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Anotace 

 

Finanční analýza má důležité postavení při hodnocení finančního vývoje podniku, 

přispívá k odhalování současného i budoucího vývoje jednotlivých ekonomických 

ukazatelů a vytváří tak podklady pro operativní a strategické rozhodování 

managementu. Ve své práci se zaměřuji na finanční analýzu společnosti STAREZ-

SPORT, a.s.V teoretické části se pokusím za pomoci odborné literatury shrnout veškerá 

fakta týkající se této problematiky. Poté provádím samotnou analýzu společnosti 

STAREZ-SPORT,a.s. za pomoci vybraných ukazatelů. 

 

Annotation 

Financial analysis is an essential element when assessing a firm’s growth. It helps to 

reveal current and also future development of particular economical index thus giving 

basis for operative and strategic management. I have concentrated on the financial 

analysis of a company called STAREZ - SPORT, a.s. And it is divided into theoretical 

and practical part. Using technical literature I have tried to compile all the facts of this 

issue in the theoretical part. Then I have performed specifically the company’s analysis 

using chosen index. 
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1. ÚVOD 

Cílem každé obchodní společnosti založené za účelem podnikání a dosažení zisku by 

měla být snaha zajistit si na trhu významné místo a vytvářet určité hodnoty. Každý takto 

založený podnik by neměl zapomínat na možnosti vytváření analýz, které mu mohou 

být nápomocny z hlediska budoucího rozvoje, rozhodování, strategie a plánovaní. 

Hlavní předností analýzy je, že dokáže rozpoznat příčinu problému a také dokáže 

rozpoznat hrozby a příležitosti v podnikání. 

Díky nedávné finanční krizi mnoho podniků pocítilo, že hospodaření s finančními 

prostředky není jednoduché.  Mnohé společnosti následky krize nezvládly a dostaly se 

do finančních problémů. Některé byly pod tlakem krize nuceny ukončit svoji činnost. 

Velký vliv na to, zda se společnost dokáže s těmito nástrahami vyrovnat, má vhodně 

vybraná strategie managementu. 

Finanční analýza zaujímá zásadní postavení při hodnocení vývoje podniku, napomáhá 

odhalovat a odhadovat současný i budoucí vývoj jednotlivých ekonomických ukazatelů 

a vytváří tak podklady pro operativní a strategické rozhodování managementu. Díky 

finanční analýze můžeme rozpoznat silné a slabé stránky v podnikání určité firmy, 

problémové oblasti a zjistit příčinu vzniku nepříznivého stavu. 

 Ovšem ukázat jak na tom společnost ve skutečnosti opravdu je a jak významné místo 

na trhu zaujímá, není jen úkolem finanční analýzy. Další podstatnou okolností, která 

hraje také svoji neméně důležitou roli, je prostředí, ve kterém se společnost nachází a 

jak ji ovlivňuje. Dále je pak nutné brát zřetel na konkurenci, postavení firmy na trhu a 

zjistit vypovídající sílu odběratelů a dodavatelů.  

Zkoumání okolních vlivů, ať už pozitivních či negativních, které na společnost působí, 

má za úkol analýza, konkrétně pak SLEPTE, SWOT, Porterův model konkurenčních sil 

a mnoho dalších. Na základě těchto analýz se dá objektivně zhodnotit, jakým směrem se 

zkoumaná společnost může vydat, čemu se musí vyhnout a co musí změnit, aby přežila 

na trhu v neúprosném světě obchodu a služeb. 

Společnost, kterou se budu ve své práci zabývat, se stará o správu sportovních areálů v 

Brně Jedná se o městskou společnost, která má jako jediného akcionáře město Brno ze 

100% účastí. Dá se říct, že krize se této firmy bezprostředně netýká, protože je z větší 
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části financována z městského rozpočtu města Brna pomocí dotací, ovšem právě proto 

je velmi přínosné sledovat, zda firma financována z městského rozpočtu dobře 

hospodaří či nikoli. Daná společnost se doposud finanční analýzou příliš nezaobírala, 

ale i přesto doufám, že výsledky mojí práce a navrhnuté opatření společnosti pomohou, 

a že by nemusela podpora města být jediná, a firma se mohla stát finančně méně 

závislou.  

 

1.1 Cíl práce 

 

Cílem mé diplomové práce je analýza městské společnosti STAREZ-SPORT, a.s., která 

se zabývá správou a řízením sportovních a rekreačních zařízení, a posouzení její 

aktuální situace. Dále má práce zjistit, v jakém stavu se firma nachází a zhodnotit její 

vnitřní prostředí, pozitiva a negativa, a taky i okolí, které ji ovlivňuje. Tyto informace 

jsou obzvlášť důležité pro odhalování problémů, které společnost má a ukazují nástrahy, 

které mohou na firmu negativně působit. Pomocí těchto analýz můžeme navrhnout 

opatření, která pomohou eliminovat hrozby. Pro úspěšné dosažení cíle diplomové práce 

jsem si stanovila částečné cíle, mezi které patří: 

 

 Prostudování teorie o dané problematice 

 Provedení finanční analýzy společnosti 

 Analýza okolí podniku na základě SLEPTE analýzy 

 Analýza konkurence pomocí Porterova modelu pěti sil 

 Na základě SWOT analýzy zjistit silné a slabé stránky společnosti a také její 

hrozby a příležitosti 

 Na základě výsledků analýz doporučím společnosti návrhy na zlepšení finanční 

pozice 

 

Pro splnění cílů diplomové práce využiji odbornou literaturu, výroční zprávy 

společnosti, přímý kontakt s vedením této společnosti a své vlastní poznatky za roční 

dobu mé činnosti v této firmě.  



13 

 

V části, která obsahuje návrhy opatření, se pokusím popsat návrhy, které by mohly 

sloužit pro firmu jako návod na zlepšení situace podniku.  

V neposlední řadě mi budou neocenitelnou pomocí odborné konzultace s vedoucí mé 

diplomové práce. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

2.1  Finanční analýza 

„Finanční analýza je oblastí, která představuje významnou součást komplexu finančního 

řízení podniku, neboť zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem řídících 

rozhodnutí a skutečností. Je předmětem úzce spojena s finančním účetnictvím, které 

poskytuje data a informace pro finanční rozhodování prostřednictvím základních 

finančních výkazů“. Finanční analýza poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a 

rozšiřuje tak jejich vypovídající schopnost, umožňuje dospět k určitým záměrům o 

celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, podle nichž by bylo možné přijmout 

různá rozhodnutí.
1
 

Pro hodnocení finanční situace a výkonnosti podniků se využívá celá řada poměrových 

ukazatelů. Smyslem využití ukazatelů je posoudit a zhodnotit finanční situaci podniku a 

formulovat doporučení pro jeho další vývoj. 
2
 

Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané 

budoucnosti finančního hospodaření firmy. Jejím cílem je poznat finanční zdraví 

podniku, identifikovat slabiny, které by mohly v budoucnosti vést k problémům a 

determinovat silné stránky, na kterých by mohla firma stavět. Jako nástroj ohodnocení 

finančního zdraví firmy je finanční analýza používána mnoha různými ekonomickými 

subjekty, které mají zájem dozvědět se více o jejím hospodaření. 
3
 

 

Obecnou úlohou při finanční analýze je především posouzení finančního zdraví firmy 

ve čtyřech krocích: 

1. Rámcové posouzení situace na základě vybraných ukazatelů. 

2. Podrobný rozbor, jehož cílem je posouzení orientačních poznatků z kroku jedna. 

3. Hlubší analýza negativních jevů, ke kterým jsme dospěli v předcházejících krocích. 

                                                
1

 Dle literatury [18] VALACH, J. Finanční řízení podniku. Praha: Ekopress, 1999. 324 s. ISBN 80-86119-21-1. – str. 75 
 

2
 Dle literatury [4] DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: Ekopress, 2008. 192 s. ISBN 978-80-86929-  

44-6. – str.68  
 

3
 Dle literatury [2] BLAHA, Z. , JINDŘICHOVSKÁ, I.: Jak posoudit finanční zdraví podniku. Praha: Management Press, Praha 

1996. 159 s. ISBN 80-85603-80. – str. 12 
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4. Návrh na možná opatření a zhodnocení rizik. 
4
 

 

2.2  Uţivatelé finanční analýzy 

Informace, které se týkají finančního stavu podniku, zajímá mnoho subjektů. Uživatelé 

finančních analýz jsou jednak externí a jednak interní.  

 

K externím uživatelům patří:  

 

Investoři  

Mezi investory patří takové subjekty, které do podniku vkládají kapitál za 

účelem jeho zhodnocení. Očekávají tedy, že se jimi vložené prostředky po 

určitém čase vrátí, ale také, že získají něco navíc, např. podíly na zisku nebo 

prodej zhodnocených akcií.  

 

Obchodní partneři  

Obchodní partneři se zaměřují především na to, zda bude podnik schopen platit 

svoje závazky. Jde jim především o krátkodobou likviditu. U dlouhodobých 

dodavatelů se soustřeďuje zájem také na dlouhodobou stabilitu, s cílem zajistit svůj 

odbyt u stabilního zákazníka.   

 

Banky a její věřitelé  

Věřitelé žádají co nejvíce informací o finančním stavu dlužníka, aby se mohli 

správně rozhodnout, zda poskytnout úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek. 

Banky při poskytování úvěrů svým klientům často zahrnují do úvěrových smluv 

klauzule, kterými je vázána stabilita úvěrových podmínek na hodnoty vybraných 

finančních ukazatelů. Banka si například může vymínit úvěrovou podmínku, že 

zvýší úvěrovou sazbu, jestliže podnik překročí jistou hranici zadluženosti. 

                                                
4

 Dle literatury [14] RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. Praha: Grada, 2008. 120 s. ISBN 978-80-

247-2481-2. 
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Držitelé dluhopisů se zajímají zejména o likviditu podniku, o jeho finanční 

stabilitu a o to, zda jim bude jejich cenný papír splacen včas a v dohodnuté výši.  

  

Stát a jeho orgány  

Stát a jeho orgány se zajímají o finančně-účetní data z mnoha důvodů; např. pro 

statistiku, pro kontrolu podniků se státní účastí, pro kontrolu plnění daňových 

povinností, rozdělování finanční výpomoci podnikům, získání přehledů o 

finančním stavu podniků se státní zakázkou. Vyžadují informace pro 

formulování hospodářské politiky státu.  

 

K interním uživatelům výsledku finanční analýzy patří:  

 

Manaţeři  

Využívají informace získané z finanční analýzy především pro dlouhodobé a 

operativní řízení podniku. Tyto informace umožňují vytvoření zpětné vazby 

mezi řídícím rozhodnutím a jeho praktickým důsledkem. Znalost finanční 

situace podniku jim umožňuje rozhodovat se správně při získávání finančních 

zdrojů, při zajišťování optimální majetkové struktury. Finanční analýza, která 

odhaluje silné a slabé stránky finančního hospodaření podniku, umožňuje 

manažerům přijmout pro příští období správný podnikatelský záměr 

rozpracovaný ve finančním plánu.  

 

Zaměstnanci  

Zaměstnanci mají zájem, aby firma prosperovala, byla finančně stabilní k 

zajištění výplaty mzdy a zaměstnaneckých bonusů.  

 

Každý z těchto subjektů zajímají informace o firmě z jiného důvodu. Investoři se 

zajímají především o míru výnosnosti jejich kapitálu, o likviditu podniku, o disponibilní 

zisk a výši dividend. Pro manažery jsou důležité, aby mohli zajistit dlouhodobé i 

operativní řízení podniku. Obchodním partnerům, bankám a jiným věřitelům záleží na 
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solventnosti a likviditě podniku. Stát a jeho orgány se zajímají o tyto informace zejména 

z důvodu kontroly plnění daňových povinností.
5
  

 

2.3  Informace potřebné k finanční analýze 

 

Výchozím a základním zdrojem informací pro finanční analýzu jsou především 

následující výkazy: 

 Externí výkazy 

Poskytují informace externím uživatelům. Podávají přehled o stavu a struktuře majetku 

a zdrojích jeho krytí (rozvaha), o tvorbě a užití výsledku hospodaření (výkaz zisku a 

ztráty) a konečně o pohybu peněžních toků (výkaz Cash Flow). 

 Interní výkazy 

Nepodléhají žádné jednotné metodické úpravě a každý podnik si je vytváří podle svých 

potřeb. Patří sem zejména výkazy zobrazující vynakládaní podnikových nákladů 

v nejrůznějším členění. Dále pak výkazy o spotřebě nákladů na jednotlivé výkony nebo 

v jednotlivých střediscích apod. Tyto výkazy ale mají interní charakter, nejsou veřejně 

dostupnými informacemi. 

 

Kromě těchto základních zdrojů se využívá i řada dalších relevantních informací. 

Celkově lze shrnout údaje pro finanční analýzu do následujících oblastí. 

Finanční informace zahrnují účetní výkazy a výroční zprávy, vnitropodnikové 

informace, prognózy finančních analytiků a vedení firmy, burzovní informace, zprávy o 

vývoji měnových relací a úrokových měr 

                                                
5

[5] GRÜNWALD, R. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2. 
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„Kvantifikovatelné nefinanční informace obsahují firemní statistiky produkce, odbytu, 

zaměstnanosti, prospekty, normy spotřeby, interní směrnice. 

Nekvantifikovatelné informace představující zprávy vedoucích pracovníků jednotlivých 

útvarů firmy, komentáře manažerů, odborného tisku, nezávislá hodnocení, prognózy“.
6
 

  Přístup k finanční analýze 

„Adaptace podniků na ekonomický vývoj a dosahování vyšší konkurenceschopnosti se 

projevuje i v pojetí a měření výkonnosti podniku. Přístupy k měření výkonnosti firem 

prošly výrazným vývojem a odráží se v nich jak technicko-ekonomický typ ekonomiky, 

informační možnosti, tak stupeň poznání při řízení ekonomických systémů“. V 

ekonomii se obvykle rozlišují dva přístupy k hodnocení ekonomických procesů. 

Konkrétně se jedná o fundamentální analýzu a analýzu technickou. 
7
 

 

 Fundamentální analýza 

 

Fundamentální analýza je založená na znalostech a vzájemných souvislostech mezi 

ekonomickými a makroekonomickými procesy. Opírá se o značné množství informací a 

odvozuje závěry zpravidla bez algoritmických postupů. Je obvykle chápána jako rozbor 

a vyhodnocení údajů získaných z povinných účetních výkazů, především z rozvahy, 

výkazu zisků a ztrát a někdy i z cash flow.     

Funkce této analýzy je poskytnutí obsáhlých informací o stavu firmy. O struktuře jejího 

majetku a účelnosti vynakládání s ním a to až do takových detailů jako může být odhad 

věku stálých aktiv (najdeme v řádku příslušného majetku porovnáním sloupců brutto, 

netto a korekce z Rozvahy a odpisů z Výkazu zisků a ztrát). Dá se taky posoudit výška 

zásob vzhledem ke spotřebě materiálu anebo posoudit výška bankovního účtu vhledem 

k tržbám či k výši krátkodobých závazků. Díky této analýze můžeme posoudit také 

výšku krátkodobých závazků s krátkodobými pohledávkami. Je možné převést rámcový 

                                                
6

 Dle literatury [4] DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: Ekopress, 2008. 192 s. ISBN 978-80-86929-

44-6. – str.69 

7
 Dle literatury [4] DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: Ekopress, 2008. 192 s. ISBN 978-80-86929-

44-6. – str.15 
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odhad počtu zaměstnanců, dá se aplikovat podrobná analýza pasiv podle druhů i podle 

relací dlouhodobých a krátkodobých závazků.
8
 

 

 Technická analýza 

Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě 

systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je 

používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, futures a úrokových 

produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako 

je např. cena, objem, množství otevřených kontraktů na trhu. Technická analýza se 

proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, 

sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. 

Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné 

otočení trendu. Stejně jako předpověď počasí, nevede ani technická analýza k jistým 

předpovědím. Je-li však použita správně, může dramaticky zmenšit procento omylu této 

předpovědi. Slouží tedy investorům k určení toho, co je pravděpodobnější.
9
 

 

2.4 Metody finanční analýzy 

 

Metod, které využívá finanční analýza je celé řada. Já se však budu zabývat pouze těmi 

základními, které jsou běžně užívány. Pokusím se je přiblížit jednoduchou formou. 

V zásadě bychom metody finanční analýzy mohli rozdělit do dvou skupin, a to: 

 Jednoduché neboli elementární metody 

 Metody s větší složitostí neboli vyšší metody 

 

                                                
8

 Dle literatury [7] HANUŠOVÁ, H. Manažerské účetnictví. Brno: Zdeněk Novotný, 2004. 108 s. ISBN 80-7355-003-2 – str. 9 
 

9
 Dle literatury [23] www.wikipedie.cz [online]: 2011[cit. 2010-12-05]. Dostupné z WWW:                                                                         

http://cs.wikipedia.org/wiki/Technick%C3%A1_anal%C3%BDza 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Cenn%C3%BD_pap%C3%ADr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Futures
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fundament%C3%A1ln%C3%AD_anal%C3%BDza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cena
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kontrakt
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sentiment_trhu&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Politick%C3%A1_situace&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Da%C5%88ov%C3%A1_politika&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekonomick%C3%A9_prost%C5%99ed%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Investor
http://www.wikipedie.cz/


20 

 

2.4.1 Elementární metody 

„Jednoduché (elementární) metody vycházejí z dostupných informací, které lze 

zpracovat a vyhodnotit v podstatě jednoduchým způsobem, mohou s nimi pracovat také 

manažeři podniku. Můžeme je dále rozdělit na analýzy“: 
10

 

a) ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ 

 horizontální analýza 

 vertikální analýza 

 

b) ANALÝZA RODÍLOVÝCH UKAZATELŮ 

 čistý pracovní kapitál 

 čisté pohotové prostředky 

 čistý peněžní fond 

 

c) ANALÝZA TOKOVÝCH UKAZATELŮ 

 analýza Cash flow 

 

d) ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ 

 ukazatele rentability 

 ukazatele likvidity 

 ukazatele aktivity 

 ukazatele zadluženosti 

 

e) ANALÝZA SOUSTAV UKAZATELŮ 

 Altmanův index finančního zdraví 

 Quicktest 

 pyramidové rozklady 

 

                                                
10

 Dle literatury  [3] ČECHOVÁ, A.: Manažerské účetnictví. Brno: Computer Press, a.s., Brno 2006. 182 s. ISBN 80-251-1124-5. - 

str.123 
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2.4.1.1 Absolutní ukazatele 

 

Výchozím bodem finanční analýzy je tzv. vertikální a horizontální rozbor finančních 

výkazů. Oba postupy umožňují vidět původní absolutní údaje z účetních výkazů 

v určitých relacích, v určitých souvislostech. V případě horizontální analýzy se sleduje 

vývoj zkoumané veličiny v čase, nejčastěji ve vztahu k nějakému minulému účetnímu 

období. Vertikální analýza sleduje strukturu finančního výkazu vztaženou k nějaké 

smysluplné veličině.
11

 

 

2.4.1.1.1 Horizontální analýza 

 

Pomocí horizontální analýzy je zkoumán vývoj hodnot jednotlivých položek účetních 

výkazů v průběhu času, to znamená po řádcích výkazu, horizontálně. Při této metodě 

jsou sledovány jak absolutní, tak procentuální změny. 

Výpočet absolutní změny lze znázornit takto: 

 

například změna r. 2008/ r. 2009 = r. 2009 – r. 2008 

 

 

 

Výpočet procentuální změny lze znázornit takto: 

 

                                                              ( r. 2009 – r. 2008 ) 

% změna r. 2008/ r. 2009 =  x 100  v %  

                                                                            r. 2008 

 

Při formulaci závěrů získaných pomocí horizontální analýzy musí být brány v úvahu 

vnější vlivy působící na podnik. Mezi ně patří inflace, popřípadě deflace, změna 

legislativy v oblasti zdanění, vstup nové konkurenční společnosti na trh a další. 

