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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční a obchodní výkonnosti společnosti 

NOVA Blansko s.r.o. pomocí metody benchmarking. První část práce je tvořena 

teoretickými východisky dané problematiky. Druhá část se soustředí na představení 

společnosti a provedení situační analýzy. Následující část je stěžejní částí práce, 

obsahuje samotnou realizaci benchmarkingu společnosti s vybranými konkurenty. 

Závěrečná část práce shrnuje hlavní poznatky získané z jednotlivých analýz a 

doporučení pro zlepšení výkonnosti společnosti. 

Abstract 

The diploma thesis is focused on the evaluation of the financial and business 

performance of the company NOVA Blansko Ltd. by using the benchmarking method. 

The first part of this work consists of the theoretical basis of the specific issue. The 

second part focuses on introducing the company and performing a situation analysis. 

The following part is a key part of this work, it contains the actual implementation of 

benchmarking of the company with selected competitors. The final part of this work 

summarizes the main findings obtained from individual analyses and recommendations 

for improving the company's performance. 

 

 

 

Klíčová slova 

Hodnocení výkonnosti, benchmarking, Balanced Scorecard, EFQM model excelence, 

finanční analýza 

Key words 

Performance evaluation, benchmarking, Balanced Scorecard, EFQM model excelence, 

financial analysis 
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ÚVOD 

Měření výkonnosti podniku je důležitou součástí řízení podniku, neboť nám poskytuje 

zpětnou vazbu, bez níž je jakýkoliv systém řízení nefunkční. Nestačí se zaměřit pouze 

na svou vlastní činnost, je potřebné mít přehled o konkurenčních podnicích, neboť nás 

to posouvá kupředu (40).  

Cílem diplomové práce je zhodnocení finanční a obchodní výkonnosti vybraného 

podniku NOVA Blansko s.r.o. a následné porovnání s konkurenčními společnostmi, 

prostřednictvím benchmarkingu. Společnosti působí v oblasti nákladní dopravy. 

Diplomová práce je rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola se soustředí na vymezení 

problému, stanovení cílů vedoucích k řešení tématu práce a rovněž na popis metod, 

které budou následně použity. Náplní druhé kapitoly jsou teoretická východiska práce, 

která zde budou rozebrána za účelem přispět k lepšímu vysvětlení a porozumění 

následujících částí, jimiž jsou část analytická a část přinášející návrhy pro zlepšení 

současné situace. Konkrétněji se druhá část soustředí na výklad metod měření 

výkonnosti podniku, mezi něž patří Balanced Scorecard, model EFQM a mimo jiné také 

Benchmarking, který je stěžejním tématem této diplomové práce a z tohoto důvodu 

bude představen a rozebrán podrobněji, než zbylé jmenované metody. Dále se teoretická 

část soustředí na výklad strategické analýzy, zejména na analýzu PESTLE, Porterův 

model a analýzu SWOT. Rovněž bude rozebrána finanční analýza se zaměřením na 

poměrové ukazatele. 

Následující třetí část se zabývá představením vybrané společnosti a provedením 

strategické analýzy odvětví nákladní dopravy. 

Čtvrtá část začíná představením vybraného podniku a dvou konkurentů a především 

analýzou současného stavu podniku, jímž je NOVA Blansko s.r.o. a jeho srovnáním s 

konkurenty působícími ve stejném odvětví a regionu. 

Závěrečná poslední část diplomové práce se soustředí na shrnutí zjištěných skutečností 

o současném stavu podniku NOVA Blansko s.r.o. a na toto shrnutí navazují návrhy na 

zlepšení výkonnosti podniku.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

V první kapitole se zabývám formulací hlavních cílů a výběrem metod, které použiji 

k jejich dosažení. Dále představím a stručně charakterizuji zvolený podnik. 

1.1 Formulace cílů vedoucích k řešení problému a popis použitých 

metod 

Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnocení stávající finanční a obchodní 

výkonnosti mnou zvoleného podniku NOVA Blansko s.r.o. a následné porovnání 

s výsledky vybraných konkurenčních podniků. Celkové zhodnocení bude provedeno 

prostřednictvím benchmarkingu a ze získaných výsledků budou vyvozena doporučení 

pro zlepšení finanční a obchodní výkonnosti. 

