve 

sledovaném období neprodala.  
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Zm�na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad�

p�íštích období spole�nost eviduje taktéž pouze v roce 2010.  

�tvrtou �ástí jsou Ostatní provozní výnosy, které se v posledním sledovaném období 

zvýšily tém�� 18x. M�že se jednat o smluvní pokuty a úroky z prodlení, výnosy 

z postoupených pohledávek a výnosy z odepsaných pohledávek, inventariza�ní rozdíly 

a jiné. Nemáme bližší informace. Ostatní provozní náklady ve sledovaném období vždy 

p�evyšují ostatní provozní výnosy. Zde se m�že jednat o poskytnuté dary, smluvní 

pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy pohledávek a jiné výše 

neza�azené.   

Provozní výsledek hospoda�ení je ve sledovaných letech kladný a vykazuje rostoucí 

tendenci, až na poslední analyzovaný rok, zde je znatelný pokles 15,56%. Vzhledem 

k tržbám se jedná o pom�r 15,34%. Tato zkušenost je zap�í�in�na p�edevším 

procentuálním nár�stem celkových tržeb a náklad�. Tržby spole�nosti vzrostly 

o 32,65%, oproti náklad�m, které vzrostly o 47,96%. 

Tabulka �. 22 Struktura tržeb a náklad� z Finan�ní �innosti a Výsledek 

hospoda�ení v letech 2008 - 2010 

2008 2009 2010 
Ozna�ení TEXT �íslo �ádku 

[Netto] [Netto] [Netto] 

X. Výnosové úroky 042 158 107 161

XI. Ostatní finan�ní výnosy 044 358 133 132

O. Ostatní finan�ní náklady 045 841 1194 983

* Finan�ní výsledek hospoda�ení 048 -325 -954 -690

Q. Da	 z p�íjm� za b�žnou �innost 049 2049 3525 3016

Q.1. splatná 050 2049 3525 3016

** Výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost 052 6881 14773 12550

*** Výsledek hospoda�ení za ú�etní období 060 6881 14773 12550

**** Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním 061 8930 18298 15566

Zdroj: Ú�etní výkazy 2008 – 2010 
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• Finan�ní �innost 

Finan�ní výsledek hospoda�ení je tvo�en �ásti IV. Tržby z prodeje cenných papír�, VII. 

Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku, VIII. Výnosy z krátkodobého finan�ního 

majetku, IX. Výnosy z p�ecen�ní cenných papír� a derivát�, X. Výnosové úroky, SI. 

Ostatní finan�ní výnosy a XII. P�evod finan�ních výnos� a náklady s t�mito tržbami 

související. Spole�nost eviduje jen Výnosové úroky, Ostatní finan�ní výnosy a Ostatní 

finan�ní náklady.  

Výnosové úroky oproti minulému období vzrostly o 50,47%. Výnosové úroky 

posledního sledovaného období �inila 161 tis. K�.  

Nákladové úroky vzhledem k neexistenci úv�r� firma nemá.  

Firma má Ostatní finan�ní náklady ty v posledním sledovaném roce poklesly o 17,67%, 

zde se nejspíš jedná o kursové ztráty, manka, schodky a škody na finan�ním majetku 

a bankovní výlohy. �ástka je opravdu velká, tém�� 1 milion K�. Dle vyjád�ení 

spole�nosti jak již bylo d�íve sd�leno má v�tšinu zahrani�ních odb�ratel�, kte�í za 

poskytnuté služby platí v eurech. V d�sledku výše ostatních finan�ních náklad� je 

finan�ní výsledek hospoda�ení záporný, oproti minulému období je však menší 

o 27,67%. 

• Mimo�ádná �innost 

Firma neeviduje výnosy ani náklady z operací mimo�ádného charakteru vzhledem 

k b�žné �innosti, nevyskytují se zde ani mimo�ádné nahodilé události.  

Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním je tedy sou�tem Provozního výsledku 

hospoda�ení a záporného Finan�ního výsledku hospoda�ení. Výsledek hospoda�ení 

kolísá stejn� jako Provozní výsledek hospoda�ení. V roce 2009 tento výsledek vzrostl 

o 105% a v roce 2010 poklesl o 15%. Da� z p�íjm� za b�žnou �innost odpovídá výši 

sazeb z p�íjmu právnických osob, vždy je ovšem nepatrn� navýšena. V roce 2008 byla 

výše da�ové sazby 21%, v roce 2009 byla pak 20% a v roce 2010 až doposud 19%. 

Výsledek hospoda�ení za ú�etní období je rozdíl výsledkem hospoda�ení p�ed zdan�ním 

a dan� z p�íjm� za b�žnou �innost.  
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3.4.2 Kralick�v Quick test 

V následující kapitole bude zhodnoceno finan�ní zdraví podniku pomocí Quick testu 

ekonoma P. Kraliceka. Finan�ní zdraví podniku bude m��eno pomocí vybraných 

ukazatel� zadluženosti, finan�ní stability a ukazatelé rentability. Zhodnoceny byly 

období 2007 – 2010, a to z finan�ních výkaz� rozvahy, výkaz� zisku a ztráty  

a z cash-flow. Spole�nost výkazy za rok 2011 nem�la ješt� k dispozici, využívá služeb 

da�ového poradce, tedy možného pozd�jšího termínu odevzdání. Výkazy jsou p�ílohou 

diplomové práce mimo výkazy cash-flow, které spole�nost p�ed rokem 2010 

nesestavovala. Pot�ebné data z tohoto výkazu byly dopo�ítány.  

Nejprve budou rozpo�ítány jednotlivé ukazatele a poté budou zhodnoceny dle 

p�i�azených bod�.  
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Graf �. 8 Kvóta vlastního kapitálu v letech 2007 – 2010 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Ukazatel samofinancování se ve sledovaném období drží nad hranicí 50%, do této míry 

jsou tedy aktiva spole�nosti financována vlastními prost�edky. Kvóta se zvýšila 

a v posledních dvou analyzovaných letech se drží na hranicí 60%, spole�nost je 

kapitálov� pom�rn� silná. Pro žádost o úv�r jsou výsledky nižší, banky obvykle žádají 

80%ni koeficient samofinancování. �ím menší podíl samofinancování, tím vyšší úrok 

mohou banky žádat. Vývoj výsledk� je pon�kud kolísavý, pro analýzu trendu by byla 

nutná delší �asová �ada.  
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Graf �. 9 Doba splácení dluhu v letech 2007 – 2010 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výsledky doby splácení dluhu jsou velice dobré. Záporné �íslo zna�í to, že cizí zdroje 

spole�nosti jsou menší než její krátkodobý finan�ní majetek. Spole�nost je tedy schopna 

své závazky uhradit ihned ze svého bankovního ú�tu a pokladny, pod�lený výsledek 

nám stanoví dobu splácení dluhu. Na stupnici hodnocení ukazatel� Kralickova testu 

jsou výsledky ve všech letech hodnoceny výborn�.  
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Rentabilita tržeb

32,83
30,89

25,06 24,33

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

%

2007 2008 2009 2010

Roky

Graf �. 10 Rentabilita tržeb v letech 2007 – 2010 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Hodnoty rentability tržeb vykazují klesající tendenci, stále však jsou vysoko nad nejlépe 

hodnotící hranicí 10%. Rentabilita tržeb udává kolik halé�� zisku má podnik z jedné 

koruny tržeb. Firma si drží vysoké zhodnocení svých tržeb. Pr�m�rná marže spole�nosti 

tak ve sledovaných letech �inní 28,28%.  
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Rentabilita aktiv
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Graf �. 11 Rentabilita aktiv v letech 2007 – 2010 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Rentabilita celkového kapitálu m��í produk�ní sílu podniku. Ve všech letech jsou 

výsledné hodnoty nad horní hranicí 15%. Firma ve všech letech efektivn� využívá sv�j 

majetek.  
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Bodové hodnocení Quick testu

V následující tabulce jsou výše zmín�né výsledky bodov� ohodnoceny, dále je 

vypo�ítána finan�ní a výnosová stabilita a celková situace. 

Tabulka �. 23 Bodové hodnocení 

Výsledná hodnota Bodové ohodnocení 
Rok

R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 

Finan�ní 
stabilita

Výnosová 
stabilita 

Celková 
situace 

2007 58,13 0,03 32,83 87,00 1 1 1 1 1 1 1

2008 52,55 -0,03 30,89 37,30 1 1 1 1 1 1 1

2009 62,68 -0,33 25,06 48,28 1 1 1 1 1 1 1

2010 61,14 -0,14 24,33 26,21 1 1 1 1 1 1 1

Zdroj: Vlastní zpracování 

Analyzovaná spole�nost získala dle stupnice hodnocení ukazatel� nejlepší možné 

hodnocení. Výsledky, které byly vypo�ítány jsou hodnoceny výborn�. Spole�nost je 

tém�� u�ebnicový p�íklad, výborné výsledky lze p�ikládat teprve krátké dob� podnikání. 