 

                                                
11

 Dle literatury  [8] KISLINGEROVÁ, E. Finanční analýza: krok za krokem. Praha: C. H. Beck, 2005. 137 s. ISBN 80-7179-321-

3. – str. 11 
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2.4.1.1.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýzou je zkoumáno procentní zastoupení jednotlivých položek ve 

společném jmenovateli. Například bude-li se dělat vertikální analýza pasiv, bude 

společným jmenovatelem položka celková pasiva a v čitateli bude položka, kterou 

chceme zjistit v procentním zastoupení. 

Ze struktury jednotlivých výkazů lze vyčíst, například jaká je majetková struktura, 

analýza aktiv, pasiv, nebo z jaké části je podnik financován vlastním nebo cizím 

kapitálem. 

Výpočet procentuálního zastoupení lze vyjádřit takto: 

 

                                                         Absolutní hodnota 

Procentní změna ukazatele =  x 100 v  

                                                        Společný jmenovatel 

 

Tato analýza na rozdíl od horizontální analýzy nepodléhá změnám času, díky čemuž 

mohou být srovnávány hodnoty z různých let. 

  

 

2.4.1.2 Rozdílové ukazatele 

 

Rozdílové ukazatelé slouží k analýze a řízení finanční situace společnosti. Bývají také 

označovány jako fondy finančních prostředků. Tyto ukazatelé vznikají jako souhrn 

některých položek aktiv, od kterých se odečítají některé položky pasiv. 

 

2.4.1.2.1 Čistý pracovní kapitál 

 

„Čistý pracovní kapitál je ukazatel vycházející z údajů běžného provozu. Je to ukazatel, 

který nás informuje o platební schopnosti podniku. V podstatě jde o to, že nám ukáže, 

zda jsou oběžná aktiva vyšší než krátkodobé závazky a pokud jsou aktiva dostatečně 

likvidní, pak to znamená, že podnik je schopen své závazky hradit zpeněžením těchto 
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aktiv (pokud to nejsou  samotné peníze). Čím vyšší je ukazatel, tím je větší schopnost 

hradit závazky podniku“. Vypočítává se jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a 

krátkodobými závazky: 
12

 

 

ČPK = oběţná aktiva – krátkodobé závazky 

 

2.4.1.2.2 Čisté pohotové prostředky 

 

„Čisté pohotové prostředky představují rozdíl mezi peněžními prostředky a okamžitě 

splatnými závazky. Je to tedy přísnější ukazatel, vyjadřuje vztah okamžitého stavu 

peněz a závazků, které by měly být v daném okamžiku splaceny“: 

 

ČPP = pohotové peněţní prostředky – okamţitě splatné závazky 

 

Finančními prostředky myslíme peníze v pokladně a na bankovních účtech, někdy 

můžeme připočítat také směnky, krátkodobé vklady, které můžeme rychle měnit na 

peníze. Tento ukazatel vyjadřuje nejvyšší stupeň likvidity podniku.
13

 

 

2.4.1.2.3 Čistý peněţní fond 

 

Jako třetí ukazatel jsem uvedla čistý peněžní fond, který v podstatě vyjadřuje jakýsi 

kompromis mezi oběma předešlými ukazateli, není příliš mírný jako je čistý pracovní 

kapitál, ani přiliž přísný jako čisté pohotové prostředky. 

                                                
12

 Dle literatury [3] ČECHOVÁ, A.: Manažerské účetnictví. Brno: Computer Press, a.s., Brno 2006. 182 s. ISBN 80-251-1124-5.-

str.  130 
 

13
 Dle literatury [3] ČECHOVÁ, A.: Manažerské účetnictví. Brno: Computer Press, a.s., Brno 2006. 182 s. ISBN 80 -251-1124-5. – 

str. 131 
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Zjistíme ho jako rozdíl mezi oběžnými aktivy, ale očištěnými o zásoby a ty pohledávky, 

které jsou nelikvidní, a krátkodobými závazky: 
14

 

 

ČPF = ( oběţná aktiva – zásoby ) – krátkodobé závazky 

 

2.4.1.3 Tokové ukazatele 

 

2.4.1.3.1 Analýza cash flow 

 

Cash flow představuje reálný tok peněžních prostředků firmy za určité období. Ve 

finanční analýze využíváme CF pro posouzení příčin změn ve stavu peněžních 

prostředků, dále pro posouzení finančního hospodaření a investičních možností firmy 

atd. CF nám říká, jak společnost peněžní prostředky získala a jak byly tyto prostředky 

využity. CF se skládá ze tří částí provozní, investiční a finanční. Pomocí přehledu o 

peněžních tocích můžeme analyzovat schopnost podniku vytvářet peněžní prostředky a 

potřeby podniku na užití peněžních prostředků a to vždy v členění podle druhu činnosti 

podniku, tedy provozní, investiční a finanční. Nejdůležitější částí CF je CF z provozní 

činnosti, které nemůže být dlouhodobě záporné. Analýza provozního CF se zaměřuje 

především na hledání příčin záporného CF z provozní činnosti, hledání náznaků 

finanční tísně, sledování vývoje citlivých položek (např. zisku, dividend, úroků, …), 

zkoumání souvislostí mezi vývojem CF a vývojem tržeb. Zvýšení CF představuje růst 

závazků a snížení majetku, snížení CF pak představuje pokles závazků a růst majetku. 
15

 

 

 

 

                                                
14

 Dle literatury [3] ČECHOVÁ, A.: Manažerské účetnictví. Brno: Computer Press, a.s., Brno 2006. 182 s. ISBN 80-251-1124-5. 

str. 132 
 

15
 Dle literatury [15] SEDLÁČEK, J. Cash flow. 1.  Brno: Computer Press, 2003. 190 s. ISBN 80-7226-875-9 –str. 47 
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2.4.1.4 Poměrové ukazatele 

 

Zatímco vertikální a horizontální analýza sleduje vývoj jedné veličiny, poměrová 

analýza dává do poměru položky vzájemně mezi sebou. Postupy poměrové analýzy se 

nejčastěji shrnují do několika skupin ukazatelů. Je tomu tak proto, že podnik je složitým 

organismem, k jehož charakteristice finanční situace nevystačíme jen s jedním 

ukazatelem. Aby mohl podnik dlouhodobě existovat, je zřejmé, že musí být nejen 

rentabilní, tj. přinášet užitek vlastníkům, ale i likvidní a přiměřeně zadlužený.
16

 

 

2.4.1.4.1 Ukazatel rentability 

 

Rentabilita resp. výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti podniku vytvářet 

nové zdroje, dosahovat použitím investovaného kapitálu zisk. Je formou vyjádření míry 

zisku, která v tržní ekonomice slouží jako hlavní kritérium pro alokaci kapitálu. 

Rentabilita je obecně definována jako poměr zisku a vloženého kapitálu:  

 

                         zisk 

Rentabilita =   

                                          Vloţené prostředky 

 

 

Termín vloženého kapitálu se používá zpravidla ve třech různých významech. Podle 

toho, jaký význam je v konkrétním případě tomuto pojmu přiřazen, se rozlišují tři 

základní ukazatele rentability: 
17

 

 

 

                                                
16

 Dle literatury  [8] KISLINGEROVÁ, E. Finanční analýza: krok za krokem. Praha: C. H. Beck, 2005. 137 s. ISBN 80-7179-321-

3.  str. 31 

  

17
 Dle literatury  [3] ČECHOVÁ, A.: Manažerské účetnictví. Brno: Computer Press, a.s., Brno 2006. 182 s. ISBN 80-251-1124-5. – 

str. 142 
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Rentabilita vloţeného kapitálu ROI (return on investments) 

Je to jeden z nejdůležitějších ukazatelů. Ukazuje ziskovost vloženého kapitálu bez 

ohledu na to, z kterých zdrojů byl kapitál získán (vlastní nebo zapůjčený). Základní 

produkční síla se počítá jako provozní zisk EBIT(zisk před odčítáním úroků a daní, 

provozní výsledek hospodaření) dělené celkovými aktivaci společnosti. Měřením 

rentability vloženého kapitálu vyjadřujeme výnosnost kapitálu vloženého akcionáři. 

Tento ukazatel je definován jako poměr čistého zisku a vlastního jmění: 

 

                 Zisk před zdaněním + nákladové úroky 

ROI =   

Celková aktiva 
 

 

Ukazatel ROI vyjadřuje výkonnost celkového kapitálu vloženého do společnosti za 

účelem maximalizace zisku bez ohledu na to, z jakého zdroje finance pocházejí. Podle 

získaných hodnot ROI může společnost stanovit mezní úrokovou sazbu, za kterou se 

vyplatí čerpání cizího kapitálu. 

 

Rentabilita celkového kapitálu ROA (return on assets) 

 

Odráží jakého efektu bylo dosaženo z celkových aktiv. Vzhledem k tomu, že aktiva 

zahrnují jak vlastní, tak cizí kapitál, je nutné ve vzorci použít výnos  pro vlastníky i  

věřitele.  

V tomto případě použijeme:  

 

                   Hospodářský výsledek po zdanění 

ROA  =    

Celková aktiva 

 

Avšak praxe využívá v čitateli i čistého zisku (zisk po zdanění plus úroky  po zdanění, 

které snižují daňový základ) 
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Rentabilita vlastního kapitálu ROE (return on equity) 

Tento ukazatel velmi úzce souvisí s ukazatelem rentability vloženého celkového 

kapitálu s tím rozdílem, že tady se jedná jen o kapitál vlastní. Měřením rentability 

vyjadřujeme výnosnost kapitálu vloženého akcionáři. Tento ukazatel je definován jako 

poměr čistého zisku a vlastního jmění: 

 

                    Zisk po zdanění 

ROE  =    

   vlastní kapitál 

 

 

Podle tohoto ukazatele mohou investoři zjistit, zda je jejich kapitál reprodukován 

s náležitou intenzitou odpovídající riziku investice. Zhodnocení vlastního kapitálu by 

mělo být tak velké, aby pokrývalo obvyklou výnosovou míru a rizikovou prémii. Pokud 

je hodnota ukazatele trvale nižší, případně i stejná jako výnosnost cenných papírů 

garantovaných státem, potom je podnik  fakticky odsouzen k zániku, neboť racionálně 

uvažující investor požaduje od rizikovější investice vyšší míru zhodnocení. Rentabilita 

vlastního kapitálu by tedy měly být vyšší než míra výnosu bezrizikové alokace kapitálu 

na finančním trhu. 

 

Rentabilita trţeb – ROS (return on sales) 

Tento poměr informuje o tom, jak je podnik ziskový ve vztahu k tržbám. Vyjadřuje dílčí 

stránku podniku – hospodárnost. Charakterizuje zisk vztažený k tržbám, které ve 

jmenovateli zlomku představují tržní ohodnocení výkonů firmy za určité časové období. 

Tržní úspěšnost je podmíněna mnoha faktory. Významnou roli hraje marketingová 

strategie, reklama, módní trendy, chování veřejnosti, dále cenová politika podniku. 

Vzorec pro výpočet lze znázornit takto: 

 

                              Zisk po zdanění 

ROS =  

               Trţby 
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2.4.1.4.2 Ukazatel aktivity 

 

„Tato skupina ukazatelů se snaží změřit, jak úspěšně využívá management  podniku 

aktiva.  Jelikož aktiva se člení na několik úrovní, tak i ukazatele rentability mohou být 

kalkulovány na různých úrovních: např. aktiv celkových, dlouhodobých či oběžných. 

Pro každé odvětví jsou typické jiné hodnoty, a proto zejména u této skupiny ukazatelů 

platí, že je nutné hodnotit jejich stav či vývoj vždy ve vztahu k odvětví, ve kterém 

podnik působí“. 
18

 

 

1) Obrat celkových aktiv 

Tento ukazatel měří obrat neboli intenzitu využití celkového majetku. Ukazatel 

obratu celkových aktiv je zejména používán pro mezipodnikové srovnávání. Čím je 

ukazatel vyšší, tím efektivněji podnik využívá majetek.
19

 

        Trţby 

Obrat celkových aktiv =   

                                                Celková aktiva 

 

Doporučené hodnoty: 

Nižší jak 1,6 společnost má víc aktiv než je účelné, stoupají jí náklady a klesá zisk 

1,6 – 3 doporučené hodnoty 

Větší jak 3 společnost má nedostatek majetku 

Tabulka č. 1 doporučené hodnoty ukazatele aktivity 

 

 

2) Obrat stálých aktiv 

Obrat stálých aktiv měří efektivnost podniku při využívání stálých aktiv – 

budov, strojů, zařízení a ostatní. Ukazatel vyjadřuje, za jak dlouho dojde k obratu 

celkových aktiv ve vztahu k tržbám. Pozitivní je co nejkratší doba obratu, hodnota je 

určena obratem fixního a pracovního kapitálu, čím je podíl fixních aktiv vyšší, tím je 

hodnota ukazatele vyšší. 

                                                
18

 Dle literatury  [8] KISLINGEROVÁ, E. Finanční analýza: krok za krokem. Praha: C. H. Beck, 2005. 137 s. ISBN 80 -7179-321-

3. – str. 33 
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 Dle literatury  [4] DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: Ekopress, 2008. 192 s. ISBN 978-80-86929-

44-6. –str. 83 
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 Je ovlivněn rovněž dynamikou tržeb.
20

 

                                          Trţby 

Obrat stálých aktiv =  

                                                     Stála aktiva 

 

Očekává se, že hodnoty obratu stálých aktiv by měly být větší než hodnoty obratu 

celkových aktiv 

 

3) Doba obratu zásob 

Ukazatel charakterizuje úroveň běžného provozního řízení. Je žádoucí udržovat 

dobu obratu zásob na technicky a ekonomicky zdůvodněné výši. Doba obratu zásob 

udává průměrný počet dní, během kterých jsou zásoby vázané v podniku do doby jejich 

spotřeby anebo prodeje. Ukazatel je citlivý na změny v dynamice výkonů a je široce 

používán. Snahou firem je zkracovat dobu obratu což vede ke zvyšování zisku resp. 

ke snižování potřebného kapitálu při dosahování stejného zisku. 

 

                                                                       Zásoby 

Doba obratu zásob =  

                                            Trţby : 360 

 

 

Nejvíce prospěšné je pro firmu to, když hodnoty doby obratu zásob za určité roky 

klesají. 

 

4) Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel vypovídá o tom, jak dlouho je majetek vázaný ve formě 

pohledávek, resp. za jak dlouho jsou pohledávky v průměru splacené. Doporučená doba 

je běžná doba splatnosti faktur. Pokud ukazatel trvale překračuje dobu splatnosti faktur, 

je nutné prozkoumat platební kázeň odběratelů. Tento ukazatel je důležitý z hlediska 

plánovaní peněžních toků.                                                               

           Krátkodobé pohledávky 

Doba obratu pohledávek =   

                                                                                   Trţby : 360 

                                                
20

 [4] DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: Ekopress, 2008. 192 s. ISBN 978-80-86929-44-6. –str. 83 

 



30 

 

 

 

5) Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků vyjadřuje počet dní, na které dodavatelé  poskytli obchodní 

úvěr. Charakterizuje platební disciplínu podniku vůči dodavatelům. Doba obratu 

závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek, jinak by byla narušena 

rovnováha ve firmě. Tento ukazatel má dobrou vypovídající schopnost pro věřitele, 

kteří z této hodnoty mohou zjistit, jak firma dodržuje obchodně úvěrovou politiku. 

 

                         Krátkodobé závazky 

Doba obratu závazků =  

                                 Trţby : 360 

 

 

 

2.4.1.4.3 Ukazatel likvidity 

 

„Trvalá platební schopnost je jednou ze základních podmínek úspěšné existence 

podniku v podmínkách trhu. Pravděpodobnost jejího zachování je proto logicky součástí 

globální charakteristiky finančního zdraví podniku“. 
21

 

Pro rozbor platební schopnosti podniku je třeba vymezit obsah základních pojmů. Pod 

likviditou chápeme obecnou schopnost podniku hradit své závazky, získat dostatek 

prostředků na provedení potřebných plateb. Likvidita tedy závisí na tom, jak rychle je 

podnik schopen inkasovat své pohledávky, zda má prodejné výrobky, zda je v případě 

potřeby schopen prodat své zásoby apod. Je důležitá z hlediska rovnováhy firmy, 

protože jen dostatečně likvidní podnik je schopen dostát svým závazkům. Na druhé 

straně příliš vysoká míra likvidity  je nepříznivým jevem pro vlastníky podniku, protože 

finanční prostředky jsou vázané v aktivech, které nepracují ve prospěch výrazného 

zhodnocovaní finančních prostředků a krátí tak z rentability. Proto je potřeba hledat 

vyváženou likviditu, která zaručí dostatečné zhodnocení prostředků, jako i schopnost 

dostát svým závazkům. 

 

                                                
21

 Dle literatury   [18] VALACH, J. Finanční řízení podniku. Praha: Ekopress, 1999. 324 s. ISBN 80-86119-21-1.-str. 88 
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1) Běţná likvidita 

Běžná likvidita se také nazývá likviditou 3. stupně. Říká nám, kolikrát 

pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku, nebo také kolika korunami 

oběžných aktiv je kryta koruna krátkodobých pasiv. Jinak řečeno, kolikrát by byl 

podnik schopen uhradit své závazky svým věřitelů, kdyby všechna oběžná aktiva 

najednou převedl na peníze. 
22

 

                          Oběţná aktiva 

Běţná likvidita =  

                                  Trţby 

 

Doporučené hodnoty běžné likvidity se pohybují mezi 1,5 – 2,5 

 

2) Pohotová likvidita 

Ne všechna aktiva podniku jsou stejně likvidní. Ve snaze odstranit z ukazatele vliv 

obecně nejméně likvidní části oběžných aktiv, tj. zásob ( surovin, materiálu, polotovarů, 

nedokončených výrobků, hotových výrobků), je často zjišťována hodnota ukazatele 

pohotové likvidity: 
23

 

                     Oběţná aktiva - zásoby 

Pohotová likvidita = 

                                    Krátkodobé závazky 

 

Pohotová likvidita tedy likvidita 2. stupně by se měla pohybovat v doporučených 

hodnotách 1 – 1,5. V případě, že by byla hodnota tohoto ukazatele rovná 1. podnik by 

byl schopný vyrovnat se svým závazkům bez toho, aby musel prodávat svoje zásoby. 

Vyšší hodnota ukazatele je příznivější pro věřitele, méně příznivá pro vedení podniku.  

 

 

3) Okamţitá likvidita 

Okamžitá likvidita neboli likvidita 1. stupně představuje nejužší vymezení likvidity, 

vstupují do něj ty nejlikvidnější položky z rozvahy. Udává schopnost firmy okamžitě 

uhradit svoje závazky. V čitateli se pracuje jen s nejlikvidnější formou oběžného  

                                                
22 Dle literatury  [3] ČECHOVÁ, A.: Manažerské účetnictví. Brno: Computer Press, a.s., Brno 2006. 182 s. ISBN 80-251-1124-5. –

str. 134 
23

 Dle literatury  [18] VALACH, J. Finanční řízení podniku. Praha: Ekopress, 1999. 324 s. ISBN 80-86119-21-1. - str. 90 
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majetku ( peníze na BÚ, peníze v hotovosti, šeky). Příliš vysoká okamžitá likvidita 

znamená, že firma drží velkou část majetku v peněžních prostředcích nebo 

krátkodobých dluhopisech a přichází tak o výší zisk, který by získala jejich 

investováním do dlouhodobějších aktiv. 

 

                       Finanční majetek  

Okamţitá likvidita =  

                             Krátkodobé závazky + běţné BÚ + krátkodobé finanční výpomoci 

 

Optimální hodnota ukazatele bývá uváděna 0,5. 

 

 

2.4.1.4.4 Ukazatel zadluţenosti 

 

Ukazatelé zadluženosti sledují vztah mezi cizími a vlastními zdroji. Zadluženost byť i 

vysoká, nemusí byt ještě negativní charakteristikou firmy. V dobře fungující firmě může 

naopak  vysoká finanční páka pozitivně přispívat k rentabilitě vlastního kapitálu. Při 

analýze zadluženosti je důležité zjistit ve výroční zprávě objem majetku, který má firma 

pořízen na leasing – aktiva získaná prostřednictvím leasingu se totiž neobjevují 

v rozvaze, ale pouze jako náklady ve výkazu zisku a ztráty. Proto firma, která se zdá být 

relativně nezadlužená podle poměru cizího a vlastního kapitálu, může být ve skutečnosti 

vzhledem k velkému množství „naleasovaného“ majetku firmou velmi zadluženou, 

proto je velmi důležité pro analýzu zadluženosti firmy využívat současně ukazatelů na 

bázi výsledovky, které zohledňují schopnost firmy splácet náklady na cizí kapitál a 

rovněž studovat přílohu k účetní závěrce, kde se tyto informace uvádějí podrobně.
24

 

 V případě velkých podniků nepřichází v úvahu, aby měl podnik financované 

všechny svoje aktiva jen z vlastního kapitálu. To sebou přináší snížení celkové 

výnosnosti vloženého kapitálu. Naopak financování jen s cizích zdrojů by bylo určitě 

spojené s problémy při jeho získávání. Podstatou analýzy zadluženosti je hledání 

                                                
24 Dle literatury  [8] KISLINGEROVÁ, E. Finanční analýza: krok za krokem. Praha: C. H. Beck, 2005. 137 s. ISBN 80 -7179-321-

3. – str..34 
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optimálního vztahu mezi vlastníma cizím kapitálem. Pro tuto analýzu se používá celá 

řada ukazatelů. 
25

 

 

1. Celková zadluţenost 

„Celková zadluženost představuje podíl celkových dluhů (závazků) k celkovým 

aktivům a měří tak podíl věřitelů na celkovém kapitálu, z něhož je financován majetek 

firmy. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů. Zadluženost 

ovlivňuje jak věřitelské riziko, tak i výnosnost podniku. Tento ukazatel má význam 

zejména pro dlouhodobé věřitele jako jsou komerční banky. Zadluženost sama o sobě 

není negativní charakteristikou podniku neboť není nezbytné, aby podnik využíval 

k financování své činnost pouze vlastní kapitál“. 
26

 

 

                            Cizí zdroje 

Celková zadluţenost =  

                                      Aktiva celkem 

 

Obecně platí, že čím je větší hodnota celkové zadluženosti, tím je vyšší riziko věřitelů . 

Věřitelé mají raději nízkou hodnotu tohoto ukazatele, ale na druhé straně může dočasný 

růst zadluženosti vést ke zvýšení celkové rentability vložených prostředků. 

 

2. Koeficient samofinancování 

Můžeme říci, že je to přesný opak ukazatele celkové zadluženosti. Koeficient 

samofinancování vyjadřuje, z jaké části je společnost financována vlastními zdroji. 

Hodnota celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování by po součtu měla být 

rovna 1, respektive 100 %. Koeficient samofinancování je tzv. doplňkovým ukazatelem 

k ukazateli celkové zadluženosti. To se promítá i v doporučených hodnotách, které jsou 

ve stejném rozmezí 30 až 70 %. Není dobré financovat společnost co nejvíce z vlastního 

kapitálu, jelikož se tím snižuje výnosnost celkového kapitálu. Naopak financování 

převážně z cizích zdrojů vrhá na společnost dojem finanční nestability a nebudí zájem 

investorů. 

                                                
25

 Dle literatury  [14] RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. Praha: Grada, 2008. 120 s. ISBN 978-

80-247-2481-2. 
26
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Vztah pro výpočet koeficientu samofinancování lze znázornit takto: 

 

Vlastní kapitál 

Koeficient samofinancování =  

Celkový kapitál 

 

3. Koeficient úrokového krytí 

Pokud chce firma zjistit, zda je dluhové zatížení ještě únosné či nikoli, potřebuje k tomu 

právě koeficient úrokového krytí. Ukazuje nám, kolikrát celková produkce  přesahuje 

úrokové platby. Čím vyšší je hodnota, tím je firma schopna lépe splácet úroky a zvyšuje 

se i možnost získat nový úvěr. Neschopnost hradit úrokové platby ze zisku je znakem 

začínajícího úpadku firmy. 

 

EBIT 

Koeficient úrokového krytí =  

    Celkový kapitál 

 

Jestliže se koeficient rovná 1, znamená to, že na zaplacení úroků je potřebný celý zisk. 

Hodnoty důležité pro banku jsou na úrovni 3. Dobře fungující podniky mají tuto 

hodnotu ještě vyšší. 

 

4. Doba splácení dluhu 

Tento ukazatel vyjadřuje za jak dlouho by byla společnost schopna splatit své 

dluhy vlastními silami. 

Optimální hodnoty se výrazně liší podle charakteru společnosti. Například 

u maloobchodů se doba splácení dluhu pohybuje kolem 8 let, u řemeslné výroby kolem 

5 let, v průmyslu 4 roky. V zahraničí se za zdravé podniky považují takové, kterým tato 

hodnota nepřesáhne 3 roky. 
27

 

 

 

 

                                                
27

Dle literatury  [9] KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 4.vyd.Brno: PC-DIR, 1999 64 s. ISBN 80-214-1279-8). – str. 71 
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Schéma výpočtu je následující: 

 

     Cizí zdroje – finanční majetek 

Doba splácení dluhů =  

Provozní cash-flow 

 

 

2.4.1.5 SOUSTAVY UKAZATELŮ 

 

Postupem času došlo k vývoji i samotné finanční analýzy. Jednotlivé ukazatele měly 

omezenou vypovídající schopnost, proto bylo nutno oblast rozvinout . Na řadu přišly 

soustavy ukazatelů, které rozšiřovaly jejich vypovídající schopnost. Obecný postup pro 

většinu soustav ukazatelů je následující: 

 použije se určitý počet poměrových ukazatelů a k nim se stanoví váha, jakou má 

ukazatel ve vzorci, 

 jednotlivé hodnoty se agregují do jediné číselné veličiny, která charakterizuje 

souhrnně finanční situaci podniku. 

 

Soustavy ukazatelů můžeme třídit podle různých hledisek. Jednou z možností je: 

soustava hierarchicky uspořádaných ukazatelů: 

 typickým příkladem jsou pyramidové rozklady, které slouží k identifikaci 

logických a ekonomických vazeb mezi ukazateli 

 účelové výběry ukazatelů 

jsou založeny na výběru ukazatelů, které by byly schopny identifikovat finanční situaci 

firmy ( hodnocení finančního zdraví) anebo predikovat finanční tíseň. 

 

2.4.1.5.1 Index IN95 

 

Tento index vytvořili manželé Neumaierovi v roce 1995 z analýz 1900 českých podniků 

v roce 1994 v rámci výzkumu prováděného VŠE Praha pro MPO. Je to první verze 
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českého indexového modelu vytvořeného na bázi statistického zpracování účetních 

výkazů. Index je tvořen 6 ukazateli s příslušnými váhami. Model Indexu  IN95 s váhami 

pro ekonomiku ČR má následující tvar: 

IN95 = O,22* A/CZ + 0,11* EBIT/Ú +8,33* EBIT/A + 0,52* VÝN/A + 

+ 0,10* OA/(KZ+KBÚ) – 16,80* ZPL/VÝN 

Legenda: 

A - aktiva,  

CZ – cizí zdroje,  

EBIT – zisk před úroky a zdaněním,  

Ú – nákladové úroky,  

VÝN – výnosy,  

OA – oběžná aktiva,  

KZ – krátkodobé závazky,  

KBÚ – krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci,  

ZPL-závazky po lhůtě splatnosti (příloha úč. uzávěrky) 

 

Doporučené hodnoty: 

IN95 < 1 Podnik netvoří hodnotu, spěje k bankrotu 

IN95 = 1-2 Šedá zóna 

IN95 > 2 Podnik tvořící hodnotu 

Tabulka č. 2 Doporučené hodnoty indexu IN95  

IN95 je zaměřen zejména na schopnost podniku dostát svým závazkům, nepromítají se 

do něj požadavky vlastníků na tvorbu hodnoty pro vlastníky
28

. 

 

2.4.1.5.2 Altmanův index finančního zdraví 

 

Profesor Edward Altman na základě statistické analýzy souboru firem vytipoval několik 

ukazatelů, které statisticky dokázaly předpovídat finanční krach firmy. Jejím výsledkem 

je rovnice, do které se dosazují hodnoty finančních ukazatelů a na základě výsledku se o 

                                                
28

 [27] FINANČNÍ ANALÝZA – přednáška 6. (2007), VUT – FP 
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firmě dá pravděpodobně předpovídat, zda se jedná o do budoucna prosperující firmu, či 

o adepta na bankrot. Nejnovější verze tohoto modelu je z roku 1983 a je založena na 

součtu pěti různých poměrových ukazatelů. Každému z nich je přidělen koeficient, 

kterým je násoben. Velikost tohoto koeficientu záleží na důležitosti každého 

z jednotlivých poměrových ukazatelů. 

 

Vzorec pro Altmanův index pro firmu, která není veřejně obchodovatelná na burze je 

následující: 

Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,42 X4 +0,998 X5 

 

Legenda: 

X1 ČPK/celková aktiva 

X2 nerozdělený hospodářský výsledek minulých let/aktiva celkem 

X3 EBIT/celková aktiva 

X4 vlastní kapitál/cizí zdroje 

X5 tržby/celková aktiva 

 

Dosažený výsledek je možné zhodnotit podle toho, do jakého spektra ho můžeme 

zařadit. Výsledky si můžeme vysvětlit takto: 

 

Hodnoty nižší než 1,2 pásmo bankrotu 

Hodnoty od 1,2 – 2,9 pásmo šedé zóny 

Hodnoty nad 2,9 pásmo prosperity 

Tabulka č. 3 Hodnocení výsledků Altmanova indexu 

 

Tento ukazatel je vhodný dodatek k poměrovým ukazatelům a také je považovaný za 

nejlepší a nejefektivnější prostředek k odhalení nepřiměřených rizik. 
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2.4.1.5.3 Quicktest 

 

V rámci Kralickova Quicktestu se na základě soustav čtyř rovnic převedených do 

bodového hodnocení vyhodnocuje jednak finanční tak výnosová situace podniku. 

Prvním z ukazatelů je kvóta vlastního kapitálu. Vypovídá o finanční síle firmy měřené 

podílem vlastního kapitálu na celkové bilanční sumě. Dalším ukazatelem je doba 

splácení dluhu z cash flow, který ukazuje, za jakou dobu by byl podnik schopen splatit 

všechny svoje dluhy (jak krátkodobé, tak dlouhodobé), pokud by každý rok generoval 

stejné cash flow jak v právě analyzovaném období. Oba ukazatele svou charakteristikou 

zachycují finanční stabilitu firmy. Další dva ukazatele se zase zaměřují na rentabilitu, 

kterou analyzovaná firma dosahuje. Prvním ukazatelem ze skupiny ukazatelů rentability 

je rentabilita tržeb měřená cash flow. Rentabilita aktiv pak jako poslední  ukazatel 

odráží celkovou výdělečnou schopnost podniku. 
29

 

 

Ukazatel 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 = Vlastní kapitál/celková 

aktiva 
< 0 0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 > 0,3 

R2 = cizí zdroje - finanční 

majetek/provozní CF 
< 3 3-5 5 -12 12–30 > 30 let 

R3 = EBIT/celková aktiva < 0 0 – 0,08 0,08–0,12 0,12-0,15 >0,15 

R4 = provozní CF/trţby < 0 0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08-0,1 >0,1 

Tabulka č.4 Kralickuv Quicktest – stupnice hodnocení ukazatelů. 

Zdroj: [8] str. 77 

 

Hodnocení firmy se uskutečňuje ve třech krocích: 

 Hodnocení finanční stability: (R1 + R2)/2 

 Hodnocení výnosové situace: (R3+ R4)/2 

 Hodnocení celkové situace: (finanční stabilita + výnosová situace)/2 

                                                
29

 Dle literatury [8] KISLINGEROVÁ, E. Finanční analýza: krok za krokem. Praha: C. H. Beck, 2005. 137 s. ISBN 80 -7179-

321-3. – str.76 
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Výsledky: 

Hodnoty vyšší než 3 bonitní firma 

Hodnota 1 - 3 šedá zóna 

Nižší než 1 problémy ve finančním hospodaření firmy 

Tabulka č. 5 Doporučené hodnoty Kralickova testu 

 

2.4.1.5.4 Pyramidová soustava finančních ukazatelů 

 

Základní myšlenkou  pyramidové soustavy je postupný rozklad vrcholového ukazatele 

na dílčí ukazatele, který slouží k identifikaci a ke kvantifikaci vlivu dílčích činitelů na 

vrcholový ukazatel. Metodika pyramidového rozkladu umožňuje odhalit vzájemné 

existující vztahy mezi jednotlivými ukazateli. Důležitou otázkou použití pyramidové 

soustavy  ukazatelů je její správná konstrukce. Pomocí vhodně zvolené soustavy 

ukazatelů lze hodnotit minulou, současnou i budoucí výkonnost podniku. Vhodně 

sestavená pyramidová soustava poskytuje informace o jednotlivých aspektech 

ovlivňujících vrcholový ukazatel, často jsou tímto ukazatelem ukazatele výkonnosti 

podniku. Pro analýzu příčin odchylek klíčových ukazatelů finanční výkonnosti lze 

použít dekompozici různých ukazatelů, například ukazatel EVA, ROE, ROA.
30

 

 

Nejpoužívanějším pyramidových rozkladem je Du Pont rozklad, který ukazuje, jak je 

výnos na jmění akcionářů určen ziskovou marží, obratem aktiv a poměrem celkových 

aktiv.
31

  

 

 

 

 

                                                
30  Dle literatury [4] DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: Ekopress, 2008. 192 s. ISBN 978-80-

86929-44-6. - str. 89 
31 Dle literatury [2] BLAHA, Z. , JINDŘICHOVSKÁ, I.: Jak posoudit finanční zdraví podniku. Praha: Management Press, 

Praha 1996. 159 s. ISBN 80-85603.- str. 75 
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Tento systém ukazatelů postihuje vzájemné vazby mezi poměrovými ukazateli. Je 

založen na základní Du Pontově rovnici: 

 

        čistý zisk                trţby       čistý zisk 

ROA =  

                    trţby      aktiva         aktiva 

 

ROA = rentabilita trţeb . obrat celkových aktiv = výnosnost celkových aktiv 

Z ní vychází rozšířená Du Pontova rovnice: 

 

        čistý zisk                 trţby              aktiva         čistý zisk 

ROE =  

          Trţby      aktiva       vlastní kapitál       vlastní kapitál 

 

ROE = rentabilita trţeb (zisková marţe) x obrat aktiv x míra finanční páky = 

výnosnost vlastního kapitálu 

 

Tato rovnice vyjadřuje, že management má tři páky ke zvyšování výnosnosti vlastního 

kapitálu (ROE): 

 Ziskovou marži 

 Obrat aktiv 

 Finanční páku 
32

 

 

2.4.2 Metody z větší sloţitostí neboli vyšší metody 

 

Do této skupiny patří: 

                                                
32

 Dle literatury [17] SYNEK, M. Podniková ekonomika. Praha: C. H. Beck, 2006. 475 s. ISBN 80-7179-892-4. –str. 241 
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a) matematicko - statistické metody – jsou to například bodové odhady, 

empirické distribuční funkce, diskriminační analýza, atd. 

b) nestatistické metody – k této metodě můžeme zařadit například metody 

založené na teorii matných množin, na alternativní teorii množin, neuronové sítě, atd.. 

 

Tyto metody pracují nejen s určitými hodnotami, ale také s odpady a předpoklady. 

Jejich výpočty jsou velmi složité a v praxi se neobejdou bez použití počítačů, vyžadují 

hluboké teoretické znalosti a praktické zkušenosti. Existuje celá řada metod, nimiž 

odborní pracovníci umí pracovat a jsou schopni zjistit a předpokládat celou řadu 

informací. 

  

 

 

2.5 Analýza okolí 

 

„Analýza okolí se orientuje na faktory působící v okolí podniku, které ovlivňují a 

v budoucnu budou pravděpodobně ovlivňovat jeho strategické postavení. Analýza se 

soustřeďuje na vlivy trendů jednotlivých složek makrookolí a mikrookolí a jejich 

vzájemné vazby a souvislosti. S rozvojem vědy, techniky, technologií,obchodu, 

komunikace, informačních systémů, infrastruktury a globálních aspektů se rozsah i 

význam okolí pro jednotlivé podniky podstatně rozšířil. Význam celosvětového vývoje 

výrazně vzrostl, cokoli se stane kdekoli na světě se promítne do výsledků kteréhokoli 

podniku“. 
33

 

                                                
33

 Dle literatury [16] SEDLÁČKOVÁ, H. Strategická analýza. Praha: C. H. Beck, 2006. 121 s. ISBN80 -7179-367-1. – str. .13 
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Obrázek 1: Okolí  podniku  

Zdroj: [16] str. 13 

 

Analýza okolí a předvídání jeho budoucího vývoje je jedním ze základním východisek 

jak procesu určení strategických cílů, tak i tvorby jeho strategie. Základním úkolem 

takto orientované analýzy je vymezení okolí a identifikace jeho základních faktorů, 

vazeb a souvislostí mezi nimi. Na jedné straně okolí vymezuje podniku hranice jeho 

strategického prostoru a na straně druhé otevírá prostor pro nové strategické příležitosti.  

Pochopení podstaty relevantních faktorů okolí je velmi složitý proces. Je to vyvoláno 

především množstvím faktorů, které na podnik působí zvenku, které mají navíc 

rozdílnou váhu, důležitost i rozsah a mezi nimiž existují různé vzájemné souvislosti. 

Strategická analýza, má-li plnit svou roli v procesu tvorby strategie, musí být navíc 

orientována na budoucí horizonty. 

Okolí podniku se skládá z takových prvků vně podniku, jako jsou státní orgány, 

legislativa, finanční instituce, zákazníci, konkurence, dodavatelé i samotní lidé, kteří 

jsou pro podnik rovněž významnými činiteli. Okolí vytváří možnosti získání vstupu do 

celého výrobního procesu, umožňuje realizaci výrobků či služeb a tvoří rámcové 

podmínky pro jednání a rozhodování podniku. Je hlavním zdrojem nahodilostí. 

Všeobecně udává pravidla hry představující příležitosti a zároveň omezení a rizika. Je 

nezbytné analyzovat, co okolí umožňuje, pro co vytváří předpoklady, co podporuje, co 

Ekonomické 

faktory 

Politické 

faktory 

Technologické 

faktory 

 

Sociokulturní 

faktory 

Odvětvové okolí 

Dodavatelé 

Konkurenti 

Zákazníci 
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zakazuje a od čeho odrazuje. Vše, co je možné, žádoucí, přijatelné či nepřijatelné závisí 

na řadě prvků daných okolím. 

Analýza vnějšího okolí se orientuje na rozbor faktorů, které mají vliv na strategickou 

pozici podniku. Soustřeďuje se  na vlivy trendů jednotlivých složek makrookolí a 

mikrookolí. 

 

Analýza vlivu makrookolí představuje celkový politický ekonomický, sociální a 

technologický rámec, v němž se podnik pohybuje. Makrookolí zahrnuje vlivy a 

podmínky, jež vznikají mimo podnik a obvykle bez ohledu na jeho konkrétní chování. 

 

Analýza mikrookolí zahrnuje především analýzu odvětví, ve kterém podnik operuje. 

Cílem této analýzy je identifikovat síly a faktory, které dělají odvětví atraktivnějším. 

 

 

 

2.5.1 SLEPTE analýza 

 

Analýza SLEPTE je podstatným nástrojem pro zkoumání makrookolí, které představuje 

celkový politický, ekonomický, sociální a technologický rámec, ve kterém se podnik 

pohybuje. Také vlivy jako je politická stabilita, míra inflace, dovozné omezení, 

demografický pohyb populace v dané oblasti nebo revoluční technologické inovace 

mohou různou měrou ovlivnit podnik a také působit na efektivnost a úspěšnost podniku. 