Spole�nost byla založena v roce 2006. Bohužel nebyly k dispozici ú�etní výkazy za rok 

2011. O �ty�ech analyzovaných letech nelze vypovídat jako o trendu, o �asové �ad�

výborn� hodnocených výsledk� by nám napov�d�ly výsledky roku 2011. Celková 

finan�ní stabilita a výnosová stabilita je navzdory výborn� hodnoceným výsledk�m 

dobrá. Pr�m�r finan�ní a výsledkové stability udává celkovou finan�ní situaci podniku, 

ta je velice dobrá. Spole�nost nemá problémy ani ve finan�ním ani ve výnosovém 

hospoda�ení.  

Koeficient samofinancování pro rok 2007 vyšel ve výši 58,13%. Zadluženost je tedy 

menší než 50%, ale rozdíl není markantní. Rok 2007 byl druhým rokem podnikání 

spole�nosti, její závazky tedy mohly být vyšší. Doba splácení dluhu, ale již v tomto roce 

vycházela velice nízká. Spole�nost je schopna své dluhy splatit již za necelých 11 dní. 

Rentabilita tržeb je t�ikrát v�tší než ideální hranice 10%. Analyzovaná spole�nost si již 

od svého za�átku drží marži na vyšší úrovni. Rentabilita celkového kapitálu je v roce 
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2007 nejvyšší, dosahuje 87%. Spole�nost aktivn� využívá sv�j majetek k dosahování 

hospodá�ského výsledku. 

Rok 2008 je taktéž vynikajícím rokem. Kvóta vlastního kapitálu poklesla spole�nost 

o tém�� 6%. Pokles koeficientu byl zap�í�in�n pomalejším r�stem vlastního kapitálu 

oproti celkovým aktiv�m. Hodnota aktiv na konci období vzrostla o více jak 14 milion�

korun, spole�nost navyšuje své ro�ní výkony, rozši�ování dlouhodobého majetku je 

reakcí na rostoucí výkony. Doba splácení dluhu se již ve t�etím roce podnikání dostává 

do záporných �ísel. Záporný koeficient doby splácení dluhu zna�í schopnost spole�nosti 

uhradit cizí zdroje z vlastních krátkodobých finan�ních aktiv. Spole�nost má dostatek 

finan�ních prost�edk� na svých bankovních ú�tech a v pokladn�. Rentabilitu tržeb si 

spole�nost udržela úrovni minulého roku. Nár�st výkon� znamenal i více jak 

dvojnásobné navýšení tržeb. Rentabilita aktiv výrazn� poklesla, ale i tak je výsledek 

výborný. 

V roce 2009 koeficient samofinancování vzrost na únosn�jší míru pro zainteresované 

strany. Pokud by spole�nost žádala o úv�r bude mít lepší vyjednávací nákladovou 

pozici. Doba splácení dluhu je op�t záporná. Rentabilita tržeb ve sledovaném roce 

poklesla, pokra�oval klesající trend. Rentabilita tržeb je stále nad hranicí 10%. 

Rentabilita celkových aktiv vykazuje druhou nejvyšší hodnotu. Spole�nost i nadále 

rozši�uje sv�j majetek. Rok 2010 vykazuje obdobnou kvótu vlastního kapitálu. Vlastní 

kapitál spole�nosti je vyšší oproti minulému období. Rok 2010 byl pro spole�nost velice 

úsp�šným rokem. Rentabilita celkových aktiv má nejnižší hodnoty ze sledovaných let. 

Rentabilita je hodnocena výborn�. Výkazy spole�nosti budou analyzovány v následující 

kapitole. 
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3.4.3 SWOT analýza 

Silné stránky

• Spole�nost Reprofit International, s.r.o. byla založena jako první pracovišt�, 

které m�lo specializovaný tým pro program darování vají�ek;  

• Sídlo spole�nosti je v Léka�ském dom�, který poskytuje komplexní léka�ské 

služby (klinika estetické medicíny, kardiologická ambulance, zubní ordinace, ordinace 

internisty a o�ní ordinace); 

• Sídlo spole�nosti je dob�e p�ístupné, blízkost dálnice Brno – Praha  

a Brno – Olomouc. Sídlo spole�nosti je také v blízkosti letišt� a p�ímé blízkosti areálu 

brn�nského výstavišt�; 

• Za úsp�chem vykazovaných výsledk� stojí stálý tým léka�� a sester. 

Kvalifikovaný, vyškolený a zkušený tým tvo�í 11 léka��, 10 embryolog�, 6 androlog�, 

4 koordináto�i, 13 sester a 1 recep�ní. Zakladatelé spole�nosti i v�tšina léka�� byli 

v zam�stnaneckém pom�ru v konkuren�ních klinikách. Vlastníci spole�nosti jsou na 

klinice také zam�stnáni jako léka�i. Síla léka�ského týmu je v jeho loajalit� a nízké 

fluktuaci; 

• Asistovaná reprodukce nabízí více metod, jak pomoci neplodným pár�m. Léka�i 

vždy volí postup od jednodušších metod ke složit�jším;  

• Komplexnost nabízených služeb v rámci samotného centra asistované 

reprodukce. Mimo samotnou asistovanou reprodukci má spole�nost i odd�lení 

gynekologie, kde je centrum onkologické prevence a gynekologická ambulance. Klinika 

má své opera�ní odd�lení, které navazuje na všechny její �ásti; 

• Opera�ní sál spl�uje požadavky špi�kových evropských pracoviš	, je vybaven 

nejmodern�jším za�ízením. Minimáln� invazivní opera�ní techniky jsou šetrné 

k pacientkám a zkracují dobu poopera�ní pé�e; 

• Spole�nost up�ednost�uje osobní p�ístup k pacient�m a pokud to je možné 

provede jeden léka� pacienta celým procesem asistované reprodukce. Na pracovišti 

kliniky panuje velice pozitivní atmosféra zap�í�in�na p�edevším dobrými vztahy mezi 

zam�stnanci, tak i mezi zam�stnanci a vedením. Vlastníci spole�nosti jsou sami 



86

zam�stnanci. Spole�nost svým zam�stnanc�m poskytuje motiva�ní bonusové programy, 

p�edevším pak poskytuje svým zam�stnanc�m poukázky na stravování, jazykové kurzy, 

možnost výhodného ubytování v zemích partnerských center, spole�nost se zam��uje 

také na team-buildingové akce a jiné; 

• Program sdílení rizika – spole�nost nabízí platícím pacientkám, že pokud 

absolvují p�ípadný t�etí pokus oplodn�ní hradí pacientka pouze polovinu aktuální ceny, 

zbytek ceny doplácí pouze p�i pozitivní srde�ní akce plodu. B�hem t�í lé�ebných cykl�

by m�lo ot�hotn�t tém�� 90% pacientek. Spole�nost tak chce ulevit pacient�m už od tak 

psychicky vypjaté situace jako je samotný proces um�lého oplodn�ní a absolvování již 

dvou neúsp�šných pokus�. Spole�nost také pár�m po dvou neúsp�šných pokusech 

nabízí možnost zú�astnit se skupinových terapeutických sezení zdarma;

•  Intenzivní reklamní kampa� zam��enou na oslovení nových dárc� a dárky�;  

• Finan�n� zdraví podnik – výborné výsledky v oblasti finan�ní a výnosové 

stability. Spole�nost je kapitálov� silná, o �em vypovídá ukazatel samofinancování. 

Majetek spole�nosti není zatížený ani krátkodobými a dlouhodobými úv�ry 

a výpomocmi. Cizí zdroje spole�nosti jsou tvo�eny krátkodobými závazky, p�edevším 

jejími závazky v��i zam�stnanc�m. Spole�nost je schopna splácet své dluhy, doba 

splácení dluhu vykazuje velice p�íznivé výsledky. Cizí zdroje spole�nosti jsou menší 

než její krátkodobý finan�ní majetek. Spole�nost si drží vyšší zhodnocení svých tržeb. 

Slabé stránky

• Organiza�ní struktura spole�nosti se od jejího založení p�íliš nem�nila, navzdory 

rozší�ení portfolia nabízených služeb a po�tu zam�stnanc�. Nevyhovující je po�et 

pod�ízených na jednoho nad�ízeného. Ve stávající organiza�ní struktu�e spat�uji zna�né 

centralizované �ízení. Velkou slabinou spole�nosti je její vedení, které je tvo�eno léka�i, 

kte�í jsou ve spole�nosti zárove� zam�stnání. Vlastníci ve spole�nosti nestojí jako její 

management; 

• Sídlo spole�nosti je sou�asn� i slabou stránkou. Spole�nost je ve svém sídle 

v nájmu, ten tvo�í velkou �ást náklad� spole�nosti. Spole�nost je v sídle i s ostatními 

nájemníky, má tedy omezené prostory pro budoucí rozvoj. Omezené prostory 
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neumož�ují dle mého názoru pln� rozvinout myšlenku nestátního zdravotního za�ízení. 