Makrookolí zahrnuje vlivy a podmínky, které vznikají mimo podnik a obvykle bez 

ohledu na jeho konkrétním chování. Podnik tak nemá bezprostřední možnost tyto 

okolnosti jakkoli aktivně ovlivňovat, ale svým rozhodováním na ně může aktivně 

reagovat, připravit se tak na určité alternativy a tím změnit směr svého vývoje. 

 

Za klíčové součásti makrookolí lze označit faktory politické,  legislativní, ekonomické, 

sociální, ekologické a technologické. Analýza dělící makrookolí do šesti základních 

skupin se proto označuje jako SLEPTE analýza 
34
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 Dle literatury [16] SEDLÁČKOVÁ, H. Strategická analýza. Praha: C. H. Beck, 2006. 121 s. ISBN80 -7179-367-1. – str. 16 
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Jednotlivé faktory můžeme popsat následovně: 

a) Sociální faktory – mají schopnost silně ovlivnit strukturu a výšku poptávky.  

Nepřímo mají vliv také na nabídku. Vztahují se na změny dějící se ve 

společnosti, které se týkají např. sociálních postojů, sociálních hodnot a změn 

ve vzdělávacím systému, životních stylů, struktuře domácnosti, stárnutí 

obyvatelstva atd. 

b) Legislativní faktory – zabývají se analýzou právních podmínek vymezující 

prostor pro podnikání a upravují podnikání jako takové. Hlavní oblastí zájmu 

této analýzy je míra a oblast státní regulace hospodářství. Patří sem hlavně 

daňové zákony, antimonopolní zákony, živnostenský zákon, občanský zákoník 

apod. 

c) Ekonomické faktory – jsou charakterizovány stavem ekonomiky. Podnik je ve 

svém rozhodování velmi ovlivněn vývojem makroekonomických trendů. 

Základními indikátory ovlivňující chod podniku jsou například míra 

ekonomického růstu, úroková míra, míra inflace, daňová politika a směnný 

kurz. 

d) Politické faktory – představují pro podniky významné příležitosti, ale současně 

i ohrožení. Tyto faktory se dotýkají každého podniku například v podobě změn 

daňových zákonů, protimonopolních zákonů, regulací exportu a importu, 

cenové politiky, ochrany životního prostředí, apod. 

e) Technologické faktory – slouží k tomu aby se podnik vyhnul zaostalosti a 

prokazoval aktivní inovační činnost. Podnik by měl být informován o 

technických a technologických změnách, které v okolí probíhají. Tyto změny 

mohou náhle ovlivnit okolí, v němž se podnik pohybuje. Předvídavost vývoje 

směrů technického rozvoje se může stát významným činitelem úspěšnosti 

podniku.
35

 

f) Ekologické faktory – slouží k tomu, aby se podnik řídil určitými  normami a 

pravidly, tak aby svoji činností nezatěžoval přírodu. 

Při vypracování SLEPTE analýzy je důležité rozpoznat a odlišit faktory významné pro 

sledovaný podnik. 
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 Dle literatury [16] SEDLÁČKOVÁ, H. Strategická analýza. Praha: C. H. Beck, 2006. 121 s. ISBN80 -7179-367-1. – str. 18 
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2.5.2 Porterův model pěti sil 

 

„Významnou součástí analýzy mikrookolí je analýza konkurenční síly, které v daném 

odvětví působí. Konkurenční síly bezprostředně ovlivňují konkurenční pozici a 

úspěšnost podniku, Patří mezi ně konkurenční pozice podniku, struktura zákazníků, 

pověst mezi věřiteli a dodavateli a schopnost přilákat kvalifikované pracovníky. 

Konkurenční prostředí je dáno specifickými podmínkami a konkurenční situací daného 

oboru“. 

Tradičním přístupem je Porterův model pěti sil, jež je ve své podstatě nástrojem 

zkoumání konkurenčního prostředí. „Cílem modelu je umožnit jasně pochopit síly, které  

v tomto prostředí působí, a identifikovat, které z nich mají pro podnik z hlediska jeho 

budoucího vývoje největší význam a které mohou být strategickým rozhodnutím 

managementu ovlivněny“. Model je doplněný nákladovým řetězcem odvětví, který 

ukazuje, které podniky jsou v dobré pozici pro konkurenci cenou a které z nich jsou 

zranitelné při případném cenovém útoku. 
36

 

 

Konkurence na trhu v daném odvětví je obecně funkcí pěti konkurenčních sil: 

1) Konkurenční rivalita 

2) Potenciální konkurent 

3) Substituční výrobky 

4) Vyjednávací síla dodavatelů 

5) Vyjednávací síla odběratelů 

 

Konkurenční rivalita: 

Intenzita této konkurenční síly je odrazem energie, kterou soupeřící podniky 

vynakládají do snahy získat lepší pozici na trhu. Konkurenční strategie podniku 

ovlivňuje a zároveň je ovlivněna tržními událostmi a posloupností tahů a protitahů 

soupeřících podniků. Konkurenční boj mlže mít různou intenzitu a řadu forem. Je 

důležité snažit se utvářet podobu konkurence a vzít svůj osud do vlastních rukou. 

 

 

                                                
36 Dle litaretury [16] SEDLÁČKOVÁ, H. Strategická analýza. Praha: C. H. Beck, 2006. 121 s. ISBN80 -7179-367-1. – str. 47 



46 

 

Potenciální konkurent: 

Závisí na tzv. barierách vstupu do odvětví. Nízké bariéry vstupu do odvětví představují 

velmi významnou hrozbu vstupu potenciálních konkurentů. Mohou to například být 

vysoké investiční náklady, legislativní bariéry, nutnost budování vlastní infrastruktury. 

Proto aby mohl podnik vstoupit do odvětví je také zapotřebí jisté know – how, 

počáteční kapitál, výrobní haly, sklady, atd. A v neposlední řadě je potřeba zmínit, že 

v dnešní době může být problematické také ovládnutí distribučních toků. 

 

Substituční výroky: 

Stane-li se substitut díky své ceně, výkonu nebo obojímu přitažlivější, pak budou 

někteří kupující v pokušení odvrátit svojí přízeň od původního výrobku. Například 

firmy podnikající v potravinářství této hrozbě musí věnovat velkou pozornost neboť 

jsou nepochybně ohroženy hodně. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů: 

Může vést ke snižování výnosnosti jednotlivých podniků v odvětví.  Ziskovost 

sledovaného odvětví mohou ohrozit vlivní dodavatelé, pokud samotné odvětví nebude 

schopné kompenzovat růst nákladů zvýšením vlastních cen. Postavení dodavatele je 

posíleno v případě, že jeho produkt je důležitým vstupem pro odběratelskou činnost. 

 

Vyjednávací síla odběratelů: 

Podobně jako silní dodavatelé mohou výrazně ovlivnit konkurenční podmínky 

v odvětví, mohou i silní zákazníci vyvinout na podniky v odvětví značné konkurenční 

tlaky. Silní kupující mohou způsobit ztráty potenciálních zisků podniků v odvětví. 

Kupující navíc mohou využít svoji sílu k tomu, aby si vymohli další výhody, např. lepší 

úroveň kvality, výhodnější  úvěrové, garanční či platební podmínky. 
37

 

 

 

 

 

                                                
37 Dle literatury [16] SEDLÁČKOVÁ, H. Strategická analýza. Praha: C. H. Beck, 2006. 121 s. ISBN80 -7179-367-1. – str. 56 
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Obrázek č.2 Porterův model pěti sil 
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konkurenti     

  Zdroj: [16]  str. 48 

 

2.6 SWOT analýza 

 

„SWOT analýza je jednoduchým nástrojem pro systematickou analýzu, zaměřeným na 

charakteristiku klíčových faktorů ovlivňujících strategické postavení podniku. Je 

přístupem nepřetržité konfrontace vnitřních zdrojů a schopností podniku se změnami 

v jeho okolí. SWOT analýza využívá závěrů předchozích analýz tím, že identifikuje 

hlavní silné a slabé stránky podniku a porovnává je s hlavními vlivy z okolí podniku, 

resp. příležitostmi a ohroženími a směřuje k syntéze jako východisku pro formulaci 

strategie. 

Přístup SWOT analýzy rozlišuje dvě charakteristiky vnitřní situace podniku, silné a 

slabé stránky a dvě charakteristiky vnějšího okolí, příležitosti a rizika . Z tohoto 

přístupu však současně vyplývá značné omezení, vyvolané právě požadavkem odlišit 

silné stránky od slabých a příležitostí od hrozeb. Často je velmi obtížné odhadnout, zda 

určitý jev znamená příležitosti či hrozbu a zda určitá charakteristika podniku 
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představuje jeho silnou či slabou stránku. Ohrožení lze za jistých předpokladů změnit na 

příležitost a naopak určitá příležitost se může změnit v hrozbu. 

Uplatnění této analýzy je vedeno základním cílem rozvíjet silné stránky a potlačovat 

slabé a současně byt připraven na potenciální příležitosti a hrozby.“
38

 

Postup při SWOT analýze je obvykle následující: 

1. Identifikace a předpověď hlavních změn v okolí podniku. 

2. Pomocí závěrů jednotlivých částí analýzy vnitřních zdrojů a schopností podniku 

identifikovat silné a slabé stránky a přednosti podniku. 

3. Zhodnotit  vzájemné vztahy jednotlivých silných a slabých stránek  na jedné 

straně a hlavních změn v okolním prostředí podniku na straně druhé. 

 

Pomocí diagramu SWOT analýzy snadněji porovnáme vnější rizika a příležitosti 

s vnitřními silnými a slabými stránkami podniku. Diagram může vzhledem ke své 

přehlednosti a systematičnosti iniciovat úvahy směřující k volbě určité strategie. 

 

   

Legenda: 

                                                
38

 Dle literatury [16] SEDLÁČKOVÁ, H. Strategická analýza. Praha: C. H. Beck, 2006. 121 s. ISBN80 -7179-367-1. – str. 91 
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S - Strengths – přednosti = silné stránky 

W - Weaknesses – nedostatky = slabé stránky 

O - Opportunities – příležitosti 

T - Threats – hrozby 

 

V prvním kvadrantu se podnik setkává s několika příležitostmi v okolí a zároveň je 

schopen nabídnout i množství silných stránek, které využití těchto příležitostí podporují. 

Výsledkem by měla být růstová až agresivně orientovaná  strategie označována jako 

strategie „max - max“ (SO). Tato strategie představuje ofenzivní přístup z pozice síly a 

je to pochopitelně nejvíce žádaná situace, cíl většiny podniků. Silné stránky jsou 

v souladu s předpokládanými příležitostmi. 

 

Ve druhém kvadrantu jsou silné stránky podniku podrobeny nepřízni okolí. Tato 

strategie vychází z předpokladu, že silné stránky se střetnou s hrozbami. Strategie „min 

- max“ (ST) předpokládá maximalizaci silných stránek a minimalizaci ohrožení. V této 

situaci je potřebné včas identifikovat hrozby a přeměnit je využitím silných stránek 

v příležitosti. 

 

Ve třetím kvadrantu má podnik na trhu mnohé příležitosti, avšak je nucen čelit 

velkému množství svých slabých míst. Strategie „ max – min“ (OW) klade důraz na 

maximalizaci příležitostí k překonání slabých stránek. Zaměřením strategie v tomto 

případě spočívá v důsledné eliminaci slabých stránek a dále ve větším využití tržních 

příležitostí. 

 

Ve čtvrtém kvadrantu se ukazuje podnik v situaci, ve které u něho převažují slabé 

stránky a současně se v okolí vyskytuje mnoho rizikových faktorů. Je to nejméně 

příznivý kvadrant. Strategie „min – min“ (WT) se orientuje na minimalizaci slabých 
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stránek a minimalizaci rizik. Jedná se spíše o strategii obranou a defenzivní. Většinou se 

vychází z uzavírání kompromisů a opouštění určitých pozic.
 39

 

 

Cílem SWOT analýzy není v žádném případě zpracování seznamu potenciálních 

příležitostí a hrozeb a silných a slabých stránek, ale především idea hluboce 

strukturované analýzy  poskytující užitečné poznatky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
39

 Dle literatury [16] SEDLÁČKOVÁ, H. Strategická analýza. Praha: C. H. Beck, 2006. 121 s. ISBN80 -7179-367-1. – str. 92 
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3. ANALÝZA ZVOLENÉ FIRMY 

 

Pro tuto práci jsem si zvolila společnost STAREZ-SPORT, a.s. se sídlem v Brně. 

„Důvodem vzniku společnosti byla především restrukturalizace řízení sportovních a 

rekreačních zařízení v majetku statutárního města Brna. Tato jsou v současné době 

provozována příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je město Brno“.
40

  

Sportoviště v Brně představují hlavně služby pro veřejnost a to dostupným způsobem, 

proto se společnost pomocí města Brna snaží poskytovat tyto služby za co nejnižší cenu 

tak, aby byla tato veřejnost spokojena. V této analýze se pokusím zhodnotit hospodaření 

této firmy, a pokud najdu nedostatky navrhnu opatření  na jejich odstranění a předložím 

vedení firmy, které samo uzná za vhodné zda dané návrhy použít či nikoliv. 

 

3.1 Základní údaje společnosti 

 

Obchodní společnost STAREZ-SPORT, a.s. byla založena dne 19. 5. 2004, a do 

obchodního rejstříku  byla zapsána dne 21. června 2004. Činnost zahájila dne 1. 7. 

2004. 

„Rozsah činnosti společnosti je vymezen tak, aby v rámci předmětu podnikání mohla 

spravovat a provozovat sportovní a rekreační zařízení a také se podílet na jejich 

výstavbě v rámci investorské a inženýrské činnosti. Předmět podnikání společnosti je 

nastaven tak, aby v budoucnu mohla plně nahradit příspěvkové organizace, jejichž 

činnost by společnost STAREZ-SPORT, a.s. měla převzít“. 
41

  

„Právní forma obchodní společnosti umožňuje v plné míře uplatnit všechny efekty 

hospodaření s majetkem vloženým do základního kapitálu společnosti“.
42

 

Společnost má oprávnění provozovat a provádět:  

                                                
40 Dle literatury [23]Výroční zpráva společnosti STAREZ-SPORT, a.s. za rok 2007, - úvodní slovo 

41
 Dle literatury [24]Výroční zpráva společnosti STAREZ-SPORT, a.s. za rok 2008, - úvodní slovo 

42 Dle literatury [23]Výroční zpráva společnosti STAREZ-SPORT, a.s. za rok 2007, - úvodní slovo 
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 reklamní činnost a marketing,  

 ubytovací zařízení,  

 organizování sportovních soutěží,  

 provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících 

k regeneraci a rekondici. 

 

Sídlo společnosti: Porážka 180/2, 602 00 Brno 

IČO: 26932211 

DIČ: CZ26932211 

Vloţka: 4174 

Základní kapitál k 31.12.2010: 985 112 430 Kč 

Osoby podílející se na základním kapitálu více neţ 20%: 

Statutární město Brno, se sídlem Brno, Dominikánské nám. 1, IČO: 44 99 27 85, výše 

vkladu 100% 

Členové statutárních a dozorčích orgánů ke dni 31.12.2010: 

Představenstvo: 

Ladislav Macek    předseda představenstva 

Jiří Zorník     místopředseda představenstva 

Mgr. Marián Hnát    člen představenstva 

Ing. Petr Kratochvíl    člen představenstva 

Bc. Marie Paděrová    člen představenstva 

Bc. Pavel Sázavský    člen představenstva 

 

Dozorčí rada: 

Ing. Ladislav Býček    předseda dozorčí rady 

Ing. Stanislav Michalík   místopředseda dozorčí rady 

Jarmila Kouřilová    člen dozorčí rady 
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3.1.1 Organizační struktura společnosti STAREZ-SPORT, a.s. 

 

 

 

       

  ŘEDITEL SPOLEČNOSTI     

         

           

úsek ředitele 

sekretariát 
 

 

     

 

 úsek 

ekonomický 
         

           

           

           

           

úsek provozní 

středisko hala 
Rondo 

 

úsek provozní 

areál Riviera 

 
úsek provozní 

plavecký 

stadion za 
Lužánkami 

 úsek provozní 

mobilní kluziště 
za Lužánkami 

  úsek provozní 

Aquapark 
Kohoutovice 

  úsek provozní 

hala Morenda 

 
      

       

         

   městský baseballový stadion    

 

Obrázek 4. : Organizační struktura společnosti STAREZ-SPORT,a.s. 

Zdroj: vlastní práce 

 

 

3.1.2 Historie Firmy 

 

2004 Činnost společnosti byla prakticky zahájena 1. 10. 2004 po převzetí 

provozu haly Rondy v souvislosti se zrušením příspěvkové organizace 

STAREZ, p. o. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva města Brna ke dni 

30. 9. 2004. 
43

 

 

2005 „Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu  působnosti valné hromady 

společnosti STAREZ-SPORT, a.s. ze dne 26. 5. 2005 bylo schváleno 

zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním akcie nepeněžitým 

                                                
43

 Dle literatury [23] Výroční zpráva společnosti STAREZ-SPORT, a.s. za rok 2007.- úvodní slovo 
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vkladem stávajícího akcionáře statutárního města Brna o částku 

180 650 000 Kč. Nepeněžitým vkladem je areál sportovního stadionu 

Rondo s příslušenstvím a součástmi včetně movitého majetku, sloužícího 

pro provoz areálu“.
44

 V tomtéž roce byla zahájena výstavba Městského 

basebalového stadionu v Brně.  

 

2006 Dále bylo schváleno zvýšení základního kapitálu společnosti dalším 

nepeněžitým vkladem o částku 208 425 930 Kč, která byla následně 

upravena na částku 207 815 430 Kč. Nepeněžitý vklad je tvořen 

nemovitostmi a hmotným movitým majetkem v areálu Riviéra.  Navýšení 

základního kapitálu bylo zapsáno v obchodním rejstříku dne 15. 5. 2006. 

V tomtéž roce byla zahájena rekonstrukce a to „I. Etapa rekonstrukce haly 

Rondo“ a „Rekonstrukce lázní Riviera III. etapa“. 
45

 

 

2007 Zastupitelstvo města Brna pověřilo společnost investorskou činností na 

investiční akci „ Městský baseballový stadion v Brně“. Stavba byla 

dokončena resp. zkolaudována dne 26.4.2007 a záznam vlastnické práva do 

katastru byl proveden ke dni 17.5.2007. V tomto roce byla dokončena 

rekonstrukce lázní Riviera týkající se venkovních šaten a venkovního 

vybavení. 
46

 

 

2008 V tomto roce byla pozastavena dílčí rekonstrukce haly Rondo s tím, že 

rozsáhlá rekonstrukce začne v letech 2009, 2010 tak aby byla dokončena 

pro pořádání MS v basketbale žen v roce 2010 a splnila tím podmínky při 

konání tohoto mistrovství. 

 

2009 Započala rekonstrukce haly Rondo. V březnu roku 2009 byla dokončena 

výstavba mobilního kluziště za Lužánkami pod záštitou města Brna a toto 

kluziště bylo předáno ke správě společnosti STAREZ-SPORT,a.s., která 

                                                
44

 Dle literatury [23]Výroční zpráva společnosti STAREZ-SPORT, a.s. za rok 2007. – kapitola 1.1.  

45 Dle literatury [24]Výroční zpráva společnosti STAREZ-SPORT, a.s. za rok 2008, - kapitola 3.11.1 

46
 Dle literatury [23]Výroční zpráva společnosti STAREZ-SPORT, a.s. za rok 2007, - kapitola 3.11.1 
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započala jeho provoz ještě v zimní sezóně 2008/2009.V květnu tohoto roku 

společnost dostala pod svoji správu další středisko a to sportovní halu 

Morenda. Tato hala slouží především pro aktivity typu basketbal, volejbal, 

gymnastika. 

 

2010 V únoru roku 2010 dostala společnost do správy další středisko a to 

plavecký stadion za Lužánkami. V dubnu byl pod správu společnosti přidán 

nově vybudovaný Aquapark v Kohoutovicích, provoz byl zahájen ke dni 

14.4.2010. Tento rok znamenal pro společnost hlavně nárůst kmenových 

zaměstnanců a to až na dvojnásobek dosavadního počtu zaměstnanců. 

Z ekonomického hlediska společnost dostala na vybavení a věci potřebné 

pro chod Aquaparku provozní dotaci od města Brna, která byla plně 

využita. V září tohoto roku byla dokončena rekonstrukce haly Rondo, která 

měla sloužit pro MS v basketbale žen, toto mistrovství však nakonec konalo 

v jiných halách. Na konci roku 2010 započala nutná rekonstrukce 

plaveckého stadionu za Lužánkami, kterou zafinancovalo město Brno. 

Jednalo se především o výměnu oken, spravení střechy a rekonstrukci 

ženských sprch. 

 

 

3.2 Činnost firmy 

 

 realitní činnost 

 provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících 

k rehabilitaci a rekondici 

 organizování sportovních soutěží 

 ubytovací služby 

 reklamní činnost a marketing 

 

Společnost STAREZ-SPORT,a.s. se v současnosti zabývá provozem sportovně – 

rekreačních zařízení jako jsou například Aquapark Kohoutovice, plavecký stadion za 
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Lužánkami, mobilní kluziště za Lužánkami, hala Rondo atd. Pod provozem si můžeme 

představit pronájem reklamních ploch na střediscích, pronájem nebytových prostor 

v těchto střediscích, pronájem plaveckých drah, pronájem ledové plochy, pronájem haly 

Rondo pro pořádání sportovních a kulturních akcí. V minulosti společnost provozovala 

ubytovnu v hale Rondo, ale v současné době nezbyly finanční prostředky na vybavení 

po rekonstrukci, proto tato činnost zatím naplněna není.  

 

3.2.1 Personální vývoj 

 

Společnost měla ke dni 31.12.2010 54 zaměstnanců , 6 členů představenstva a 3 členy 

dozorčí rady. Zaměstnance zle rozdělit následovně:  

 1 ředitel,  

 6 administrativních pracovníků,  

 4 vedoucí středisek,  

 17 strojníků,  

 6 pokladních,  

 4 lázeňské,  

 10 plavčíků,  

 5 údržbářů,  

 1 vrátná.  

Dále společnost zaměstnává zhruba 40 – 50 lidí na dohody mimo pracovní poměry jako 

výpomoc za dovolené, na akcích konaných v hale Rondo a v letní sezóně při provozu 

koupaliště Riviera jako pokladní(květen – srpen). 

 

Přehled počtu zaměstnanců od roku 2006: 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Průměrný počet zaměstnanců 27 24 25 25 54 

z toho řídících 3 3 3 3 3 

      Tabulka 6 : Počet zaměstnanců společnost i STAREZ-SPORT, a.s.  

      Zdroj: výroční zprávy, zpracoval: autor 

 



57 

 

Počet zaměstnanců se mění podle počtu spravovaných středisek. V tomto roce dostala 

společnost do správy dvě nová střediska a tím se výrazně navýšil i počet zaměstnanců a 

to téměř o polovinu. V návaznosti na dokončení rekonstrukce haly Rondo bylo přijato 

několik zaměstnanců. Vedení společnosti je od roku 2004(tj. od svého vzniku) 

představováno jedním ředitelem. Stanovený limit pro rozhodování ředitele je určen 

vnitřním předpisem na částku do 500 000 Kč. Co se týče rozhodování nad tento limit 

má rozhodovací schopnost předseda představenstva a to do výše 1 000 000 Kč a nad 

tento limit má předseda rozhodovací právo s nadpoloviční většinou hlasů ostatních 

členů představenstva. Představenstvo má od 16.11.2010 šest členů. 

 

3.2.2 Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech 

oceňování 

 

„Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka je sestavována v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 500/2002 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení  zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě 

podvojného účetnictví“. 

 

3.2.2.1  Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

 

„Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nakupovaný se oceňuje pořizovací cenou.  

Vlastní činností nebyl majetek vytvořen. 

Stanovení účetních odpisů – společnost uplatňuje rovnoměrný způsob odepisování. 

Sazba účetních odpisů je stanovena ve spolupráci s konečným uživatelem při zařazení 

předmětu do užívání, a to z hlediska doby použitelnosti a ve vztahu k výkonům nebo 

času, tzn. vždy s ohledem na opotřebení odpovídající běžným podmínkám používání. 

Účetní odpisy se stanoví z pořizovací, resp. ze zvýšené pořizovací ceny, ve které je 

majetek oceněn v účetnictví, a to do její výše. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny 

nahoru. Majetkem vyloučeným z odepisování jsou pozemky, umělecká díla a sbírky.“ 
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„Daňové odpisy jsou stanoveny dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů. Zvolený způsob odepisování je rovnoměrný. 

U vloženého majetku zvoleným způsobem odepisování je rovnoměrné dle § 31 

uvedeného zákona. Společnost pokračuje v odepisování započatém původním 

vlastníkem. Za vstupní, resp. pořizovací ceny převzala společnost ceny ke dni vkladu 

dle podkladů původního vkladatele. U nemovitého majetku byl uplatněn daňový odpis 

až v roce 2006,  protože v roce 2005 nebyly splněny podmínky § 28 zákona.  Podmínky 

zákona byly naplněny zápisem nemovitostí areálu Riviéra a haly Rondo do katastru 

nemovitostí s právními účinky vkladu ke dni 19. 5. 2006. 

Technické zhodnocení, pokud převyšuje u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací 

období  částku 40 000,- Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku.    

Společnost nevlastní žádný majetek zatížený zástavním právem“.
47

 

 

3.2.2.2 Dotace  

 

Společnost je plně závislá na provozních dotacích, které dostává jen na určitá střediska. 

V následující tabulce uvádím výši dotací společně s náklady a výnosy u jednotlivých 

středisek plánované na rok 2011. Výše dotace byla u střediska Rondo a Riviera zatím  

neměnná, na kluziště byla dotace schválena poprvé v minulém roce( 2010). V roce 2011 

se počítá ze stejnými dotacemi. Zde je vidět, že podnik nemůže být ziskový. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
47

 Dle literatury [25] Výroční zpráva společnosti STAREZ-SPORT, a.s. za rok 2009, - článek II informace o 

účetních jednotkách  
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Středisko Výše dotace 
Výnosy vč. 

dotace 

Přibliţné 

náklady 

Výnosy – 

náklady 

Rondo 11 143 000 37 200 000 45 000 000 -7 800 000 

Riviera 2 000 000 7 000 000 11 800 000 -4 800 000 

Kluziště 2 000 000 2 700 000 2 800 000 - 100 000 

Morenda 750 000 3 000 000 1 600 000 1 400 000 

Aquapark 0 9 200 000 12 000 000 - 2 800 000 

Bazén Luţánky 0 18 200 000 16 500 000 1 700 000 

celkem 15 893 000 77 300 000 89 700 000 -12 400 000 

Tabulka č. 7 Dotace, náklady a výnosy – plán na rok 2011 

Zdroj: interní materiály společnosti, autor: vlastní práce 

 

3.3 Aktuální situace na trhu 

 

3.3.1 Finanční krize 

 

Současná hospodářské krize, která je podle mnohých odborníků nejhorší od časů 

světové hospodářské krize v meziválečném období, se firmy bezprostředně netýká. 

Jelikož je firma závislá převážně na dotacích, nemusí až tak bojovat s konkurencí. Je 

pravdou, že o tom zda dotace firma dostane či nikoli, rozhoduje město a firma se  tak 

nedozví, z jakého důvodu daná dotace nebyla schválena. To znamená, že pokud se krize 

týkala firmy z důvodů celkové krize ekonomiky České republiky, což by znamenalo 

menší přerozdělování financí do krajů a měst, firma se o tom nedozví. Jediné, jak by 

bylo možné projevy a dopady krize sledovat, je pomocí ukazatelů o návštěvnosti 

středisek. Ale tím, že dva bazény dostala společnost do správy až v roce 2010, nemůže 

zatím objektivně posoudit, zda je či není návštěvnost nižší z důvodů krize a šetření 

obyvatelstva. Jediné středisko, kde by se tato skutečnost dala zjistit, díky výsledkům 

návštěvnosti z minulých let, je koupaliště Riviera.  

 

Avšak v době krize nastala situace, která spíše posílila návštěvnost tohoto koupaliště. 

Bylo to z důvodů vypuštění přehrady. Lidé, kteří chodili v létě relaxovat na přehradu, 
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využívali koupaliště Riviera, protože se z brněnských koupališť nejvíce blíží tomu 

přírodnímu. Lze se zde schovat před sluncem, projít se po areálu a nemačkat se na dece 

s ostatními lidmi díky velkému krásnému přírodnímu prostoru, který tento areál nabízí.  

 

Dále by se projevy a dopady krize daly sledovat podle tržeb a akcí pořádaných na 

Rondu, ale i tady byl jiný faktor, který ovlivnil provoz jako takový a ne z důvodů krize 

a většího šetření. Byla to již zmiňovaná rekonstrukce, při níž byl provoz omezen na 

minimum. Jediné, co bylo povoleno během stavby, byla hokejová utkání HC Komety 

Brno. Tuto halu postihla finanční krize z důvodu zastavení provozu.  

Podle předpovědí ekonomů se však předpokládá, že ty špatné časy, spojené 

s hospodářskou krizí, teprve přijdou .  

Šetření zákazníků bude aktuální až tento rok, což by byl problém i pro tuto společnost, 

která by to pocítila na návštěvnosti a tržbách. 

 

3.4 Finanční analýza společnosti STAREZ-SPORT,a.s. 

 

3.4.1 Soustavy poměrových ukazatelů 

 

V analýzách soustav je velkou výhodou hlavně to, že výsledkem je jen jedno číslo, a to 

nám dává jasný obraz toho v jaké finanční situaci se daný podnik nachází. V této 

diplomové práci jsem se rozhodla pro výpočet Quicktestu a indexu IN95 podle manželů 

Neumaierových.. 

 

3.4.1.1 Quicktest 

 

V rámci Kralickova Quicktestu se na základě soustav čtyř rovnic převedených do 

bodového hodnocení vyhodnocuje jak finanční tak výnosová situace podniku.
48
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2009 2008 2007 

hodnota body hodnota body hodnota body 

R1 = vlastní kapitál/celková aktiva 0,91 4 0,96 4 0,97 4 

R2 = (cizí zdroje-finanční 

majetek)/provozní CF 1,16 2 -9,50 0 8,90 0 

R3 = EBIT(celková aktiva -0,02 0 -0,03 0 -0,01 0 

R4 = provozní CF/tržby 1,52 4 0,13 4 0,34 4 
Tabulka č. 8 Výpočet Kralickova Quicktestu 

Na základě bodového ohodnocení jednotlivých rovnic jsem zjistila celkovou finanční 

situaci podniku a to za pomocí hodnocení finanční a výnosové stability.: 

Quicktest 2009 2008 2007 

hodnocení finanční stability 1,06 -4,27 4,94 

hodnocení výnosové situace 0,75 0,05 0,17 

hodnocení celkové situace 0,91 -2,11 2,56 
      Tabulka č. 9 Výpočet celkové finanční situace 

 

Graf č. 1 Kralickuv Quicktest celkové hodnocení 
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Z dosažených výsledků jsem zjistila, že výpočet R1 neboli kvóta vlastního kapitálu 

vypovídající o finanční síle firmy vychází pro podnik v dobrých hodnotách, tudíž se jí 

nebudu v práci detailněji zabývat.  

Stejně tak má dobré hodnoty i ukazatel R4, který určuje rentabilitu aktiv, která odráží 

celkovou výdělečnou schopnost podniku. 
49

Ani tímto ukazatelem aktivity se zabývat 

nebudu. 

 

Ostatní dva ukazatele, doba splácení dluhů a rentabilita tržeb, vychází pro podnik velmi 

špatně, v některých letech až v záporných číslech, proto je blíže rozeberu pomocí 

ukazatelů likvidity a rentability v následujících kapitolách. 

 

3.4.2 Ukazatel likvidity 

 

Pod likviditou chápeme obecnou schopnost podniku hradit své závazky, získat dostatek 

prostředků na provedení potřebných plateb. Likvidita tedy závisí na tom, jak rychle je 

podnik schopen inkasovat své pohledávky, zda má prodejné výrobky, zda je v případě 

potřeby schopen prodat své zásoby apod. Je důležitá z hlediska rovnováhy firmy, 

protože jen dostatečně likvidní podnik je schopen dostát svým závazkům. Na druhé 

straně příliš vysoká míra likvidity je nepříznivým jevem pro vlastníky podniku, protože 

finanční prostředky jsou vázané v aktivech, která nepracují ve prospěch výrazného 

zhodnocovaní finančních prostředků a krátí tak z rentability. Proto je potřeba hledat 

vyváženou likviditu, která zaručí dostatečné zhodnocení prostředků, jako i schopnost 

dostát svým závazkům.
50
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V následující tabulce jsou uvedené výsledky výpočtů ukazatelů likvidit: 

 

Ukazatelé likvidity 2009 2008 2007 

běžná likvidita 2,02 2,10 2,44 

pohotová likvidita 0,89 14,01 27,56 

okamžitá likvidita 0,39 1,06 1,09 
      Tabulka č. 10 Výpočet ukazatelů likviditiy 

 

 

Graf č. 2 Ukazatelé likvidity hodnocení 

 

 

Ukazatel běžné likvidity – likvidita 3.stupně: 

Můžeme ji také nazvat poměrovým ukazatelem pracovního kapitálu. Ukazuje, kolikrát 

pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky společnosti neboli jestli a kolikrát je 

společnost schopna přeměnit své aktiva na hotovost v potřebném okamžiku. 

Doporučené hodnoty se pohybují v rozmezí 1,5 – 2,5. 
51
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Na výpočtech je vidět, že se firma nachází v doporučených hodnotách ve všech 

sledovaných letech. To vypovídá a dobré schopnosti přeměnit oběžný majetek na 

hotovost pro uhrazení závazků v potřebném okamžiku.   

 

Ukazatel pohotové likvidity – likvidita 2.stupně: 

Tento ukazatel měří platební schopnost podniku po odečtení zásob z oběžných aktiv. 

Hodnoty, ve kterých by se měl podnik pohybovat: 1-1,5.  

Firma STAREZ - SPORT, a.s. není výrobní společnost a zabývá se poskytováním 

služeb, proto netvoří téměř žádné zásoby a navíc je závislá na dotacích od města.  

 

V letech 2007 a 2008 se hodnoty pohybují vysoce nad doporučenými hodnotami což je 

způsobeno tím, že společnost není zatížena žádným úvěrem.  

V roce 2009 je hodnota pohotové likvidity mírně pod doporučenými hodnotami. Tento 

ukazatel je zkreslený tím, že určitá část zdrojů přitéká do podniku formou provozních 

dotací, které společnost dostane jednorázově.  

V roce 2008 činila dotace 2,43 % základního kapitálu. V dalším roce byla dotace v 

hodnotě 3,49 % základního kapitálu.  

 

Ukazatel okamžité likvidity – likvidita 1.stupně: 

Pro tento ukazatel se používá jen nejlikvidnější část oběžných aktiv a to je hotovost 

neboli finanční majetek. Doporučené hodnoty by měly být v intervalu 0,2 – 0,5.  

V roce 2007 a 2008 se firma pohybuje nad těmito hodnotami to je způsobené především 

poklesem krátkodobých závazků.  

V roce 2009 se hodnota dostala ke spodní hranici intervalu, což by mohlo být pro firmu 

efektivní, ale na druhé straně by to mohlo znamenat špatnou schopnost splatit svoje 

krátkodobé závazky. 

 

3.4.3 Ukazatel rentability 

 

Rentabilita resp. výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti podniku vytvářet 

nové zdroje, dosahované použitím investovaného kapitálu. Je formou vyjádření míry 
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zisku, která v tržní ekonomice slouží jako hlavní kritérium pro alokaci kapitálu. 

Rentabilita je obecně definována jako poměr zisku a vloženého kapitálu.
52

 

Ukazatelé rentability 2009 2008 2007 

ROI = VH před zd. /CA -0,02 -0,03 -0,01 

ROA = VH po zd./CA -0,02 -0,03 -0,01 

ROE = VH po zd/VK -0,02 -0,03 -0,01 

ROS = VH po zd/tržby -0,58 -0,59 -0,17 
       Tabulka č. 11 Výpočet rentability 

 

Graf č. 3 Ukazatelé rentability hodnocení 

 

 

U této firmy je rentabilita jako ukazatel velmi problémová z důvodů toho, že firma je 

zisková jen na určitých střediscích a v určitém období. Proto by se měla rentabilita měřit 

pouze za sezónu. Ostatně na výpočtech je jasně vidět, že firma není rentabilní ani 

v jednom roce a ani nemůže být. Je to ovlivněno také i díky cenové politice na 

jednotlivých střediscích. Ceny vstupného a služeb jsou tvořeny představenstvem a jsou 

určovány tak, aby byly dostupné pro širokou veřejnost, nikoli aby firmě přinášely zisk. 
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Tento faktor se projevuje i ve výpočtu Indexu manželů Neumaierových.                

  

3.4.3.1 Index IN95 

 

IN95 je zaměřen zejména na schopnost podniku dostát svým závazkům, nepromítají se 

do něj požadavky vlastníků na tvorbu hodnoty pro vlastníky.
53

 

roky 2009 2008 2007 

Index IN 95 - 794, 27 -1527,14 -1317,3 
         Tabulka č.  12 Výpočet indexu IN95 

 

Graf č. 4 Index IN95 hodnocení 

 

Index IN95 má stejnou minimální vypovídající schopnost jako rentabilita, kde se 

hodnoty ukázaly také jako záporné a podle doporučených hodnot je firma předurčená 

k bankrotu. Ale jelikož je firma dotována zakladatelem (100% akcionář město Brno) a 

její cenová politika je nastavená tak, aby vyhovovala veřejnosti nemůžeme ji hodnotit 

jako běžnost soukromou firmu založenou za účelem zisku. Účelné by bylo spíše to, 

kdyby ukazatele rentability i Index IN95 zkoumaly tržby v určitém období(sezóně) nebo 

jen vytíženost a rozšíření služeb. 

 

                                                
53 Dle literatury [27] Finanční analýza, přednáška, VUT FP 

-1600

-1400

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

2009 2008 2007

IN95



67 

 

3.5 SLEPTE analýza 

Analýza SLEPTE je podstatným nástrojem pro zkoumání makrookolí, které představuje 

celkový politický, ekonomický, sociální a technologický rámec, ve kterém se podnik 

pohybuje.
54

 

 

Analýza sociálních faktorů 

Mezi sociální faktory, které ovlivňují činnost společnosti STAREZ-SPORT, a.s. mohu 

zařadit věkové složení potenciálních zákazníků. Pro firmu je zásadní každá část 

demografické křivky, jelikož služby které společnost nabízí jsou vhodné pro všechny 

věkové kategorie. Ať už se zaměřím na plavání kojenců s matkami, či bruslení rodičů 

s dětmi nebo volnočasová aktivita na koupališti pro důchodce či koncert Karla Gotta na 

Rondu pro všechny věkové kategorie, dají se za zákazníky této společnosti považovat 

téměř všechny věkové kategorie.  

 

Kdybych se zaměřila na školy s dětmi a výuky plavání, je zde potřeba říci, že se rodí 

stále méně dětí, což s novelou zákona o porodném, kdy od 1. ledna platí porodné jen za 

první dítě a do určitého příjmu, to nevypadá na zlepšení situace ba naopak. To by mělo 

velký dopad na bazény v úbytku škol s dětmi a výukou plavání na školách. V době kdy 

jsem já byla ve školním věku, byla úroveň pohybu mnohem lepší, zatímco v současné 

době význam pohybu u dětí upadá  a uplatňuje jen v míře, kterou nařizuje osnova pro 

danou výuku a ta probíhá většinou v tělocvičnách s míčem a kolektivními sporty.  