Pacientky spole�nosti po zákroku odcházejí dom�, dojížd�jící jsou pak nasm�rovány do 

smluvních hotel� �i pension�. Spole�nost tedy p�enechává své potenciální výnosy jiným 

subjekt�m. Jako velkou nevýhodu také spat�uji v neexistenci vlastní parkovací plochy. 

Zákazník�m jsou k dispozici pouze parkovací plochy v p�ímé blízkosti areálu Veletrhy 

Brno. P�ilehlé parkovací plochy jsou používány i okolními objekty, proto zaparkovat 

b�hem dne je mnohdy obtížné. Problém nastává v dob� konání veletrh� a výstav, kdy 

jsou p�ilehlé parkovací plochy zpoplatn�ny. Cena parkovného se pohybuje v rozmezí 

100 – 150 K�/den, jelikož je spole�nost v p�ímé blízkosti vstupu G2 je možná horní 

hranice poplatku. Placené parkovné se tak m�že stát nep�íjemnou nutností, ale m�že se 

také stát, že klienti nebudou mít kde zaparkovat; 

• Gynekologická a prenatální pé�e je nabízena pouze jako doprovodná služba; 

• Pom�rn� dlouhá �ekací doba pro nalezení vhodné dárkyn� se pohybuje  

od 1 do 3 m�síc�. V sou�asné dob� se �ekací doba na darovaná vají�ka pohybuje  

mezi 6 - 8 m�síci. Z dlouhé �ekací doby vyplývá nedostate�n� propracovaný dárcovský 

program. Spole�nost ze své databáze dárc� a dárky� nedokáže pokrýt poptávku. 

Dlouhou �ekací dobu spat�uji jako velkou hrozbu, která m�že znamenat odliv pacient�

ke konkurenci, která své podnikání postavila na nulové �ekací lh�t�.  

• Spole�nost váže velké množství finan�ních prost�edk� na ú�tech v bankách, 

zhodnocení prost�edk� je tedy minimální; 

• Špatná platební morálka odb�ratel�; 

Tabulka �. 24 Struktura Pohledávek v letech 2009 a 2010 

Zdroj: P�íloha ú�etní záv�rky 2010 

2009 2010 

POHLEDÁVKY CELKEM 2656 3238

• pohledávky ve lh�t� 1737 2420

• pohledávky po lh�t�

•   do 180 dn� 796 473

•   nad 180 dn� 123 345
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Pohledávky z obchodních vztah� po lh�t� splatnosti �inili v roce 2009 �inily 34,60% 

a v roce 2010 se snížily na 25,26%. Pohledávky po lh�t� spole�nost �lení na 

pohledávky do 180 dn� po splatnosti a nad 180 dn� po splatnosti. V roce 2009 

pohledávky po splatnosti do 180 dn� �inily tém�� 30%, pohledávky po splatnosti nad 

180 dn� byly pak 4,6%. V roce 2010 byl podíl pohledávek po lh�t� splatnosti do 180 

dn� 14,6% a pohledávek po lh�t� splatnosti nad 180 dn� 10,65%. V roce 2010 poklesly 

pohledávky po lh�t� splatnosti do 180 dn�, vzrostly však pohledávky po splatnosti nad 

180 dn� na 345 tis. K�;  

• Design webových stránek pro zahrani�ní návšt�vníky. Webové stránky lze 

p�epnout do �ty� jazyk�: angli�tiny, italštiny, n�m�iny a francouzštiny. Po p�epnutí do 

jazykových modul� se ovšem nezm�ní jenom jazyk, ale celý design stránek. Po 

jazykové p�em�n� se stránky nahrají do starého designu, což m�že být zmate�né. 

V tomto p�ípad� se jedná o webové stránky www.reprofit.cz. Spole�nost má 

zaregistrovanou také doménu www.reprofitinternational.com. P�edevším z d�vod�

zahrani�ních návšt�vník�, .com je vhodn�jší pro zapamatování a je používána 

celosv�tov�. Design t�chto webových stránek je celý p�vodní, nový design se zde 

nepromítl; 

P�íležitostí

• Pro pozitivní budoucí vývoj asistované reprodukce mluví zvyšující se pr�m�rný 

v�k prvorodi�ek v �R. V�ková hranice se neustále posunuje, v roce 2010 tomu byl v�k 

27,6. V tomto v�ku se již mohou vyskytovat problémy s plodností a tedy nutná pomoc 

ze strany asistované reprodukce; 

• Nové trendy v technologiích zdravotnických za�ízení, pokroky ve farmacii 

a metodice lé�ebných proces� a zákrok�; 

• Zapojení se do výzkumu a vývoje možných p�í�in neplodnosti pár�; 

• Zm�na zákona �. 227/2006 Sb. o výzkumu na lidských embryonálních 

kmenových bu�kách a souvisejících �innostech a o zm�n� souvisejících zákon�, ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�. P�íležitost pro spole�nost spat�uji ve zm�n� definice osob, 



89

které mohou podstoupit lé�bu. Zákon akceptuje pouze heterosexuální pár. P�íležitosti by 

tedy byla zm�na sm�rem k povolení lé�by i homosexuálním pár�m �i samotné žen�; 

• Surogátní mate�ství je sice substitutem asistované reprodukce, ale bez využití 

asistované reprodukce ho nelze využít. P�íležitostí pro kliniku je p�ipravovaná novela 

ob�anského zákoníku, která do jisté míry �eší legislativní uzákon�ní náhradního 

mate�ství. Osvojení takto odnošeného dít�te bude možné v p�ímé rodinné linii. Klinika 

by se o p�ipravované novele m�la informovat a p�ipravit informa�ní materiály pro 

zájemce. V sou�asné dob� sice klinika možnost náhradního mate�ství p�ipouští, ale je 

spíše ojedin�lé a legislativn� komplikované; 

• Od letošního roku pojiš	ovny proplácí �ty�i pokusy o um�lé oplodn�ní, 

podmínkou ovšem je, že u prvních dvou bude zavedeno jen jedno embryo – jinak platí 

p�vodní verze t�í hrazených pokus�. 

Hrozby

• Politické a legislativní faktory – vládní reformy v posledních letech postihly 

i oblast zdravotnictví. Reforma zdravotnictví sebou p�inesla �adu poplatk�, které jsou 

nuceni hradit pacienti. Soukromých zdravotních za�ízení se týká snad jen platba za 

recept a regula�ní poplatek. Poplatky za pobyt v nemocnici se zatím týkají jen státních 

zdravotních za�ízení. P�ímo asistované reprodukce se týká zm�na v�kové hranice 

u dárky� vají�ek, tou se m�že stát žena ve v�ku 18 – 35 let. Dárcem spermie se m�že 

stát pak muž od 18 do 40let. Spole�nost má tyto hranice nastavené nižší. Politická 

rozhodnutí by tedy v budoucnu mohla znamenat pro spole�nost velkou hrozbu; 

• R�st cenové hladiny, cen energií a materiál�;

• Pokles životní úrovn� – s poklesem životní úrovn� spot�ebitel� klesne i po�et 

výkon� spole�nosti. Spot�ebitelé, tedy neplodné páry, budou nuceni s r�stem výdaj�

omezit po�et podstoupených pokus� na um�lé oplodn�ní. Lze p�edpokládat, že využijí 

jen pokus� hrazených zdravotní pojiš	ovnou.  

• Nep�íznivý vývoj sm�nného kurzu CZK/EUR, spole�nost od zahrani�ních 

klient� akceptuje platby pouze v této m�n�. Nep�íznivý vývoj kurzu znamená 
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zaú�tování kurzových rozdíl�, které dle fundamentální analýzy má spole�nost v nemalé 

výši; 

• Náboženské faktory – církev odmítá pomoc 3. strany p�i reproduk�ním cyklu. 

S touto hrozbou spole�nost nemá ani jak bojovat; 

• Složitá legislativní úprava; 

• Silná konkurence v míst� podnikání. Konkuren�ní kliniky s víceletou tradicí. 

Hrozbou pro spole�nost je nov� vzniklé centrum asistované reprodukce jen pár desítek 

metr� od sídla spole�nosti. Právní forma konkuren�ní kliniky je akciová spole�nost, což 

zna�í p�ítomnost kapitálu již od za�átku podnikání. Spole�nost vlastní rozsáhlejší 

prostory oproti analyzované spole�nosti, ta sídlí v jednom pat�e Léka�ského domu 

Hlinky. V�tší prostory znamenají více pacient�, více možností. P�ilehlost konkurence 

m�že zp�sobit odliv pacient�. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY �EŠENÍ 

Záv�re�ná kapitola se v�nuje vlastním návrh�m �ešení na zlepšení hospoda�ení 

spole�nosti. Realizace návrh� by m�la vést ke zvýšený výkonnosti firmy. Návrhy, které 

jsou v kapitole uvád�ny jsou reálné a proveditelné. Návrhy jsou koncipovány do �ty�

skupin, dle �len�ní SWOT matice na: WO strategii, SO strategii, WT strategii a ST 

strategie. Jednotlivé strategie jsou kombinací vnit�ního a vn�jšího faktoru. Faktory 

hodnotící situaci uvnit� spole�nosti jsou slabé a silné stránky. Naproti tomu vn�jší 

faktory jsou p�íležitosti a hrozby.  

SWOT analýza je sestavena na základ� p�edchozích provedených analýz spole�nosti 

v p�edchozí kapitole. Mezi provedené analýzy vn�jšího okolí pat�i PESTLE analýza 

a Porter�v model p�ti konkuren�ních sil. Kralick�v Quick test a fundamentální analýza 

pat�í mezi provedené analýzy zabývající se vnit�ním prost�edím. Na sestavený seznam 

SWOT analýzy, tak navážou nápravná opat�ení v podob� definovaných strategií.  

Jednotlivé strategie pak vychází z p�edpokladu využití silných stránek a p�íležitostí pro 

rozvoj spole�nosti a minimalizaci slabých stránek a eliminaci hrozeb. Návrhy na 

zlepšení pak p�edevším vycházejí ze strategie WO.  

4.1 WO strategie „hledání“ 

Strategie MINI – MAXI se zam��uje na odstran�ní slabých stránek tak, aby bylo možné 

využít nových p�íležitostí. P�íležitosti spole�nosti jsou p�edevším v získání nových 

klient�. P�íležitost je spat�ována p�edevším ve stále rostoucím v�ku prvorodi�ek, ve 

zvýšeném po�tu hrazených pokus� o um�lé oplodn�ní pojiš	ovnou, uzákon�ní 

surogátního mate�ství a využití nových trend� v medicín�. Tyto p�íležitosti mohou být 

samoz�ejm� využity i za stávající situace, ovšem eliminací n�kterých slabých stránek 

m�že spole�nost pravd�podobnost zvýšit a získat výhodu oproti konkurenci.  

4.1.1 Zm�na organiza�ní struktury 

Stávající organiza�ní struktura spole�nosti byla stanovena jako p�íliš centralizovaná 

a nevyhovující v závislosti na po�tu zam�stnanc� a neustále rozši�ujícím se portfoliem 
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nabízených služeb. Organiza�ní struktura se od založení spole�nosti v roce 2006 p�íliš 

nem�nila, je založena na t�ístup�ové zásad�, kde prvním stupn�m jsou statutární orgány, 

druhým vedoucí léka� a jeho zástupce a t�etím vedoucí jednotlivých tým�. Získaná 

organiza�ní struktura tomuto �len�ní p�íliš neodpovídá, je spíše obecná. Léka�i a ostatní 

zdravotní personál není roz�len�n dle jednotlivých odd�lení kliniky. N�kte�í léka�i 

p�sobí v rámci všech odd�lení, po�et zam�stnanc� spole�nosti v roce 2010 byl 37, proto 

by ur�ité �len�ní bylo vhodné. 

První stupe� organiza�ní struktury spole�nosti z�stává v podob� statutárního orgán�

spole�nosti, tedy jednatel�. Spole�nost má t�i jednatele, které se na základním kapitálu 

podílí tém�� shodn� 34, 33 a 33%. Dva ze t�í jednatel� jsou ve spole�nosti zam�stnáni, 

p�sobí jako léka�i. T�etí spole�ník p�sobí jako �editel sp�átelené kliniky reproduk�ní 

medicíny a gynekologie.   

P�ímým asisten�ním odd�lením vlastník� spole�ník� je ekonomické odd�lení, kde 

vedoucím �lánkem je ekonomický �editel. Dv�mi pod�ízenými položkami jsou ú�etní 

a koordináto�i a jiný nezdravotní personál. Ekonomické odd�lení je pak mezi�lánkem 

vlastník� spole�nosti a jednotlivých pod�ízených odd�lení. Výhodou mezi�lánku bude, 

že vlastníci spole�nosti budou jednat na rozdíl od sou�asnosti pouze s jedním 

pod�ízeným odd�lením, deleguje úkoly na mezi�lánek, který bude úkoly delegovat dále. 

Lépe bude fungovat i zp�tná vazba, která bude realizována práv� p�es ekonomické 

odd�lení, kde její ucelená forma bude dále postoupena vedení spole�nosti. Koordináto�i 

jsou zám�rn� za�azeni v ekonomickém odd�lení, vedoucí léka�i jednotlivých odd�lení si 

je vyžádá na ekonomickém �editeli.  

T�etí stupe� je tvo�en IVF centrum, Gynekologií a Centrem onkologické pé�e. IVF 

centrum, tedy centrum asistované reprodukce. Nad�ízenou položkou centra je vedoucí 

léka�, který je v p�ípad� své nep�ítomnosti zastoupen. Vedoucí léka� má dv� pod�ízené 

podskupiny, a to léka�e IVF centra a vedoucího laborato�í embryologie a andrologie. 

Za�len�ní laborato�í embryologie a andrologie je nutné, p�ímo navazuje na výkony 

asistované reprodukce, je sou�ástí celého procesu, nelze je tedy vy�lenit. Andrologie je 

dále �len�na na vedoucího provozu a andrologické laboranty. Embriologie je �len�na 

obdobn� na vedoucího provozu, embryology a embryologické asistenty. Léka��m IVF 

centra je dále pod�ízena vrchní sestra a pod nimi sestry a stani�ní sestra.  
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Gynekologická ambulance a centrum onkologické pé�e jsou tvo�eny shodnými 

pod�ízenými položkami: vedoucí léka�i, léka�i a sestry. Ob� tyto složky jsou pouze 

vedlejšími �innostmi reproduk�ního centra, tudíž není nutný zástupce léka�e a vrchní 

sestra. Takto roz�len�ná organiza�ní struktura vykazuje efektivn�jší komunikaci mezi 

jednotlivými složkami. Nov� navržené roz�len�ní konkrétn� pojmenovává jednotlivé 

složky struktury a odpov�dnost je více decentralizována. Vrchní sestra v nové 

organiza�ní struktu�e bude mít na starosti jen sestry IVF centra, sestry dalších odd�lení 

budou podléhat léka��m a jsou jim delegovány i úkoly vrchních sester.  

Spole�nost ovšem sídlí na velice malém prostoru, je tedy otázkou jestli složit�jší 

organiza�ní struktura m�že fungovat �i nikoliv.  

4.1.2 Webové stránky 

P�íležitosti, které jsou vyjmenovány v externích faktorech SWOT analýzy jsou založeny 

na p�irozeném vývoji spole�nosti. Kone�né rozhodnutí návšt�vy analyzované 

spole�nost, ale spole�nost do jisté míry ovlivnit m�že. Kliniku si pacienti volí na 

základ� vlastního uvážení nebo doporu�ení. Doporu�ení m�že pocházet od gynekologa, 

což je další možnost spolupráce, které by mohla spole�nost využít, ale p�edevším na 

doporu�ení jiný spokojených pacient�. Reference pacient� nehledají nikde jinde než na 

internetových diskuzích, ve�ejný názor nelze ovlivnit – lze ho ovšem brát jako pohnutku 

zlepšení. Druhý krok co návšt�vníci diskusí ud�lají je návšt�va webových stránek 

jednotlivé kliniky.  

Analyzovaná spole�nost má zaregistrované dv� webové domény, a to www.reprofit.cz  

a www.reprofitinternational.com. D�ležitost designu webových stránek si spole�nost 

uv�domuje, v letošním roce design prošel velkými zm�nami. Design byl kompletn�

zm�n�n, stránky se staly p�ehledn�jší, barevn�jší a osobit�jší. Celkovou zm�nu je nutné 

ovšem dovést do zdárného konce a design sjednotit. Jazykové mutace vlastn�ných 

webových domén jsou stále ve starém vzhledu, který je nep�ehledný a neobsahuje 

aktuální informace. V novém designu není ani �eská mutace druhé domény 

www.reprofitinternational.com. Doména s koncovkou .com je dle mého názoru lépe 

zapamatovatelná pro zahrani�ní klienty, pokud tuto doménu spole�nost nehodlá užívat 

doporu�uji zrušení její registrace.  
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Spole�nost bude muset využít služeb p�ekladatele a programátora. S programátorem 

spole�nost spolupracuje dlouhodob�, naprogramování designu jazykových mutací 

nebude velký problém. P�edpokládám, že pokud bude mít programátor k dispozici 

p�eklady jednotlivých sekcí webových stránek je uvedení nového designu otázkou dvou 

týdn�. Programátor spole�nosti své služby fakturuje dle skute�ného �asu. Hodinová 

mzda programátora se pohybuje dle složitosti daného úkolu od 300 – 700 K�/hod. 