 

V druhé řadě se do těchto faktorů musí zařadit ţivotní styl obyvatelstva. Je nutné 

položit si otázku, kdo chce v dnešní době zdravě žít a co proto chce udělat či obětovat a 

také zda na to má finanční prostředky. Záleží na tom jestli je plavání tak atraktivní, aby 

si daný člověk vybral právě ono plavání, když se rozhodne změnit svůj dosavadní 

životní styl. Konkurence v podobě nových aktivit a strojů je velká a jelikož společnost 

nijak neoslovuje lidi na ulicích je možné, že objekty se časem stanou méně 

navštěvované.   
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Na závěr k těmto faktorům je nutné říci, že pokud klesne životní úroveň jako taková, 

což je předpovídáno od roku 2009 a nejhorší předpovědi jsou na tento rok (2011) bude 

to na tržbách hodně znát a je téměř jisté, že se ztráta této společnosti bude prohlubovat. 

 Tudíž hodnotím vliv tohoto faktoru jako velký.                                                              

 

Obrázek č. 5 Věková skladba obyvatelstva 

Zdroj: [19] Český statistický úřad 

 

Analýza legislativních faktorů 

Velký vliv má pro firmu legislativa ve formě přesně specifikovaných norem a 

předpisů týkajících se provozu hal s ledovými plochami a bazény krytými i 

nekrytými(úprava vody, hygienické prostředky) a pro všechna ostatní střediska platí 

normy určující bezpečnost při práci a zákoník práce či jiné zákony. Tyto normy určují 

přesné požadavky na provoz těchto zařízení.  

 

První věc, kterou musí zaměstnanec absolvovat před nástupem do této firmy je 

zdravotní prohlídka u závodní lékařky, jejíž nutnost určuje legislativa.  

Nejdůležitější jsou školení bezpečnosti práce, které musí podstoupit každý 

zaměstnanec pracující na těchto střediscích. Bez tohoto školení by zaměstnanec mohl 

vážně ohrozit chod střediska a tím i život zákazníka. Toto školení má různé normy pro 

různá pracovní zařazení. Pro pokladní je školení trochu jiné jak pro strojníka používající 

tekutý čpavek ve strojovně. Toto školení se obnovuje každý rok na každém středisku.  

Další věcí, kterou se firma řídí je zaměstnání plavčíků s osvědčením a zdravotním 

kurzem.  
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Dále je nutné říci, že nám další normy přesně definují kolik pracovníků je potřeba mít 

na středisku. Oblečení je také určováno předpisem hlavně u strojníků, kteří pracují 

s nebezpečnými látkami(čpavek, chlór) ohrožující jejich život.  

 

Velké a přísné požadavky jsou sledovány při kvalitě vody v bazénech. Odběry vzorků 

jsou členěny do dvou skupin a to rozbory malé a velké. Ty malé sledují každodenní 

kvalitu vody a jsou odebírány v určitých daných místech bazénu. Pak jsou odběry velké, 

které se dělají pravidelně každý měsíc, kde se dělá rozbor mnohem detailnější z většího 

počtu odběrů na různých místech v bazénu. 

 

Dalším faktorem ovlivňující hlavně tržby by mohla být jak nízká porodnost tak i novela 

zákona o porodném, která bude platit už jen pro první živě narozené dítě a jen pro 

matky  z jistým příjmem. To by mohlo mít za následek ještě nižší porodnost než je teď 

což by znamenalo úbytek návštěvnosti v podobě matek s dětmi. 

 

Dalším příkladem by mohla být sníţena mateřská ze 4 let na 1 rok, kdy by byla 

mateřská nejvyšší. Pro matky starající se o dítě 4 roky to znamená vymyslet pro dítě 

program – bazény, koupaliště, atd. Kdežto u matek s mateřskou pouze na 1 rok by na 

tyto aktivity nezbyl čas, matka by začala chodit do práce.   

 

Hygiena je dalším faktorem, který hodně ovlivňuje chod společnosti. Hygienické 

normy stanovují nejen čistotu vody, ale i úklid okolí bazénu,  je zde konkrétní 

specifikace pravidelného střídání hygienických prostředků na bázi chlóru. Pravidelnost 

úklidů je každodenní a několikrát opakovaná. V záři roku 2010 bylo nutné provést na 

Aquaparku úpravu  podlah protiskluzovou úpravou, podlaha byla příliš kluzká a tím 

pádem hrozilo velké nebezpečí úrazu. 

 

Pojištění odpovědnosti za hmotnou zodpovědnost či krádeže, nebo zranění musí 

společnost také dodržovat.  

 

Jako personalistka a mzdová účetní této firmy musím dodržovat také zákoník práce a 

všechny náležitosti s tím spojené. Společnost zaměstnává osoby na tři typy rozvržení 
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pracovní doby. Základní 8 hodinová pracovní doba to se týká pracovníků 

administrativních, ekonomických a ředitele. Zaměstnanci obsluhující strojovny musí 

pracovat v nepřetržitém(třísměnném)pracovním provozu což činí 7,5 hodiny denně a 

v neposlední řadě plavčíci, pokladní a lázeňské se řídí dvousměnným rozvržením 

pracovní doby což činí 7,75 hodin denně. Další mojí povinností je hlídání termínu pro 

ohlašování změn úřadům, podávání přehledů, povinných podílů, evidenčních listů, atd. 

Z kategorie zákoníku práce by byl výčet velký, ale myslím, že základ týkající se všech 

středisek a nahlížení na firmu z hlediska legislativy jsem nastínila dostatečně. 

 

Dále se firma musí řídit pravidly určující podmínky pro výběrová řízení. Limit pro 

výběrová řízení interní činí 500 000 Kč, pro  nadlimitní zakázky musí být vypsáno 

řádné výběrové řízení přes externí firmu. 

 

Pravidel, které firma musí dodržovat je dostatek, ale nejsou nesplnitelná a v dnešní době 

se jimi řídi skoro každý aniž by mu to připadalo divné, je pravdou že se pravidla rok od 

roku zpřísňují hlavně ty hygienická, což je na jednu stranu dobře, ale pro některé firmy 

jsou limity důvodem k zániku. Tento faktor má na společnost vliv nesporně velmi 

velký. 

 

Analýza ekonomických faktorů 

Do těchto faktorů patří bezpochyby vstupy a výstupy. Vstupy jsou myšleny jako 

energie a  voda nutné pro provoz středisek.  

Zde se jedná o odebrané množství komodit. Čím je odběr větší, tím je vyjednávací síla 

větší, avšak na druhé straně dodavatelé těchto komodit si jsou moc dobře vědomi 

nutnosti odběru  nutného pro provoz a tak se ceny příliš upravovat nedají. V poslední 

době se správa o střediska rozrostla o plavecký bazén za Lužánkami  a aquapark 

v Kohoutovicích a tak znatelně vzrostl odběr těchto komodit čímž se podařila cena o 

trochu snížit, ale v globálním měřítku to jsou pro společnost náklady za energie a vodu 

stejně vyšší díky většímu počtu středisek. 
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Dále to jsou výstupy, které tvoří tržby od zákazníků za poskytované služby. Do 

ekonomických faktorů bych zařadila rodinu či matku s dětmi. Tato kategorie se dá 

rozdělit na rodiny s podprůměrnými příjmy a rodiny s nadprůměrnými příjmy.  

U rodin s podprůměrnými příjmy je to problém, protože je možné, že na vstupné nemají 

finanční prostředky i přesto, že se společnost snaží nabídnout spoustu výhod a slev pro 

rodiny s dětmi(rodinné pasy, zvýhodněné rodinné vstupné,atd.) i tak to pro rodinu 

nevychází tak, aby si to mohly dovolit každý měsíc či častěji(např. riviera: rodinné 

vstupné pro 2 dospělé a až 3děti – 200, s rodinný pasem 180 Kč/den, aquapark: 2 

dospělý  a 1-2 děti 230 Kč/hodina).  

 

Další kategorií jsou rodiny s nadprůměrnými příjmy nebo rodiny se známými 

s těmito příjmy a i u těch bych našla důvod proč k do bazénů nepůjdou. V dnešní době 

už má rodina možnost buď vlastního bazénu či bazénu u rodiny či známých. Do téhle 

kategorie se řadím i já bez ohlednu na mé příjmy mám možnost koupání ne na veřejném 

koupališti či bazénu, ale u rodiny či známých. Jednak je to příjemněji strávený čas bez 

zbytečného spěchání a taky finančně méně náročný(z hlediska rodiny, která využívá 

bazénu u rodiny či známých). 

Z výše uvedeného mi vyplývá, že konkurence je veliká jak ve formě dalších koupališť a 

bazénu pro veřejnost, tak těch soukromých. Avšak když se zaměřím na hodně 

jednoduchý výpočet potřeby bazénů na osoby v Brně(300 000(obyvatel v Brně)/20 

000(návštěvnost aquaparku) = 15 - počet bazénů v Brně) stále mi vychází, že je v Brně 

bazénů pro veřejnost, ale pro profesionální plavce málo, a tak si myslím, že společnost 

může očekávat klienty do těchto středisek i v dalších letech.  

Je zde však  nutné opět zmínit hospodářskou krizi. Když bude málo peněz budou lidé 

nuceni více šetřit tzn. méně utrácet za životně méně důležité věci/aktivity a tím pádem 

nechodit za sportem. 

 

V neposlední řadě zde hraje roli provozní dotace, kterou  na střediska dostávají. Když 

by utrpěla ekonomika, znamenalo by to menší přerozdělování do krajů a měst a tím 

pádem menší nebo žádné dotace do městských společností. V krajním případě by to 

mohlo znamenat zdražování vstupů což by mohlo být pro firmu likvidační z hlediska 

počtu návštěvnosti potažmo tržeb. 
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I vliv tohoto faktoru je bezesporu velmi velký. 

 

Analýza politických faktorů 

Tyto faktory působí na každý obor podnikatelské sféry jinak. Vždy je to závislé na 

vládnoucím politickém uskupení a jeho slibech a konáních.  

 

V případě levice se zpravidla jedná o teorie sociální pomoci a soudržnosti což zřejmě 

znamená vybrat více peněz  z daní, aby bylo možné tyto teorie zrealizovat či přesun  

těchto plateb na zaměstnavatele nebo dále prohlubovat státní dluh. Ovšem co se týká 

společnosti STAREZ-SPORT, a.s. musím uznat, že vetší přerozdělování by znamenalo 

větší rozpočty pro město a tím pádem i pro společnost, ale na straně druhé jsem zjistila, 

že výše dotací, které firma dostává, není ovlivněna výší rozpočtu města, ale záleží na 

tom, zda město uzná za vhodné dotaci udělit či nikoli. Je však pravdou, že bez dotací by 

firma mohla ukončit svoji činnost, protože je nevýdělečná a ve velké ztrátě.  

 

Na druhé straně pravice předpokládá zavedení jistých opatření, která by pomocí 

uvolnění trhu bez výrazných řídících prvků umožnila růst v soukromém 

(podnikatelském) sektoru a snížení například nezaměstnanosti a v této návaznosti i 

kupní sílu obyvatel (více zaměstnaných-více nakupujících). Dalo by se tak 

předpokládat, že kdyby lidé více pracovali, měli by více prostředků a tím více utráceli, 

zůstává však otázkou jaký životní styl by si zvolili a zda by se rozhodli zrovna pro 

střediska této společnosti. Zde je patrný vliv politického faktoru na legislativním. 

 

Analýza technologických faktorů 

Technologické faktory ovlivňují  podnik v několika směrech: 

-energie 

-voda 

-úpravy 

-úklid 

Energetická náročnost je jeden z negativních vlivů působících na tuto firmu. 

Náročnost na provoz středisek je velká ať už se jedná o tvorbu ledové plochy či 

udržování určité teploty na bazénech. Proto je potřeba neustále zjišťovat způsoby, jak 
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ušetřit tuto energii pomocí technologických inovací(např. solární panely pro ohřev 

vody). 

 

Voda podléhá složitým normám na její úpravu z hlediska hygienických pravidel, i toto 

je důležité sledovat technologicky. Dávkování chemikálií či čistění vody dělá v dnešní 

době už jen technika. 

 

Úprava a úklid zařízení je důležitá také z hlediska ekonomického. Když bude 

například ve sprchách kohoutek s technologií dotekového systému, nebude voda 

neustále téct a ušetří se tím vodné. Také záleží na úpravě podlah a stěn aby byla jejich 

úprava co nejjednodušší a neméně ekonomicky náročná. S tím samozřejmě souvisejí i 

legislativní faktory, které určují jaká úprava podlah musí být u bazénu kvůli 

bezpečnosti. Na tomto faktoru je vidět, že jeden ovlivňuje ten druhý a naopak.  

Proto je vliv taky velice velký 

 

Analýza ekologických faktorů 

Ekologické faktory jsou velmi závažné. Této společnosti se nejvíce týkají způsoby 

skladování, pouţívání a likvidace chemických přípravků nutných pro provoz. 

Chemikálie používané na plaveckých bazénech a koupalištích jsou jednak tekutý chlór, 

pro který existují přísné podmínky z jeho zacházením a dávkováním  a pak také savo. 

Na hale Rondo se jedná o čpavek, který je nutný pro výrobu ledu a taky podléhá 

přísným pravidlům pro jeho využití. Co se čpavku  týče tak ten v zařízení koluje a jen se 

doplňuje. Tím odpadají starosti s odpadem. V dnešní době již existují i jiné 

látky(glykol), které začínají čpavek v jistých částek chlazení nahrazovat a nejsou pro 

prostředí tak škodlivé, takže by se dalo čekat, že ho v budoucnu plně nahradí. 

Dovoz a odvoz chemikálií a obaly na jejich převoz zajišťuje dodavatel těchto 

chemikálií.  

 

Odtok vod z bazénů je řešen tak jako u domácností odtokem do běžné kanalizace. 

Jediné co je odlišné od domácností je to, že předtím než je voda vypuštěna do 

kanalizace je v rámci systému v bazénech znovu vyčištěna, tím pádem tuto vodu nemusí 

vodárny čistit, proto je s vodárnami každý rok uzavřena dohoda o vratce jisté části 
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stočného. Tato vratka není každý rok automatická a nemusí být kladně vyřízena, musí o 

ní firma požádat na základě žádosti o vratku stočného. I zde je vidět názorný případ jak 

jeden faktor ovlivňuje ten druhý(legislativa – přísné hygienické normy, ekonomie – 

čištění před odtokem šetří peníze za odběr vody, technologie – systém čistění vod).   

 

Odvoz běžného odpadu zajišťují společnosti, které se zabývají svozem komunálního 

odpadu. Jiný nebezpečný odpad firma nemá a tudíž se dá říct, že z hlediska 

ekologického neporušuje žádné normy. 

 

Můj názor na ekologické faktory není vždy jen pozitivní, kdy je sice chvályhodné, že se 

dodržují normy pro údržbu vod, ale je také vhodné položit si otázku, zda je ekologické 

čistění vody takovým množstvím chemických přípravků, jejichž pachové stopy na 

plavkách návštěvníků nelze přehlédnout. I tento vliv je velký. 

 

3.6 Porterův model pěti sil 

 

Analýzu pěti konkurenčních faktorů jsem vytvořila na základě poznatků během mého 

působení v této firmě a taky z porad s panem ředitelem a paní ekonomkou, díky nimž 

jsem si mohla utvořit jasný obrázek pro shrnutí faktorů, které popisují okolí firmy. 

 

Vyjednávací síla odběratelů 

Strana odběratelů je pro firmu velmi důležitá. Odběratele pro názornost rozdělím do tří 

skupin: 

- jednotlivci 

- firmy 

- nemocní 

Odběratel jako jednotlivec je pro tuto firmu nejdůležitější. Má velkou váhu ve tvorbě 

cen. Tyto ceny stanovuje představenstvo s ohledem na výsledky tržeb a návštěvnosti na 

tom kterém středisku. Za poslední dobu se snížilo vstupné na plaveckém stadionu za 

Lužánkami a projevilo se to téměř okamžitě na návštěvnosti bazénu. Snížila se i cena za 

pronájem plaveckých drah, což přimělo plavecké kluby k návratu na tento 50 metrový 
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bazén. Nově společnost zavedla i spousty poukázek a benefitů pro zaměstnance tak aby 

rozšířila své pole působnosti mezi zaměstnance různých oborů a věku. Lze tak říci, ţe 

vyjednávací síla zákazníků je obrovská, diktují si prakticky všechno- nižší vstupné, 

nižší nájemné, delší otevírací doba, větší slevy a akceptace více druhů poukázek a 

benefitů, více služeb pro zákazníky(občerstvení). Ovšem kdyby firma STAREZ-

SPORT, a.s. měla vyslechnout každý požadavek tak už dnes svoje služby nabízí zcela 

zdarma a každou chvíli mění pro jednotlivce otevírací dobu, ale nikdy by se nenašel 

kompromis, který by vyhovoval všem. 

 

Další skupina jsou odběratelé ve formě firem. Do této skupiny patří nájemci reklamních 

ploch, nebytových prostor, plaveckých drah, ledových ploch a v neposlední řadě 

společnosti, které pořádají kulturní či sportovní akce ať u na Rivieře nebo na Rondu. 

Tato skupina je pro společnost taky velice důležitá, protože tvoří velkou část tržeb 

společnosti. Avšak je potřeba říci, že velká síla odběratelů spočívá i v tom, že mnozí 

odběratelé mají v době hospodářské krize problém s platební morálkou a proto nesplácí 

svoje závazky a to pro už tak špatnou finanční situaci není dobré. 

 

Poslední zmiňovanou skupinou jsou nemocní. Tuto skupinu firma nemá podchycenou. 

Jedná se o rehabilitaci a rekondici lidí po nemoci či úraze, kteří by se mohli 

rehabilitovat na střediscích této společnosti.  

  

Vyjednávací síla dodavatelů 

Dodavatele lze členit  na hlavní a vedlejší. Mezi hlavní dodavatele patří vodárny, 

teplárny a E-ON. Významnost se měří množstvím odebraných komodit od těchto 

dodavatelů jedná se o tzv. Paterovo pravidlo. Vyjednávání o cenách se společností E-

ON jde jen v případě, že se jedná o velký odběr, což společnost STAREZ-SPORT, 

a.s.bezpochyby má. Tím, že se správa o sportovní střediska rozrostla v roce 2010 o dvě, 

vzrostl odběr tepla tak, že vyjednávací síla je mnohem lepší. Tím pádem se se 

společností E-ON  dá vyjednávat o nižších cenách za energie. To znamená, že by klesl 

náklad na teplo na jednotlivých střediscích, ale v globálním měřítku stejně společnost 

zaplatí na energiích více.  
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Vodárny a teplárny jsou společnostmi s majetkovou účastí zakladatele stejně jako 

společnost STAREZ-SPORT, a.s. a cena je zde stanovena Statutárním městem Brnem 

nebo se na stanovení ceny významně podílí (vodárny-zde není SMB 100% akcionářem). 

Je tedy jedinou možností vyjednávat o ceně pouze z hlediska množství odebrané 

komodity. Tato pozice se jeví jako ideální, je však také ovlivněna a dodavatelé jsou si 

vědomi nezbytností těchto komodit k zajištění provozu středisek společnosti STAREZ-

SPORT, a.s. 

 

Druhou skupinu tvoří dodavatelé vedlejší, s nimi se o ceně příliš vyjednávat nedá 

vzhledem k malému množství odběru. Jediná vyjednávání proběhla se společností 

dodávající čistící a jiné hygienické potřeby pro aquapark, kde došlo o snížení ceny o 

10%. Mezi další vedlejší dodavatele společnosti patří ty firmy, které dodávají 

chemikálie do bazénů a obaly na uskladnění těchto chemikálií. Zde je cena určena podle 

pevného ceníku dané společnosti a spíše se zvyšuje v závislosti s navyšováním cen 

dopravného či normami a pravidly platícími pro tyto firmy. Dále to jsou podniky 

zajišťující svoz komunálního odpadu, kde je cena stanovena jako pro všechny ostatní 

firmy a obyvatele Brna.  

 

Hrozba nových konkurentů 

U tohoto faktoru bych konkurenci rozdělila do tří skupin a to: 

- sportovní areály pro veřejnost a haly 

- rodinné bazény 

- přírodní nádrže, rybníky 

Do první skupiny se jednoznačně řadí nové bazény a aquaparky v Brně a jeho okolí, 

dále pak nová hala na Výstavišti a také tělocvičny ve školách. Zde pak záleží na tom co 

dané firmy nabízí a jak se vyrovnat s touto konkurencí co do poskytování služeb. Je tu 

jedna velká nevýhoda a to je nulový přístup k zákazníkovi. Systém je založený pouze na 

prodeji vstupenek, nelze tak počítat s tím, že by pokladní přesvědčovali zákazníka o 

tom, jak je středisko výborné a co všechno nabízí, protože na to není čas. U sportovně 

kulturních hal je konkurence velká, většina škol už má své vlastní sportovní haly, proto 

našich služeb využívá již jen zlomek škol či sportovních družstev. Stejně velká 

konkurence je i nově vybudovaná hala na výstavišti. Je sice pravdou, že u akcí na ledě 
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halu Rondo nahradit nemůže, ale co se týká koncertů a seminářů či televizních pořadů je 

hala plně nahraditelná touto novou. Záleží jen na poskytovaných službách a ceně za 

pronájem jakou halu si daný zákazník vybere. S cenou se moc pohybovat nedá, 

vzhledem k rekonstrukci jsou nová zařízení náročnější na spotřebu a stejně tak vzrostla i 

hodnota této haly, takže jediné co může firma nabídnout jsou doprovodné služby 

spojené s pořádanou akcí(montáž a demontáž podia či palubní desky, pořadatelská 

služba, úklid, zajištění ambulance, hasičů či ochranky - tyto služby si firma taky účtuje, 

ale pořadatel se nemusí starat a najímat lidi na výpomoc).  

 

Rodinné bazény jsou v současné době velkým trendem dnešní společnosti. I když se 

nacházíme v hospodářské krizi buduje se stále více rodinných bazénů a lidé jsou více 

pohodlní na to aby se „mačkali“ v bazéně s ostatními klienty. Tudíž je to pro firmu 

nezanedbatelná konkurence a těžko se proti ní bojuje.  

 

Poslední skupinou jsou přírodní nádrže a rybníky, v létě to znamená velký odliv 

zákazníků z koupaliště Riviera už jen pro velký prostor na přehradě nebo v lomu u 

Blanska. V posledních dvou letech byla situace spíše opačná a to kvůli čistění přehrady, 

která byla vypuštěná. Společnost zaznamenala značný přírůstek zákazníků, kteří  mají 

rádi velký prostor bez mačkání na dece a procházku po přírodě v čemž je právě Riviera 

unikátní. Nezbývá než si počkat co to udělá s návštěvností Riviery následující léto 2011,  

kdy bude přehrada napuštěná.  

 

Substituty 

Mezi substituty patří jednak veřejné bazény, aquaparky, rodinné bazény, přírodní 

koupaliště, rybníky, haly ve školách, zamrzlé rybníky tak dovolená u moře či kdekoli 

jinde. Z hlediska cen a již zmiňované finanční krizi mají lidé tendenci spíše šetřit, 

nicméně nemohu skutečnost výběru zda pojedu k moři či budu chodit dva měsíce na 

Rivieru pominout a zcela určitě to patří do skupiny substitutů. Dalšími substituty jsou i 

jiné sportovní vyžití než jen ty, co nabízí firma. Může sem patřit široká škála 

sportovních center, lanových center nebo adrenalinové sporty, či tenis nebo badminton, 

záleží jen na životním stylu daného zákazníka a co by chtěl vyzkoušet nového a lepšího 
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než jen ležet na dece, či si zahrát volejbal v tělocvičně nebo si zabruslit. Otázkou je, zda 

na to má, a když na to má, tak co si vybere. 

 

3.7 SWOT analýza 

 

Pro vyhotovení této analýzy jsem čerpala z vnitřního i vnějšího prostředí společnosti 

STAREZ-SPORT,a.s. a jelikož jsem ve firmě zaměstnaná, měla jsem možnost čerpat i 

ze svých zkušeností, nedílnou součástí mi byla i součinnost vedení firmy. 

Jelikož jsem SWOT analýzu z hlediska teoretického probrala v části „2. Teoretická 

východiska“, nastíním její význam jako celku hodně stručně a provedu detailnější 

rozbor konkrétněji u jednotlivých částí této analýzy se zaměřením na střediska, která 

firma provozuje. 

SWOT analýza by měla sloužit jako podklad pro formování budoucí strategie a neměla 

by být nechána bez odezvy žádná její položka. Analýza se dělí na analýzu vnitřního 

prostředí(silné a slabé stránky) a vnějšího prostředí(příležitosti a hrozby).  

Firma má spravuje několik středisek pro sportovní a kulturní vyžití po Brně, proto 

udělám analýzu podle jednotlivých středisek. 

Mezi střediska celoroční patří ty, jejichž provoz není zcela závislý na počasí, jsou to 

tato:  

- Aquapark Kohoutovice 

- Hala Morenda 

- Hala Rondo 

- Plavecký stadion za Luţánkami 

Zde je tou nejsilnější stránkou celoroční provoz a tím pádem celoroční tržby z pronájmu 

nebytových prostor, reklamních ploch a prodeje vstupenek i tak je zde spousta stinných 

stránek. 

Naopak střediska sezónní jsou ovlivněna počasím a jsou tak otevřena jen v určitém 

ročním období (léto, zima) a nejčastěji to bývají jen 3 měsíce v roce, jsou to tyto: 

- Koupaliště Riviera 

- Městský baseballový stadion  

- Mobilní kluziště za Luţánkami 



79 

 

Nejdříve se budu zabývat SWOT analýzou středisek s celoročním provozem.  

 

HALA RONDO 

 

Tato hala byla vložena do majetku společnosti v roce 2006. Rozhodnutím jediného 

akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti STAREZ-SPORT, a.s. bylo 

schváleno zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním akcie nepeněžitým vkladem 

(areál sportovního stadionu Rondo) stávajícího akcionáře statutárního města Brna o 

částku 180 650 000Kč. Tato cena byla stanovena znaleckým posudkem dne 25.4. 2005. 

V roce 2009 byla zahájena plánovaná rekonstrukce této haly pro účely mistrovství světa 

v basketbale žen 

Silné stránky 

 

- celoroční provoz = celoroční tržby 

- tzv.vícezdrojové příjmy-dotace, tržby 

- dopravní dostupnost MHD- zastávky             

MHD přímo u haly 

- dobrá lokalita - centrum Brna  

- velká kapacita – až 7 000 lidí, ideální 

pro pořádání koncertů a jiných kulturně 

sportovních akcí 

- dobrá platební morálka dodavatelům 

- dostupné ceny pronájmů 

- hala je po rekonstrukci – nová 

vzduchotechnika, nové toalety a více, 

nové sedačky, šatny pro účinkující 

Slabé stránky 

 

- v obd. květen-srpen nezájem o ledovou 

plochu a o pořádání kulturních akcí 

- provozní dotace - určené jen na energie 

- téměř ţádné parkovací plochy 

- v současné době ţádné občerstvení 

uvnitř haly 

- pronájmy reklamních ploch na hale 

jdou HC Kometa Group – špatná 

obchodní politika 

- zásahy města do provozu 

- velká benevolence vůči zaměstnancům 

- neefektivně naplánované směny-velká 

potřeba přesčasů 

- dočasná kolaudace-kvůli velké 

hlučnosti byla hala po rekonstrukci 

uvedena do provozu jen na rok do září 

2011 

- chybí ţivnost pohostinství (prostory pro 
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občerstvení v objektu – náklady na 

pronájem nulové) 

-marketing 

-management – organizační struktura 

(přesun pracovních sil mezi středisky) 

Hrozby 

 

- politika-vliv místní politiky díky 100% 

účasti. 

- neplacení závazků-pocit odběratelů, že 

městská společnost má dostatek 

prostředků a tím pádem nemusí platit včas 

- ekonomika státu- ohrožení zdrojů 

z města, když bude špatná politika státu 

bude menší přerozdělování rozpočtu 

krajům a městům tudíž i městským 

společnostem 

- oslabení kupní síly odběratele – málo 

peněz, lidé/firmy začnou šetřit a tím 

pádem málo utrácet ohrožení tržeb 

- odebrání střediska Rondo z majetku 

společnosti – z hlediska zákonného není 

možné 

- pronájem Ronda- celoroční a výhradní 

pronájem klubu HC Kometa za 

nevýhodných podmínek pro společnost- 

ztráta cash flow, a tím pádem insolvence 

podniku vůči dodavatelům a 

Příleţitosti 

 

- uzavření smlouvy pro výhodnější odběr 

energií 

- rozšíření sluţeb – občerstvení, hokejový 

obchod, ubytovna 

- obchody bez osobních sporů jen na 

úrovni obchodních vztahů- v určitých 

situacích by bylo lepší, kdyby se politika 

nemíchala do určitých obchodních vztahů 

- nahlížení města na firmu založenou 

právě městem- poslední dobou se zdá, že 

je firma pro město spíš konkurencí než, že 

byla založena městem za účelem správy 

sportovišť v Brně 

- personální změny – výměna 

neefektivních zaměstnanců 

- příjmy z pronájmu reklamních ploch  

- rekonstrukce strojovny, která je od 

roku 1982 stejná – pokles odběru 

- rozšíření podnikání o pohostinství 

(prostory pro občerstvení v objektu – 
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zaměstnancům 

- změny norem pro úpravu sportovišť- 

hala Rondo díky vstupu HC Komety do 

extraligy nutná nová projekce na kostce 

jiné než byla v hale doposud 

- moţnost zastavení provozu kvůli 

vysoké hlučnosti – dočasná kolaudace do 

září  2011 

- nová hala na výstavišti 

náklady na pronájem nulové) 

-marketing 

-management 

-elektronizace rezervací online 

 

 

 

AQUAPARK KOHOUTOVICE 

 

Aquapark v Kohoutovicích byl dokončen v dubnu roku 2010 a svoji činnost zahájil 

14.4.2010. Jelikož je to nové středisko, nemohu napsat nic víc než, že jako jediné je 

podle výsledků schopné dosáhnout takových tržeb, aby splatilo všechny své závazky 

bez potřeby provozních dotací. Uvidíme jak se tomuto středisku povede do budoucna. 

Silné stránky 

 

- celoroční provoz - tržby celý rok 

- nejsou potřeba dotace – tržby pokryjí 

výdaje 

- dodrţování hygienických pravidel-

nemůže se stát, že by voda byla špinavá (v 

případě že ano, musel by se aquapark na 

dobu nezbytně nutnou pro odstranění 

zavřít) 

- zajištění komplexních sluţeb – 

občerstvení, sportovní vyžití, parkování 

- dopravní dostupnost MHD – zástavka 

Slabé stránky 

 

- sezónnost- v letním období pokles 

návštěvnosti z důvodu teplého počasí 

- bazén na střeše má malou kapacitu 

- špatná efektivita práce - moc lidí na 

dohody (lepší zaměstnávat firmu externě) 

- tzv. mrtvé hodiny - méně vytížených 

hodinách zbytečně moc zaměstnanců 

- chybí ţivnost pohostinství (prostory pro 

občerstvení v objektu – náklady na 

pronájem nulové) 

- hodně chemických prostředků – pro 
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v blízkosti aquaparku 

- parkoviště vybudované pro aquapark 

- v Brně jediné zařízení tohoto druhu 

- nově vybudované zařízení 

- provoz i v létě - bazén na střeše 

- akceptace různých druhů poukázek a 

benefitů 

- smlouvy s pojišťovnami na ozdravné 

programy proplácené pojišťovnami 

 

alergiky nevhodné 

- marketing – spousta lidí o aquaparku 

neví 

 

Hrozby 

 

- nový aquapark v Kuřimi 

- nový bazén s posilovnou v Řečkovicích 

- neplacení závazků-pocit odběratelů, že 

městská společnost má dostatek 

prostředků a tím pádem nemusí platit včas 

- oslabení kupní síly odběratele – málo 

peněz, lidé začnou šetřit a tím pádem 

málo utrácet ohrožení tržeb 

- politika-vliv místní politiky díky 100% 

účasti. 

- ekonomika státu- ohrožení zdrojů 

z města, když bude špatná politika státu 

bude menší přerozdělování rozpočtu 

krajům a městům tudíž i městským 

společnostem 

-špatná spolupráce mezi městskými 

společnostmi 

Příleţitosti 

 

- obchody bez osobních sporů jen na 

úrovni obchodních vztahů- v určitých 

situacích by bylo lepší kdyby se politika 

nemíchala do určitých obchodních vztahů 

- nahlížení města na firmu založenou 

právě městem- poslední dobou se zdá, že 

je firma pro město spíš konkurencí než, že 

byla založena městem za účelem správy 

sportovišť v Brně 

- získání nových zákazníků- po více jak 

půl roce provozu aquaparku stále ještě 

hodně lidí netuší, že existuje 

- spolupráce s doktory – rehabilitace, 

rekondice 

- posilování vztahu ze zákazníky- akce 

pro děti, bonusové hodiny, dárkové 

poukazy 
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- rozšíření sluţeb(masáže, kosmetika, 

solárium) 

- poskytování slev pro studenty 

- uzavření smlouvy pro výhodnější 

odběr energií, vody 

- rozšíření podnikání o pohostinství 

(prostory pro občerstvení v objektu – 

náklady na pronájem nulové) 

- výměna neefektivních zaměstnanců- 

zmenšení počtu dohod konaných mimo 

pracovní poměry, pracovní smlouvy na 

dobu určitou) 

- externí firma na zajištění zaměstnanců 

by se mohla jevit výhodnější 

 

 

PLAVECKÝ STADION ZA LUŢÁNKAMI 

 

Tento plavecký stadion dostala společnost do správy v dubnu 2010, podmínkou bylo, že 

převezme chod i ze stávajícími zaměstnanci a to bez tříměsíční zkušební doby. 

Společnost toto dodržela a spravuje tento objekt bez provozních dotací. Ale jelikož se 

jedná o středisko se službami pro veřejnost není dost dobře možné provoz zvládnout bez 

provozních dotací, proto i na tomto středisku je ztráta. V říjnu roku 2010 započala nutná 

rekonstrukce, kterou si kompletně celou zajistilo město. Za této rekonstrukce se zvládla 

vyměnit okna, spravit střecha a zrekonstruovat část ženských šaten. 

Silné stránky 

 

- jediný 50m bazén v Brně a okolí 

- nová okna 

Slabé stránky 

 

- chybí občerstvení(dočasná záležitost) 

- chybí ţivnost pohostinství (prostory pro 
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- nová střecha 

- nové ţenské sprchy 

- lépe vytápěná voda i okolí bazénu 

- dopravní dostupnost MHD-zastávka 

nedaleko 

- v blízkosti hotel a jiná sportoviště, 

obchodní středisko 

- parkoviště 

- obchody ze sportovními potřebami 

v areálu 

- sníţené ceny vstupného a pronájmu 

plaveckých drah 

- akceptace různých druhů poukázek a 

benefitů 

- smlouvy s pojišťovnami na ozdravné 

programy proplácené pojišťovnami 

- návrat tradice – hodně lidí čekalo na 

nového správce a změny s tím spojené a 

rádi se vrací, stejně tak návrat plaveckých 

a jiných klubů – souvisí ze snížením ceny 

a větším teplem v areálu 

 

občerstvení v objektu – náklady na 

pronájem nulové) 

- staré šatny a okolí bazénu 

- sezónnost- v letním období pokles 

návštěvnosti z důvodu teplého počasí 

- tzv. mrtvé hodiny-  méně vytížených 

hodinách zbytečně moc zaměstnanců 

- hodně chemických prostředků – pro 

alergiky nevhodné 

- strojovna ve špatném stavu neustálé 

drobné opravy 

- ţádné provozní dotace od města 

(majetek města, STAREZ jen spravuje) 

- špatné vyvázání s předchozím 

majitelem (vlastní 1/50) platí se mu 

nájemné za určité prostory 

 

 

Hrozby 

 

- nedostatek financí na provozní náklady 

- strojovna ve špatném stavu - možná 

nehoda 

- špatný stav bazénu a prostor pro 

převlékaní 

- oslabení kupní síly odběratele – málo 

peněz, lidé začnou šetřit a tím pádem 

Příleţitosti 

 

- provozní dotace 

- rekonstrukce objektu-pokračování 

- vyvázaní s obchodního vztahu 

s předchozím majitelem (je 

v insolvenčním řízení) 

- rozšíření podnikání o pohostinství 

(prostory pro občerstvení v objektu – 
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málo utrácet ohrožení tržeb 

- ekonomika státu- ohrožení zdrojů 

z města, když bude špatná politika státu 

bude menší přerozdělování rozpočtu 

krajům a městům tudíž i městským 

společnostem 

-špatná spolupráce mezi městskými 

společnostmi 

 

náklady na pronájem nulové) 

-marketing 

-management 

 

 

HALA MORENDA 

 

Tato hala je na tom velice špatně, proto zde zmíním jen základ toho, co tuto halu činí 

spíše neatraktivní nežli naopak. 

V prvé řadě je nutno nastínit činnost této haly. Tato hala slouží hlavně jako pronájem 

plochy pro basketbal, gymnastiku a volejbal. V současné chvíli se tato hala využívá 

méně a méně z důvodu velké podpory škol a jiných sportovních klubů s podporou 

vlastního budování tělocvičen. Tím pádem má už téměř každá škola své vlastní prostory 

pro tělesnou výchovu a je jen pár škol či klubů, které nemají jinou možnost než si 

pronajmout halu Morenda.  

Uvnitř haly se nachází také nebytové prostory, které se pronajímají podnikatelům. 

Ovšem tyto příjmy jsou velice malé a nestačí tak ani na pokrytí základních potřeb haly 

jakou jsou například energie. V neposlední řadě je nutno zmínit, že i tato hala by 

potřebovala nutnou rekonstrukci, ovšem je zde nasnadě položit si otázku zda by bylo 

vynaložení financí na její rekonstrukci účelné. Poslední změnou bylo nové nalajnování 

basketbalového hřiště, které bylo nutné provést kvůli změnám norem basketbalové 

asociace. Bez této úpravy by nebylo možné v hale hrát žádné basketbalové utkání a 

znamenalo by to další pokles tržeb spojených ze zajištěním sportovních akcí. Tuto 

změnu zafinancovalo město Brno ze svého rozpočtu. 
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BASEBALLOVÝ STADION 

 

Tento stadion patří sice do majetku společnosti, ale už od jeho počátku byl velice 

nevýhodně pronajat do výhradního pronájmu baseballového týmu Pro Draci a to 

rozhodnutím jediného akcionáře města Brna. Z výsledků hospodaření lze vyčíst, že 

firma STAREZ-SPORT má z tohoto pronájmu spíše ztrátu než zisk. Jediné pozitivní je 

to, že na tomto středisku nemusí zaměstnávat svoje zaměstnance. 

 

Druhou skupinou jsou střediska sezónní neboli nekryté. Mezi ně patří přírodní 

koupaliště Riviera a mobilní kluziště za Lužánkami. 