Jelikož již programátor naprogramovaný skript stránek má p�epokládám pr�m�rnou 

sazbu 500 K�/hod. P�i 60 hodinách �istého �asu by jazykové mutace stály 30 000 K�, 

jedna jazyková mutace pak 7 500 K�.  

Cena p�ekladu je dle nabídky jednotlivých p�ekladatelských agentur, odlišuje se taky 

dle jednotlivých jazyk�. Jazyková mutace webových stránek jsou angli�tina, n�m�ina, 

italština a francouzština. Cena je obvykle stanovena dle normostrany cílového textu, což 

je 1 800 úhoz� v�etn� mezer. Dle p�ekladatelské agentury MKM, která p�sobí v Brn�

a požadované jazykové mutace nabízí je cena 372 K�/NS. Hrubý odhad po�tu 

normostran je 40. Což by p�i 4 jazykových mutací �inilo náklady ve výši 59 520 K�. 

Celkové náklady nového designu stránek jsou tedy 89 520 K�. Náklady za p�eklad 

m�že spole�nost ušet�it využitím služeb zam�stnanc�, konkrétn� koordinátor�. 

Spole�nost zam�stnává �ty�i koordinátorky, které se zam��ují na angli�tinu, n�m�inu, 

francouzštinu a italštinu. Náplní práce koordinátorek je asisten�ní p�ekladatelská 

�innost p�i ošet�ování pacient� cizí národnosti. Znají tedy problematiku asistované 

reprodukce a slovní pojmenování v cizím jazyce. Náklady spole�nosti by se omezily 

pouze na náklady programátora.  

4.1.3 Vyhrazené parkovišt�

Jak již bylo zmín�no v analytické �ásti práce, spole�nost nemá možnost vlastního 

parkovišt� jako je tomu u její konkurence. Zákazníci spole�nost využívají parkovišt�, 

která jsou v p�ímé blízkosti kliniky, p�ilehlá areálu Veletrhy Brno. Parkovišt� jsou 

ovšem p�epln�ná, situace je o to horší v dob� konání veletrh� a výstav, navíc jsou v této 

dob� parkovišt� zpoplatn�na poplatkem ve výši 100 – 150 K�/den, což m�že být pro 

zákazníky nep�íjemná skute�nost.  
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Nasnad� je �ešení v podob� zakoupení vyhrazeného parkování. Možnosti jsou dv�: 

parkovací d�m Expoparking a vyhrazené parkování u sídla spole�nosti. Parkovací d�m 

Expoparking je jist�jší variantou. Cena dlouhodobého pronájmu parkovacího místa 

v dom� je 500 K�/m�síc, tedy 6 000 K�/ro�n�. Cena bude ješt� o n�co v�tší, cena 

500K�/m�síc je stanovena na dobu mimo veletrhy. Hodinová sazba v dob� konání 

veletrh� je o 100 – 200% vyšší. Výhodou parkovacího domu je nonstop služba 

a kamerou hlídané prostory. Nevýhodou je vzdálenost parkovacího domu, spole�nost 

sídlí u brány Veletrhy Brno G2, parkovací d�m u vstupu E. Zákazník by tedy musel 

absolvovat cestu m�stkou hromadnou dopravou s p�estupem na Mendlov� nám�stí, což 

je velká komplikace. Je tedy možné p�edpokládat, že této varianty zákazníci nevyužijí.  

Druhou dražší variantou je vyhrazené parkovací místo u sídla spole�nosti. Vyhrazené 

parkovací místo je ud�leno žadateli na základ� kladného vy�ízení žádosti o vyhrazené 

parkovací stání. Žádost si spole�nost podává na odbor obchodu, dopravy a služeb, 

k žádosti p�ikládá výpis z obchodního rejst�íku, plnou moc, nájemní smlouvu na 

nebytové prostory a stanovení p�echodné úpravy silni�ního provozu. Sídlo spole�nosti 

spadá pod m�stskou �ást Brno – st�ed, kde se cena jednoho parkovacího místa pohybuje 

v rozmezí 35 000 – 42 000 K�/rok.  

4.2 WT strategie „vyhýbání“ 

Strategie MINI – MINI se zam��uje na eliminaci slabých stránek a vyhnutí se hrozeb 

spole�nosti. Hrozby spole�nosti vycházejí p�edevším z provedené PESTLE analýzy. 

Hrozby spat�uji p�edevším v politických a legislativních faktorech; r�stu cenové 

hladiny, cen energií a materiálu; ve vývoji sm�nného kurzu; da�ových aspektech; ve 

složité legislativní úprav� a silné konkurenci v podnikání. Hrozby spole�nosti 

znamenají p�ekážky pro podnikání. Síla dopadu hrozeb záleží na rychlosti reakce 

podniku. WT strategie p�edpokládá, že minimalizací slabých stránek spole�nosti m�že 

spole�nost lépe �elit hrozbám.   

4.2.1 Špatná platební morálka odb�ratel�

Slabou stránkou, která by se mohla stát hrozbou je zajisté špatná platební morálka 

odb�ratel�. V roce 2009 �inily pohledávky po lh�t� splatnosti celkem 919 tis. K�
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a v roce 2010 o n�co mén� 818 tis. K�. Pohledávky po splatnosti nad 180 dní v roce 

2010 �inily 345 tis. K�. Riziko nezaplacení pohledávek se nevyhnulo ani analyzované 

spole�nosti.  

Analyzovaná spole�nost by m�la za�adit opat�ení, která by vzniku pohledávek po 

splatnosti p�edcházela nebo je eliminovala. Po vzoru konkuren�ní kliniky Sanatorium 

Helios by si klinika m�la nechávat podepsat prohlášení o uznání dluhu. Toto prohlášení 

spole�nost zákazník�m nep�edkládá, nemá pak na základ� �eho od n�j peníze 

požadovat. Navrhuji tedy toto prohlášení po vzoru konkuren�ní kliniky toto prohlášení 

p�idat k ceníku spole�nosti, který bude dán k podpisu po konzultaci s léka�em. 

Podepsaný ceník pak bude za�azen do karty pacienta. Do spodní �ásti ceníku p�ibude 

v�ta: JÁ, (ozna�ení osoby, R�) stvrzuji svým podpisem, že jsem 

byl/a srozum�n/a s cenami výkon� a zavazuji se ke v�asné úhrad�. Automaticky bude 

p�idáno datum.  

Zákazníci jsou fyzické osoby, proto zjiš	ovat jejich bonitu je obtížn�jší a nelze zavést 

pravidla pro nové a dlouhodobé odb�ratele, zákazníci jsou spíše jednorázové. Jak již 

bylo zmín�no v analytické �ásti zákazníci spole�nosti tvo�í z velké �ásti zahrani�ní 

klienti, o to je riziko platební kázn� a následné vymáhání pohledávek v�tší. Navrhuji 

tedy pohledávkám po lh�t� splatnosti �elit úhradou výkon� p�ed zahájením lé�by. Léky 

budou pak k úhrad� p�i vyzvednutí. Pro menší rámec dodavatelského úv�ru,  

do 20 000 K�, bude možné výkon uhradit v den výkonu. Tímto opat�ením spole�nost 

eliminuje pohledávky po splatnosti na minimum.  

Z fundamentální analýzy je pak z�ejmé, že spole�nost nevyužila u pohledávek po 

splatnosti možnosti odpisu �i opravné položky. Spole�nost své pohledávky má již 

zahrnuty do výnos� a odvedla již za n� da� z p�íjm�. Spole�nost má dle zákona �. 

593/1992 Sb., o rezervách, v platném zn�ní možnost odepsat pohledávku do výše 20% 

rozvahové hodnoty pohledávky, která je po splatnosti více jak 6 m�síc� a nep�esáhla 

�ástku 200 000 K�. Pro vytvo�ení vyšších opravných položek i pro opravné položky 

pohledávek s hodnotou vyšší než 200 000  K�, je nutné zahájit rozhod�í �ízení, soudní 

�ízení nebo správní �ízení.  
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Za p�edpokladu, že pohledávky po splatnosti nad 180 dn� netvo�í pouze jedna 

pohledávka, ale více pohledávek jejíž hodnota nep�esáhla �ástku 200 000 K�. 

Spole�nost by pak mohla vytvo�it opravné položky ve výši 69 000 K�.  