 

KOUPALIŠTĚ RIVIERA 

 

Toto středisko společnost dostala do majetku jako nepeněžitý vklad v roce 2006, 

hodnota byla znaleckým posudkem stanovena na 207 815 430 Kč. Tento areál byl 

dlouhou dobu mimo provoz a tak byla nutná rekonstrukce. V roce 2006 započala 

„Rekonstrukce lázní Riviera III.etapa“, při které došlo k rekonstrukci hlavní budovy a  

venkovního vybavení v tomto areálu. Společnost dostává každým rokem dotaci ve výši 

2 000 000 na provozní náklady. Ve skutečnosti jsou výdaje až dvojnásobné což je vidět 

na výsledku hospodaření pro každý rok a tak i toto středisko je ztrátové. Nejlepší by 

bylo využít areál i v zimním období, ale k tomu jsou nutné úpravy a hlavně finance. 

Tento krásný areál tak čeká na svoje plné využití nadále. 

Silné stránky 

 

- největší přírodní koupaliště v Brně 

- hodně stromů-možnost schování před 

sluncem 

Slabé stránky 

 

- provoz jen tři-čtyři měsíce v roce 

- velká závislost na počasí(déšť, 

zataženo) 
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-krásné prostředí 

- velký prostor pro pořádání firemních 

i kulturních akcí (čarodějáles, 

gaudeamus) 

- velké sportovní vyţití – 5 

beachvolejbalových kurtů, petanquové 

hřiště 

-hřiště pro děti, trampolína, aquazorbing 

- celoroční provoz posilovny 

- čistá voda(dle hygienickým norem) 

- opravené mosty přes bazény i přes řeku 

- výběr z několika občerstvení 

- parkoviště naproti vchodu  i uvnitř 

areálu 

- provozní dotace 2 mil. 

- akceptace různých druhů poukázek a 

benefitů  

- špatný vstupní systém- nemožnost 

hodinového vstupného 

- chybí ţivnost pohostinství (prostory pro 

občerstvení v objektu – náklady na 

pronájem nulové) 

- chybí slevy pro studenty 

- výpadovka na Prahu v blízkosti 

- trţby společně s dotacemi nedostačují 

na provozní výdaje, každý rok ztráta 

- v období veletrhů špatné parkování 

- časté krádeţe 

- přelézání plotů v zádní částí 

koupaliště 

- špatné dno bazénů 

- kluzká podlaha u bazénů - zranění 

Hrozby 

 

- vybudování dopravního hřiště  

- špatná ekonomika státu 

- oslabení kupní síly odběratele – málo 

peněz, lidé začnou šetřit a tím pádem 

málo utrácet ohrožení tržeb 

- ţádné provozní dotace 

- špatné počasí po většinu doby provozu 

Příleţitosti 

 

- větší provozní dotace (na kraví hoře 

mnohonásobně větší) 

- nový vstupní systém(turnikety) 

- ţivnost pohostinství (prostory pro 

občerstvení v objektu – náklady na 

pronájem nulové) 

 

- zastřešení beachvolejbalových hřišť 

pro celoroční provoz 

- restaurace a wellness v hlavní budově 
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- zavření z důvodů špatné hygieny – 

špatné vzorky 

- prasknutí potrubí - vytékání vody(větší 

odběr vody již se stalo v září 2009) 

- zranění či úmrtí – špatná reklama 

- nepřizpůsobivý občané – krádeže, 

lezení přes ploty, ničení majetku, odliv 

slušných zákazníků 

- ekonomika státu- ohrožení zdrojů 

z města, když bude špatná politika státu 

bude menší přerozdělování rozpočtu 

krajům a městům tudíž i městským 

společnostem 

pro zajištění celoročního provozu- 

prostory obrovské 

- rekonstrukce lázní 

-marketing 

-elektronizace rezervací online 

 

MOBILNÍ KLUZIŠTĚ ZA LUŢÁNKAMI 

 

Toto středisko společnost dostala do správy v roce 2009 v březnu a ihned zahájila 

provoz, sice jen na krátkou chvíli - dva týdny, ale zahájila. Hned po první celé sezóně 

bylo jasné, že ani toto středisko nebude výdělečné ani aby pokrylo svoje provozní 

náklady, proto se zažádalo o dotace na vyrovnání plateb energií, kterým ovšem nebylo 

vyhověno. Společnost tímto odstoupila od smlouvy s městem s tím, že není schopna 

toto středisko provozovat bez dodací. V roce 2010 město vypsalo výběrové řízení na 

nového provozovatele tohoto objektu. Bylo však zjištěno, že společnost STAREZ-

SPORT, a.s. by žádala nejmenší balík provozních dotací, než jakákoli jiná soukromá 

osoba, která o provozu uvažovala. Tímto krokem město zjistilo, že bez dotací toto 

středisko nelze udržet v provozu, proto byla dotace schválila a společnost přijala toto 

středisko znovu do své správy, teď však s podmínkami, které byly splněny.  
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Silné stránky 

 

- provozní dotace 

- dopravní dostupnost MHD 

- parkoviště přímo u kluziště 

- dobrá lokalita-téměř centrum města 

- gumy jsou vedeny všude(na WC bez 

vyzouvání) 

-komplexní sluţby(občerstvení, broušení, 

hokejový obchod) 

- velikost kluziště - větší než ostatní 

kluziště v Brn 

Slabé stránky 

 

- počasí(sníh) 

- sezónnost (provoz listopad-březen) 

- chybí půjčovna bruslí 

- špatná rolba(často omezený provoz, 

zavřeno) 

- špatná kvalita ledu 

- chybí šatny ze sprchami(využité pro 

„hobbisty“) 

-nevyuţité po většinu roku 

- velký odběr tepelných energií- špatně 

vyřešená stavba 

Hrozby 

 

-zvýšení cen energií 

-nedostatek dotací či ţádné 

-zastavení plochy obchodním střediskem 

či parkovištěm 

- ekonomika státu- ohrožení zdrojů 

z města, když bude špatná politika státu 

bude menší přerozdělování rozpočtu 

krajům a městům tudíž i městským 

společnostem 

- ekonomika státu- ohrožení zdrojů 

z města, když bude špatná politika státu 

bude menší přerozdělování rozpočtu 

krajům a městům tudíž i městským 

společnostem 

 

Příleţitosti 

 

- dotace pro letní provoz 

- zbudování umělého trávníku pro letní 

provoz 

- zbudování Skate parku 

- zbudování šaten ze sprchami pro 

nadšené sportovce 

- marketing 
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4. NÁVRHY OPATŘENÍ 

 

Návrhy opatření jsem  rozdělila na následující dvě části: 

 1.  Organizačního typu  s minimálními vklady prostředků 

 2.   Finančně náročnější opatření 

 

Na tomto místě je vhodné upozornit, že z analýzy vyplynula celá řada faktorů, které 

jsou neměnné a nelze je ovlivnit ani opatřeními organizačního typu ani opatřeními 

finančně náročnějšími. Jedná se především o počasí, sezónnost, lokalitu, vícezdrojovost 

financování.  

 

1. Opatření organizačního typu  s minimálními vklady prostředků 

 

a) Zde je celá řada problémů organizačního typu, která se dá řešit organizačními 

opatřeními, a to v některých případech dokonce bez finanční náročnosti. 

Navrhovala bych změny hlavně v následujících oblastech: 

 Flexibilita zaměstnanců - dle potřeby zaměstnance přesunovat na jiné 

středisko, požadovat vzájemnou zastupitelnost pracovníků podobných 

specializací (dle potřeby pracovníky zaškolit)tyto požadavky zahrnout do 

náplní práce a vypracovat pravidla přesunu a zástupnosti(možnost 

vypracovat vnitropodnikovou směrnici) 

 Formulace strategie - je potřeba si uvědomit, že všechna střediska 

společnosti by měla být jednotná(nesoupeří mezi sebou), největším 

problémem je dle mého názoru skutečnost, že neexistuje žádná strategie ani 

jednotlivých středisek společnosti STAREZ-SPORT, a.s. ani městských 

společností ani města vůči městským společnostem. Z toho vyplývá 

roztříštěnost, nejednotnost a finanční i personální zatížení jednotlivých  

pracovišť. Doporučuji proto, aby se jednotlivá zařízení pokusila zachytit 

možnosti svého dalšího rozvoje i jeho překážky a tuto studii zaslat firmě 

STAREZ - SPORT, a.s. která by je prostudovala,  zanalyzovala a 
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formulovala klíčové oblasti strategie rozvoje. Tuto strategii by měla schválit 

rada města Brna. Základními východisky by mělo být pojetí:  

o jako dotovaných institucí ve smyslu služby občanům 

o důraz na rozšíření komerčních služeb občanům 

o využití potenciálu a zaměření jednotlivých společností, kde je 

zakladatelem město(zejména v oblasti marketingu), ale i třeba 

slevových systémů (například pojede rodina v MHD na koupaliště 

Riviera a dostane na jízdenku určitou slevu) v rámci strategie  

o formulovat jednotnou firemní strategii(jednotlivá střediska tak, aby si 

navzájem nekonkurovala, ale každé nabízelo aspoň mírně odlišné 

služby a tak se taky prezentovalo. 

 Lepší rozvrţení pracovní doby – rozvrhnout dobu tak, aby nedocházelo 

k přesčasům s tím úzce souvisí bod první „Flexibilita“. 

 Smlouvy na dobu určitou – vyzkoušet zaměstnance na půl roku, pak na rok 

a pak doba neurčitá, zamezí se tím jistota zaměstnance a bude se snažit 

udržet si pracovní místo. 

 Méně dohod konaných mimo pracovní poměr - v současné chvíli 

zaměstnává společnost téměř 50 zaměstnanců na dohody konané mimo 

pracovní poměr (dle mého názoru špatně zvolená strategie vedoucích a 

provozních středisek, stálo by za úvahu najmou externí společnost). 

 

 

b) Dále vidím problém ve spolupráci mezi společnostmi(souvisí s bodem 

formulace strategie), kde je zakladatelem město Brno, s tím je úzce spojeno lepší 

vyjednávání s dodavateli(teplo, voda, pronájem movitého majetku). Nejsem si 

jistá, jak dalece je spolupráce mezi městskými společnostmi možná, ale je to 

jeden z mých návrhů. Společnosti, jejichž zakladatelem je město Brno, by si 

měly navzájem pomáhat, a to pomocí umisťování reklam za výhodnější ceny 

(reklamy na dopravních prostředcích, veřejném osvětlení), snížením nákladů při 

odběru vody či tepla nebo pronájmu movitých věcí 
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c) Zviditelnění středisek je pro společnost velmi důležité. V současné chvíli se 

firma zviditelňuje pomocí reklamy ve zpravodajích po Brně (Brno- střed, Brno- 

kr.pole, Brno-sever). Přesto se najde hodně lidí, kteří o těchto sportovištích po 

Brně vůbec neví. Já bych viděla velkou příležitost v reklamách umístěných 

přímo na jednotlivých střediscích. Na střediska, kde je to možné (Aquapark, 

kluziště za lužánkami, plavecký stadion za Lužánkami, Riviera, Rondo) bych 

umístila reklamu v podobě plachet, letáků a brožur. Náklady spojené 

s umístěním reklamy jsou pro společnost, až na plavecký stadion(1/50 patří 

původnímu vlastníkovi), nulové. 

 

d) V rámci vylepšení marketingu u krytých (ledové plochy, plavecké dráhy) i 

nekrytých (beachvolejbal) středisek, kde je omezená kapacita, zavést systém 

rezervací přes internet a platby předem. Tento systém by výrazně usnadnil jak 

práci ze strany společnosti, tak ze strany klienta/uživatele. Klient by přes 

internet provedl rezervaci a pokud by ji včas nezaplatil automaticky by se zrušila 

a termín by byl volný pro dalšího zájemce. Nejlepší systém by byl takový, kde 

by klient složil jistou rezervační zálohu, na základě které by byl do systému 

vpuštěn a v případě, že by rezervaci nezrušil a přesto nepřišel odečetl by se tzv. 

storno poplatek z jeho rezervační zálohy. Firma by tak nebyla poškozena 

nezodpovědností zákazníků a za nevyužitý/objednaný kurt by platbu obdržela. 

Zákazník by si příště rozmyslel, zda kurt předem zrušit nebo ne.  

 

e) Zlepšení platební morálky odběratelů je jeden z důležitých  návrhů opatření 

pro společnost. Co se týká pořádání sportovních či kulturních akcí na střediscích 

zavedla bych zálohy před zahájením té dané akce, alespoň ve výši 50% 

z celkového rozpočtu. U odběratelů, kteří jsou na střediscích v nájmu bych 

zkrátila dobu čekání na zaplacení nájmu na nejmenší možnou. Nyní to funguje 

tak, že když nájemce nezaplatí nájemné nic se neděje, společnost čeká až a jestli 

nájemce zaplatí. Já bych navrhovala co nejrychlejší výpověď z nájmu za 

neplnění smluvních podmínek. Nebo si alespoň nárokovat úroky z prodlení. 

 



93 

 

f) Navázání spolupráce s lékaři či pojišťovnami patří mezi další návrh na zlepšení 

situace společnosti. Jednalo by se tak o příliv zákazníků po úrazech či 

nemocech, kteří potřebují rehabilitaci či rekondici po nějakém onemocnění resp. 

zranění. Systém by byl následující, firma by uzavřela dohodu s lékařem či 

zdravotním střediskem o spolupráci,  ten by pak posílal v rámci rehabilitace či 

rekondice pacienty na střediska společnosti. Zde by bylo nutné uzavřít i smlouvy 

s jistými pojišťovnami, které by přispívali na tyto rehabilitace. Jediné co již nyní 

firma uzavřené má jsou smlouvy se zdravotními pojišťovnami pro podporu 

ozdravného programu, kde pojišťovna poskytuje příspěvek svým pojištěncům na 

pobyt v bazénech.  

 

g) Další změnu bych viděla zároveň i jako velkou příležitost, která by mohla 

znamenat nemalý příliv finančních prostředků do společnosti. Jednalo by se o 

rozšíření předmětu podnikání o pohostinství případně prodej výrobků. Je 

veliká škoda, že tuto živnost společnost nemá. Na každém středisku jsou 

prostory, které jsou přizpůsobeny k prodeji občerstvení. Tyto prostory znamenají 

sice jisté tržby z pronájmu, ale myslím si, že kdyby tyto prostory provozovala 

společnost sama byly by příjmy větší. Nespornou výhodou jsou nulové náklady 

na pronájem těchto prostor. 

 

2. Finančně náročnější opatření  

Dále pak z analýzy vyplynula řada problémů, pro jejichž realizaci by bylo zapotřebí 

nemalých finančních prostředků. Jedná se o rozsáhlejší změny na střediscích Riviera, 

mobilní kluziště za Lužánkami, kdy by se tak jejich sezónní provoz změnil na celoroční 

a tak by se jejich problém stal příležitostí. 

 

 První změnu, která se však netýká změny na celoroční provoz, bych navrhovala 

nový vstupní systém na Rivieře. Znamenalo by to investici v hodnotě cca 2 mil 

Kč. Jednalo by se o systém turniketů u hlavní brány a u vstupu od řeky. Tato 

změna by znamenala jednak lepší kontrolu u vstupů, a jednak novou službu pro 
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klienty. Mohlo by se tak zavést hodinové vstupné pro ty, kteří by si chtěly jen 

zaplavat. Vyřešil by se tím i problém pro ty, jenž mají zájem si zahrát pouze 

beachvolejbal. Již několikátou sezónu se řeší problém, jak oddělit beachvolejbal 

od koupaliště. Lidé si zaplatí beachvolejbal, ale stává se, že se jdou pak 

vykoupat do bazénu, což zaplacené nemají. S tímto novým systémem by se dal 

kontrolovat čas strávený v areálu a za překročení zaplacené doby by se musela 

doplatit cena za její překročení. 

 

 Druhá změna by se týkala velké investice. Při současném nevyužití tak krásného 

prostředí jakým Riviera bezpochyby je by se měla zpřístupnit celoročně. 

Navrhovala bych zbudování wellness centra v centrální budově, která byla 

v rove 2006 kompletně zrekonstruována, avšak zůstala nevyužita. Prostory na 

tuto realizace zde jsou. K tomuto wellness centru by byla zapotřebí i restaurace 

s celoročním provozem. A jistě by mě napadla ještě celá řada jiných nápadů, 

díky kterým by se Riviera využívala po celý rok, ale myslím si, že wellness 

centrum s restaurací by do prostředí koupaliště nelépe zapadlo. Nebo by stála za 

zmínku rekonstrukce tanečního sálu v zadní části koupaliště, ta je však téměř 

nemožná, jelikož náklady s ní spojené jsou velké v závislosti na tom, že by se 

musela zachovat původní podoba sálu, což je nákladnější než budovy zbořit a 

postavit novou. 

 

 Další příležitost bych viděla ve změnách na kluzišti za Lužánkami. Zde by byla 

potřeba finanční výpomoc ze strany města. V celé letní sezóně je tento areál 

nevyužit. Navrhovala bych v létě zřídit buď hřiště s umělým povrchem, nebo 

vystavět Skate park pro In-line nebo skateboarding. Co se týká umělého 

povrchu znamenalo by to příliv nadšenců fotbalu a podobných sportů hraných na 

umělé trávě. Hřišť s tímto povrchem v Brně stále není dostatek. Investice by 

byla cca 800 000  -  1 000 000 Kč, tržby by zcela jistě nedosahovaly takové 

výše, aby pokryly tuto investici, ale byla by to další služba pro veřejnost, což je 

činnost , pro kterou byla společnost městem založena. 
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5. ZÁVĚR 

 

Cílem mojí diplomové práce byla analýza společnosti STAREZ-SPORT, a.s. a 

identifikace jejích nedostatků či hrozeb z čehož jsem následně navrhla opatření, která by 

mohla vést k eliminaci problémů a nastínění jak by se daly jisté problémy řešit. Jelikož 

je firma městská a tím pádem hodně závislá na provozních dotacích od města nešlo mi 

až tak o návrh zlepšení finanční situace, což v tento okamžik ani není možné, ale spíše o 

změny týkající se provozu, návrhy na zlepšení nedostatků personálních či rozšíření 

služeb firmy a jiných.  

 

V první části mojí diplomové práce jsem se seznámila s teoretickými poznatky o dané 

problematice, které jsem čerpala z odborné literatury. Abych zjistila finanční situaci 

podniku soustředila jsem se jednak na metody finanční analýzy, které udávají obraz o 

finanční situaci podniku a také na analýzy, které mi pomohli vytvořit si obraz o okolí, 

konkurenci, a taky odhalit silné a slabé stránky společnosti. 

 

V analýze finančních ukazatelů jsem si vybrala Kralickuv Quicktest, pomocí kterého 

jsem získala přehled o rentabilitě, aktivitě, likviditě a zadluženosti společnosti. Dále 

jsem si vybrala index důvěryhodnosti díky, kterému jsem zjistila, v jaké situaci se asi 

společnost nachází. 

 

Jelikož je společnost městská a je závislá převážně na provozních dotacích od města 

Brna dalšími finančními ukazateli jsem se již nezabývala. Svoji pozornost jsem 

věnovala spíše analýze okolí podniku, ve kterém se podnik pohybuje, na faktory 

působící na společnost a na rozbor analyzované firmy tak, abych zjistila její slabé 

stránky resp. hrozby  a na druhé straně její silné stránky resp. příležitosti. Při těchto 

rozborech mi pomohla SLEPTE analýza, Porterův model pěti sil a v neposlední řadě 

SWOT analýza. 
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Na základě výsledků z uskutečněných analýz vyplynula celá řada problémů, které jsem  

popsala a následně navrhla opatření. 

Tímto byly cíle mojí diplomové práce splněny. Doufám, že tato práce pomůže překonat 

nástrahy spojené s poskytováním služeb veřejnosti a bude prospěšná pro společnosti při 

jejím budoucím vývoji. 
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10. SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

 

CF – Cash flow 

ČPF – čistý pracovní fond 

ČPK – čistý pracovní kapitál 

ČPP – čisté pohotové prostředky 

ČR – Česká republika 

HC – hokejový klub 

MHD – městská hromadná doprava 

MS – mistrovství světa 

VŠE – vysoká škola ekonomická 

SMB – Statutární město Brno 
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