4.2.2 �ekací lh�ta 

�ekací doba se týká p�edevším lé�by darovanými vají�ky. Nalezení vhodné dárky 

analyzovanou spole�ností m�že trvat od 1 do 3 m�síc�, lé�ebný cyklus pak trvá  

okolo 4 – 6 týdn�. V sou�asné dob� se �ekací doba na darovaná vají�ka pohybuje  

mezi 6 – 8 m�síci, což je pom�rn� dlouhá doba. D�ležitá je totiž synchronizace dárkyn�

a p�íjemkyn� vají�ek.  

�ekací dobu jsem stanovila jako slabou stránku na základ� porovnání organizace s její 

konkurencí. Konkuren�ní spole�nost disponuje dle jejích slov nejdokonalejší databází 

dárc� a dárky� v celé �eské republice. Díky této databázi m�že vybrat nejvhodn�jší 

dárce �i dárkyn� okamžit�. Lé�ba na této klinice je zahájena bez �ekací doby. Pokud 

opravdu takovou databází vlastní je to opravdu velká konkuren�ní výhoda spole�nosti. 

Spole�nost by na tuto skute�nost m�la reagovat p�ípravou projektu pro zlepšení 

nedostatku.  

Analyzovaná spole�nost by dle mého názoru mohla spolupracovat se spole�níky 

zainteresované do spole�nosti IVF Europe, s.r.o., ve které má spole�nost 25%ní podíl. 

Dalšími spole�níky jmenované spole�nosti jsou spole�nosti, které se také v�nují 

asistované reprodukci. V rámci portfolia nabízených služeb také vykonávají program 

darování vají�ek a spermií. Každý spole�ník má tedy databázi vlastních dárc� a dárky�. 

�ekací lh�ta je odvozena od neschopnosti nalezení vhodného dárce pro neplodný pár. 

Data o dárcích jsou dle zákona anonymní, kliniky se snaží na základ� informací 

lé�eného páru najít vhodnou dárkyni (shoda krevní skupiny, barvy vlas�, výšky...), tím 

se �ekací lh�ta prodlužuje. Vytvo�ením spole�né databáze 4 spole�ník� by bylo možné 

tuto �ekací lh�tu velice dob�e eliminovat. Vytvo�ení spole�né databáze by asi nebylo 

obtížné, problém však nastává v podob� transportu odebraného biologického materiálu 

mezi klinikami. Spole�nosti by museli vytvo�it efektivní transportní kanál. Eliminace 

�ekací lh�ty by se s nejv�tší pravd�podobností projevila i na kone�né cen�. Nedokáži 
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bohužel reáln� odhadnou kolik t�chto vhodných dárky� by kliniky nalezly v databázi 

sp�átelených klinik. Klinika by se ovšem touto možností m�la zabývat. 

4.3 SO strategie „využití“ a ST strategie „konfrontace“

Strategie MAXI – MAXI  se zam��uje na co nejv�tší využití silných stránek 

k maximálnímu využití p�íležitostí. Spole�nost si musí uv�domit své silné stránky, ty 

posilovat a získat tak konkuren�ní výhodu pro získání p�íležitostí na trhu. Analyzovaná 

spole�nost musí stav�t na svých zkušenostech, byla v�bec prvním pracovišt�m v �eské 

republice se specializovaným týmem pro lé�bu neplodnosti s využitím darovaných 

vají�ek. Spole�nost v minulosti posílila své silné stránky rozší�ením portfolia 

poskytovaných služeb, rozší�ila svou p�vodní specializaci o veškeré dostupné moderní 

metody lé�by neplodnosti. Spole�nost se soust�edila také na nové segmenty, rozší�ila 

nabízené služby o gynekologickou ambulanci, centrum onkologické prevence 

a jednodenní chirurgii. Za strategickou výhodu spat�uji také sídlo spole�nosti, kterým je 

komplex Léka�ského domu Hlinky. Za rostoucími výkony spole�nosti stojí její stálý, 

kvalifikovaný, vyškolený a zkušený tým léka�� a sester. Klinika up�ednost�uje osobitý 

p�ístup k pacient�m. Sv�j osobitý p�ístup spole�nost podtrhuje porozum�ním fyzické 

a psychické náro�nosti procesu um�lého oplodn�ní. P�ípadný t�etí pokus je hrazen 

plnou cenou pouze v p�ípad� pozitivní srde�ní akce plodu. Po psychické stránce nabízí 

spole�nost skupinové terapeutické sezení zdarma. Dle mého názoru spole�nost  

SO strategii aplikuje velice dob�e.  

Strategie MAXI – MINI se zam��uje na eliminaci hrozeb silnými stránkami. ST 

strategie je v souvislosti se strategií SO. Posilování silných stránek v zám�ru 

maximalizace využití p�íležitostí, má p�ímý vliv na minimalizaci hrozeb. Hrozbou, 

kterou spole�nost m�že ovlivnit svými silnými stránkami je p�edevším konkurence 

v míst� podnikání. D�sledná maximalizace silných stránek m�že vést k získání 

konkuren�ní výhody pro spole�nost, tedy eliminaci konkurence v míst� podnikání nebo 

spíše získání stálého postavení na trhu mezi svými konkurenty (získání ur�itého tržního 

podílu).  
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ZÁV�R 

Diplomová práce je zpracována na téma „Analýza firmy vybranými metodami“, které je 

v sou�asné ekonomické situaci velice aktuální. P�edm�tem podnikání analyzované 

spole�nosti je �innost nestátního zdravotnického za�ízení, na trhu p�sobí pom�rn�

krátkou dobu.  

Cílem diplomové práce je na základ� studia teoretických pramen� a na základ� výsled�

analýzy vn�jšího okolí a vnit�ního prost�edí podnikatelského subjektu stanovit výchozí 

stav organizace a navrhnout taková opat�ení, která by vedla k jeho zlepšení. Cíl� bylo 

dosaženo na základ� nastudovaných informací, materiál�, legislativy a literatury 

o zvolených metodách analýzy. Výchozí obraz o stavu organizace byl získána na 

základ� pro provedených analýz vnit�ního prost�edí a vn�jšího okolí podniku. Z analýzy 

makrookolí spole�nosti vyplynuly p�íležitosti a hrozby pro spole�nost, analýzou 

vnit�ního prost�edí spole�nosti pak vyvstanuly její silné a slabé stránky.  

Výsledky provedených analýz ukázaly, že je spole�nost finan�n� zdravá a silná. Silná 

konkurence v oboru vede spole�nost k stále lepším výkon�m. A�koliv výsledky Quick 

testu jsou výborné spole�nost by se m�la mít na pozoru. Navzdory existujícím bariérám 

vstupu se trh otevírá, napovídají tomu slabé stránky spole�nosti. Jejich eliminace 

znamená silnou konkuren�ní výhodu. Za výkony spole�nosti stojí loajální, 

kvalifikovaný, vyškolený a zkušený tým. Reakcí spole�nosti na sílící konkurenci bylo 

rozší�ení nabízených služeb. Výkony léka�ského týmu jsou provád�ny na pracovišti, 

které spl�uje požadavky špi�kových evropských pracoviš	. Silnou stránkou je také 

osobní p�ístup k pacient�m a program sdílení rizika neúsp�chu. Výraznou slabou 

stránku spole�nosti spat�uji ve špatné platební morálce odb�ratel�, která byla zjišt�na 

z výsledk� provedené Fundamentální analýzy. Specifické poskytované služby si také 

vyžadují pom�rn� dlouhou �ekací dobu. P�íležitosti pro budoucí vývoj spole�nosti jsem 

analyzovala dle výsledk� analýz vn�jšího okolí. Analýzou demografického vývoje 

spole�nosti byla identifikována p�íležitost v podob� rostoucího v�ku prvorodi�ek. Další 

p�íležitosti spole�nosti byly identifikovány v legislativních zm�nách, nap�. zm�na po�tu 

hrazených pokus� um�lého oplodn�ní hrazených pojiš	ovnou. Spole�nost je pak 

ohrožena zejména vlivy zm�n politických a legislativních faktor�; r�stem cen 

a da�ovou legislativou. 
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Záv�re�ná kapitola diplomové práce je koncipována na principech SWOT matice. 

Návrhy podporující budoucí rozvoj spole�nosti jsou roz�azeny do �ty� skupin 

kombinací jednotlivých složek SWOT analýzy. Jednotlivé složky jsou pak 

determinovány minimalizací �i maximalizací kombinovaných vn�jších a vnit�ních 

zjišt�ných skute�ností.  Slabé stránky spole�nosti jsou výsledkem neprofesionálního 

managementu spole�nosti. Pokud management spole�nosti nebude na sou�asnou situaci 

reagovat budou ji opoušt�t solventní klienti.   

Stanovených cíl� práce bylo dosaženo.  
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P�ÍLOHY 
P�íloha �. 1 Rozvaha ke dni 31. prosince 2010

ROZVAHA 
Obchodní firma 
nebo jiný název 
ú�etní jednotky 

Zpracováno 
v souladu 
s vyhláškou �. 
500/2002 Sb. ve 
zn�ní pozd�jších 
p�edpis�

(BILANCE) 

ke dni 31. prosince 2010 
   

( v celých tisících K� ) Sídlo, bydlišt� nebo 
místo podnikání 
ú�etní jednotky I�
  
  

  
  

    

  

  

Ozna�ení AKTIVA �ád 
Minulé 

ú�. B�žné ú�etní období 
období 

Brutto Korekce Netto Netto 
a b c 1 2 3 4 
  AKTIVA CELKEM ( �. 02 + 03 + 31 + 63) 001 72 618 -13 237 59381 37899

A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0
B.   Dlouhodobý majetek (�. 04 + 13 + 23) 003 22 957 -13 237 9 720 7 294
B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek (�.05 až 12) 004 568 -258 310 223
B. I. 1 Z�izovací výdaje 005 0 0 0 0

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  006 0 0 0 0
3 Software 007 357 -258 99 223
4 Ocenitelná práva 008 0 0 0 0
5 Goodwill 009 0 0 0 0
6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0
7 Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek 011 211 0 211 0

  

8 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 

012 0 0 0 0

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek  (�.14 až 22) 013 22 119 -12 979 9 140 7 021
B. II. 1 Pozemky 014 0 0 0 0

2 Stavby 015 372 -67 305 329

3 
Samostatné movité v�ci a soubory movitých 
v�cí 016 20 806 -12 912 7 894 6 684

4 P�stitelské celky trvalých porost� 017 0 0 0 0
5 Dosp�lá zví�ata a jejich skupiny 018 0 0 0 0
6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 0
7 Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek 020 941 0 941 8

8 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 021 0 0 0 0

  

9 Oce�ovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 0
B. III.   Dlouhodobý finan�ní majetek  (�. 24 až 30) 023 270 0 270 50
B. III. 1 Podíly - ovládaná osoba 024 220 0 220 0

2 
Podíly v ú�etních jednotkách pod podstatným 
vlivem 025 50 0 50 50

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 0

4 
P�j�ky a úv�ry - ovládaná nebo ovládající 
osoba, podstatný vliv 027 0 0 0 0

5 Jiný dlouhodobý finan�ní majetek 028 0 0 0 0
6 Po�izovaný dlouhodobý finan�ní majetek 029 0 0 0 0

  

7 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan�ní 
majetek 030 0 0 0 0
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Ozna�ení AKTIVA �ád Minulé ú�.
B�žné ú�etní období 

období 

Brutto Korekce Netto Netto a b c 

1 2 3 4 

C.   Ob�žná aktiva  (�. 32 + 39 + 48 + 58) 031 49 316 0 49 316 29 988

C. I. Zásoby   (�.33 až 38) 032 5 427 0 5 427 5 183

C. I. 1 Materiál 033 5 427 0 5 427 5 183

2 Nedokon�ená výroba a polotovary 034 0 0 0 0

3 Výrobky 035 0 0 0 0

4 Mladá a ostatní zví�ata a jejich skupiny 036 0 0 0 0

5 Zboží 037 0 0 0 0

  

6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0

C. II. Dlouhodobé pohledávky  (�. 40 až 47) 039 0 0 0 0

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztah� 040 0 0 0 0

2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 041 0 0 0 0

3 Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0

4
Pohledávky za spole�níky, �leny družstva  a za 
ú�astníky sdružení 

043 0 0 0 0

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0

6 Dohadné ú�ty aktivní 045 0 0 0 0

7 Jiné pohledávky 046 0 0 0 0

  

8 Odložená da�ová pohledávka 047 0 0 0 0

C. III. Krátkodobé pohledávky  (�. 49 až 57) 048 17 578 0 17 578 4 177

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztah� 049 3 238 0 3 238 2 656

2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 050 0 0 0 0

3 Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0

4
Pohledávky za spole�níky, �leny družstva  a za 
ú�astníky sdružení 

052 12 000 0 12 000 0

5 Sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní 053 0 0 0 0

6 Stát - da�ové pohledávky 054 0 0 0 0

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 82 0 82 0

8 Dohadné ú�ty aktivní 056 172 0 172 34

  

9 Jiné pohledávky 057 2 086 0 2 086 1 487

C. IV. Krátkodobý finan �ní majetek  (�. 59 až 62) 058 26 311 0 26 311 20 628

C. IV. 1 Peníze 059 1 151 0 1 151 619

2 Ú�ty v bankách 060 25 160 0 25 160 20 009

3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 061 0 0 0 0  

4 Po�izovaný krátkodobý finan�ní majetek 062 0 0 0 0

D. I. �asové rozlišení  (�. 64 až 66) 063 345 0 345 617

D. I. 1 Náklady p�íštích období  064 320 0 320 308

2 Komplexní náklady p�íštích období 065 0 0 0 0
  

3 P�íjmy p�íštích období 066 25 0 25 309
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Ozna�ení PASIVA �ád B�žné ú�etní Minulé ú�etní 
období období 

a b c 
5 6 

  PASIVA CELKEM   ( �. 68 + 86 + 119) 067 59 381 37 899

A.   Vlastní kapitál   (�. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 068 36 304 23 754

A. I.   Základní kapitál (�. 70 až  72) 069 200 200

1 Základní kapitál 070 200 200

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0  

3 Zm�ny základního kapitálu 072 0 0

A. II.   Kapitálové fondy   (�. 74 až 77) 073 0 0

A. II. 1 Emisní ážio 074 0 0

2 Ostatní kapitálové fondy 075 0 0

3 Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní majetku a závazk� 076 0 0

4 Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní p�i p�em�nách 077 0 0
  

5 Rozdíly z p�em�n spole�ností 078 0 0

A. III.   Rezervní fondy, ned�litelný fond  a ostatní fondy ze zisku  
(�. 80 + 81) 079 20 20

A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Ned�litelný fond 080 20 20

  2 Statutární a ostatní fondy 081 0 0

A. IV.   Výsledek hospodá�ení minulých let  (�. 83 + 84) 082 23 534 23 534

A. IV. 1 Nerozd�lený zisk minulých let  083 23 534 23 534

  2 Neuhrazená ztráta minulých let 084 0 0

A. V.   Výsledek hospoda�ení b�žného ú�etního období (+/-)  085
  /�.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 82 + 86 + 119)/   

12 550 14 773

B.   Cizí zdroje      (�. 87 + 92 + 103 + 115) 086 22 767 14 096

B. I.   Rezervy   (�. 88 až 91) 087 0 0

B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních p�edpis� 088 0 0

2 Rezerva na d�chody a podobné závazky 089 0 0

3 Rezerva na da� z p�íjm� 090 0 0  

4 Ostatní rezervy 091 0 0

B. II.   Dlouhodobé závazky  (�. 93 až 102) 092 0 0

B. II. 1 Závazky z obchodních vztah� 093 0 0

2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 094 0 0

3 Závazky - podstatný vliv 095 0 0

4 
Závazky ke spole�ník�m, �len�m družstva  a k ú�astník�m 
sdružení 096 0 0

5 Dlouhodobé p�ijaté zálohy 097 0 0

6 Vydané dluhopisy 098 0 0

7 Dlouhodobé sm�nky k úhrad� 099 0 0

8 Dohadné ú�ty pasívní 100 0 0

9 Jiné závazky 101 0 0

  

10 Odložený da�ový závazek 102 0 0
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ozna� PASIVA �ád B�žné ú�etní Minulé ú�etní 

období období 
a b c 

5 6 

B. III.   Krátkodobé závazky  (�. 104 až 114) 103 22 767 14 096

B. III. 1 Závazky z obchodních vztah� 104 1 832 372

    2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 105 0 0

    3 Závazky - podstatný vliv 106 0 0

    4 
Závazky ke spole�ník�m, �len�m družstva  a k ú�astník�m 
sdružení 107 12 12

    5 Závazky k zam�stnanc�m 108 12 008 7 468

    6 Závazky ze sociálního zabezpe�ení a zdravotního pojišt�ní 109 1 847 666

    7 Stát - da�ové závazky a dotace 110 2 551 2 959

    8 Kratkodobé p�ijaté zálohy 111 4 430 2 581

    9 Vydané dluhopisy 112 0 0

    10 Dohadné ú�ty pasivní  113 78 36

    11 Jiné závazky 114 9 2

B. IV.   Bankovní úv�ry a výpomoci  (�. 116 až 118) 115 0 0

B. IV. 1 Bankovní úv�ry dlouhodobé 116 0 0

    2 Krátkodobé bankovní úv�ry  117 0 0

    3 Krátkodobé finan�ní výpomoci 118 0 0

C. I.   �asové rozlišení  (�. 120 + 121) 119 310 49

C. I. 1 Výdaje p�íštích období 120 310 49

    2 Výnosy p�íštích období  121 0 0
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P�íloha �. 2 Výkaz zisku a ztrát k 31. prosinci 2010 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma nebo jiný 
název ú�etní jednotky 

Zpracováno 
v souladu 
s vyhláškou �. 
500/2002 Sb. 
ve zn�ní 
pozd�jších 
p�edpis�

ke dni 31. prosince 2010 

  ( v celých tisících K� ) 

   

  Sídlo, bydlišt� nebo místo 
podnikání ú�etní jednotky 

I�
  
  

  
  

  

  

  

  

Ozna�ení TEXT �íslo
Skute�nost v ú�etním 

období 
�ádku b�žném minulém 

a b   
c 1 2 

I. Tržby za prodej zboží  01 0 0
A.   Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0

+ Obchodní marže  (�. 01-02) 03 0 0
II. Výkony  (�. 05+06+07) 04 105 187 79 823

  II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobk� a služeb 05 105 187 79 823

2 Zm�na stavu zásob vlastní �innosti 06 0 0
  

3 Aktivace 07 0 0
B.   Výkonová spot�eba   (�. 09+10) 08 40 869 33 096
B. 1 Spot�eba materiálu a energie 09 23 318 20 671
B. 

  
2 Služby 10 17 551 12 425

+ P�idaná hodnota  (�. 03+04-08) 11 64 318       46 727 

C.   Osobní náklady 12 41 683 22 764
C. 1 Mzdové náklady 13 33 346 19 020
C. 2 Odm�ny �len�m orgán� spole�nosti a družstva 14 0 0
C. 3 Náklady na sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní 15 7 641 3 406
C. 

  

4 Sociální náklady 16 696 338
D.   Dan� a poplatky 17 43 27

E.   Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 5 643 4 188

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (�. 20+21 
) 19 37 0

  III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  20 37 0

    2 Tržby z prodeje materiálu 21 0 0

F.   Z�statková cena prodaného dlouhodobého majetku 
a materiálu (�. 23+24 ) 22 5 0

F.   1 Z�statková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 5 0

F.   2 Prodaný materiál 24 0 0

G.   
Zm�na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních náklad� p�íštích období 25 59 0

IV. Ostatní provozní výnosy 26 715 40

H.   Ostatní provozní náklady 27 1 381 536
V. P�evod provozních výnos� 28 0 0

I.   P�evod provozních náklad� 29 0 0

Provozní výsledek hospoda�ení 30 
* 

/(�.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/   
16 256 19 252



114

Ozna�ení TEXT �íslo
Skute�nost v ú�etním 

období 

�ádku sledovaném minulém
a b   

c 1 2 

VI Tržby z prodeje cenných papír� a podíl� 31 0 0

J.   Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0

  VII. Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku ( �. 34 + 35 + 
36) 

33 0 0

  VII. 1
Výnosy z podíl� v ovládaných osobách a v ú�etních jednotkách 
pod podstatným vlivem 34 0 0

  VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír� a podíl� 35 0 0

  VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finan�ního majetku 36 0 0

  VIII. Výnosy z krátkodobého finan�ního majetku 37 0 0

K.   Náklady z finan�ního majetku 38 0 0

  IX. Výnosy z p�ecen�ní cenných papír� a derivát� 39 0 0

L.   Náklady z p�ecen�ní cenných papír� a derivát� 40 0 0

M.   Zm�na stavu rezerv a opravných položek ve finan�ní oblasti 41 0 0

X. Výnosové úroky 42 161 107

N.   Nákladové úroky 43 0 0

XI. Ostatní finan�ní výnosy 44 132 133

O.   Ostatní finan�ní náklady 45 983 1 194

XII. P�evod finan�ních výnos� 46 0 0

P.   P�evod finan�ních náklad� 47 0 0

Finan�ní výsledek hospoda�ení 48 
* 

 /(�.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/   
-690 -954

Q.   Da	 z p�íjm� za b�žnou �innost   (�. 50 + 51) 49 3 016 3 525

Q. 1      -splatná 50 0 0

Q.
  

2      -odložená 51 0 0

** Výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost  (�. 30 + 48 - 49) 52 12 550 14 773

XIII. Mimo�ádné výnosy 53 0 0

R.   Mimo�ádné náklady 54 0 0

S.   Da	 z p�íjm� z mimo�ádné �innosti  (�. 56 + 57) 55 0 0

S. 1      -splatná 56 0 0

S. 
  

2      -odložená 57 0 0

* Mimo�ádný výsledek hospoda�ení (�. 53 - 54 -55 ) 58 0 0

T.   P�evod podílu na výsledku hospoda�ení spole�ník�m (+/-) 59 0 0

*** Výsledek hospoda�ení za ú�etní období (+/-)  (�. 52 + 58 - 
59) 60 12 550 14 773

**** Výsledek hospoda�ení  p�ed zdan�ním (+/-)  (�. 30 + 48 + 53 
- 54) 61 15 566 18 298
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P�íloha �. 3 P�ehled o pen�žních tocích k 31. prosinci 2010 

P�EHLED O PEN�ŽNÍCH 
TOCÍCH 

Obchodní firma 
nebo jiný název 
ú�etní jednotky 

Zpracováno v souladu 
s vyhláškou �. 500/2002 Sb. 

( výkaz cash-flow ) 
  ke dni 31. prosince 2010    

( v celých tisících K� ) 

  

Sídlo, bydlišt�
nebo místo 
podnikání ú�etní 
jednotky 
  

  

  
          
  

  

  
P. Stav pen�žních prost�edk� a pen�žních ekvivalent� na za�átku ú�etního období 20 628

  Pen�žní toky z hlavní výd�le�né �innosti (provozní �innost)   
Z.   Ú�etní zisk nebo ztráta z b�žné �innosti p�ed zdan�ním 15 566
A. 1 Úpravy o nepen�žní operace 5 509
A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umo�ování opravné položky k nabytému majetku 5 643
A. 1 2 Zm�na stavu opravných položek, rezerv  59
A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv  -32
A. 1 4 Výnosy z dividend a podíl� na zisku 0

A. 1 5
Vyú�tované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyú�tované výnosové 
úroky 

-161

A. 1 6 P�ípadné úpravy o ostatní nep�n�žní operace 0

A. * �istý pen�žní tok z prov.�innosti p�ed zdan�ním, zm�nami prac. kapitálu 
a mim.položkami 

21 075

A. 2 Zm�ny stavu nep�n�žních složek pracovního kapitálu 8 946
A. 2 1 Zm�na stavu pohledávek z provozní �innosti, p�echodných ú�t� aktiv -1 129
A. 2 2 Zm�na stavu krátkodobých závazk� z provozní �innosti, p�echodných ú�t� pasiv 10 319
A. 2 3 Zm�na stavu zásob -244

A. 2 4
Zm�na stavu krátkodobého finan�ního majetku nespadajícího do pen�žních prost�. 
a ekvivalent�

0

A. ** �istý pen�žní tok z provozní �innosti p�ed zdan�ním a mimo�ádnými položkami 30 021
A. 3 Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných 0
A. 4 P�ijaté úroky 161
A. 5 Zaplacená da� z p�íjm� za b�žnou �innost a dom�rky dan� za minulá období -4 403

A. 6 
P�íjmy a výdaje spojené s mimo�ádným hospodá�ským výsledkem v�etn� dan� z 
p�íjm�

0

A. *** �istý pen�žní tok z provozní �innosti  25 779
  Pen�žní toky z investi�ní �innosti   
B. 1   Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -8 133
B. 2   P�íjmy z prodeje stálých aktiv 37
B. 3   P�j�ky a úv�ry sp�ízn�ným osobám -12 000
B. ***   �istý pen�žní tok vztahující se k investi�ní �innosti  -20 096
  Pen�žní toky z finan�ních �inností   
C. 1   Dopady zm�n dlouhodobých,resp. krátkodobých závazk� 0
C. 2   Dopady zm�n vlastního kapitálu na pen�žní prost�edky a ekvivalenty 0

C. 2 1
Zvýšení pen�žních prost�edk� z d�vod� zvýšení základního kapitálu, emisního ážia 
atd. 

0

C. 2 2 Vyplacení podíl� na vlastním jm�ní spole�ník�m 0
C. 2 3 Další vklady pen�žních prost�edk� spole�ník� a akcioná�� 0
C. 2 4 Úhrada ztráty spole�níky 0
C. 2 5 P�ímé platby na vrub fond� 0
C. 2 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku v�etn� zaplacené dan� 0
C. *** �istý pen�žní tok vztahující se k finan�ní �innosti  0
F. �isté zvýšení resp. snížení pen�žních prost�edk� 5 683
R. Stav pen�žních prost�edk� a pen. ekvivalent� na konci ú�etního období 26 311