Dílčí cíle: 

 popis teoretických východisek, modelů a ukazatelů nezbytných nejen 

k vypracování následujících částí, ale také k jejich pochopení. Zaměřím se 

zejména na vysvětlení pojmu výkonnost podniku, rozeberu analýzu podniku a 

jeho okolí apod. 

 analýza současné situace zvoleného podniku, s využitím strategické analýzy a 

finanční analýzy se zaměřením na poměrové ukazatele. Výběr konkurenčních 

podniků a jejich porovnání se zvoleným podnikem. Ke srovnání budou využity 

informace dostupné z webových stránek jednotlivých podniků, z výročních 

zpráv a také z databáze Amadeus. 

 Shrnutí získaných poznatků a formulace vlastních návrhů řešení, která mohou 

přispět ke zvýšení výkonnosti podniku. 

1.2 Vědecké metody 

V následujícím textu uvedu a charakterizuji nejčastěji využívané vědecké metody, které 

poslouží jako nástroj k dosažení stanovených cílů. Metody jsou rozdělovány na základě 

zvoleného vědeckého postupu. Členíme je na: 

 Empirické metody (všeobecné) 

 Obecně teoretické metody 
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1.2.1 Empirické metody 

Základem pro ně jsou zkušenostní principy, vycházející z výsledků získaných z bádání 

na základě ověřených a standardních postupů, nebo z měření získaných pomocí 

přístrojů k tomu určených. Mezi empirické metody patří dle (1): 

 Pozorování 

 Měření 

 Experiment 

1.2.2 Obecně teoretické metody 

Jedná se o univerzální teoretické postupy využívané při tvorbě vědeckých prací. 

Klasifikujeme je následovně dle (1): 

 Analýza 

 Syntéza 

 Indukce 

 Dedukce 

 Generalizace 

 Abstrakce 

 Komparace 

 Analogie 

Z předem vyjmenovaných metod budu dále charakterizovat jen předem zvolené, 

k ostatním se vyjádřím okrajově.  

Analýza a syntéza spolu úzce souvisí. Na první pohled se můžou jevit jako dvě 

protichůdné metody, lze je vnímat jako pravý opak sebe samotných. Ve skutečnosti jsou 

ale úzce provázány, často dokonce není možné realizovat jednu metodu bez druhé a 

opačně. Analýza slouží k rozkladu myšlenkového jevu na dílčí části, které jsou 

následně podrobeny hlubšímu výzkumu. Využíváme ji k určení a prozkoumání daného 

problému. Rozlišujeme několik variant této metody, jimiž jsou klasifikační analýza, 

vztahová analýza, kauzální či systémová analýza. Oproti tomu syntéza slouží ke 

sloučení dílčích částí jevu v celek. Sledujeme a popisujeme souvislosti mezi dílčími 

částmi myšlenkového jevu. (1) 
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Podobně jako analýza a syntéza, mají mezi sebou souvislost také indukce a dedukce. 

Metoda indukce se soustředí na konkrétní jev, o němž je následně formulován obecný 

závěr. Kvalita indukce se odvíjí od počtu probádaných prvků. Podaří-li se nám 

zmapovat a prozkoumat veškeré prvky daného jevu, dosáhneme úplné indukce. Ta nám 

poskytne ty nejkvalitnější závěry. Dedukce vychází z obecné formulace závěru a vede 

nás k závěru zvláštnímu, méně obecnému. Z obecných tvrzení pomocí dedukce 

odvodíme tvrzení nové. Dedukce je využívána k ověření poznatků nabytých pomocí 

metody indukce. (1) 

Generalizace je metoda, kdy po prozkoumání jednotlivého jevu vztáhneme získané 

informace na celou skupinu jevů. (1) 

Abstrakce slouží k oddělení důležitých a obecných vlastností zkoumaného jevu od 

vlastností nepodstatných a nahodilých. Pomocí této metody můžeme lépe objasnit 

podstatu jevu a může nám pomoci při zobecnění, nebo srovnání jevu. Komparace 

(srovnání) určuje shodné a odlišné vlastnosti sledovaných jevů. Ve vědeckých pracích 

bývá jednou z nejpoužívanějších metod. Lze ji vymezit věcně, prostorově, či časově.(1) 

Jako poslední metodu uvádím analogii, jinak řečeno obdobu. Umožňuje nám nalézt 

souvislosti, nebo dokonce totožné vlastnosti u zkoumaných jevů. (1) „Umožňuje 

pochopit to, co není známo, pomocí známého.“(1) 

1.2.3 Rešerše 

„Je vyhledávání, pátrání či výzkum s cílem získat informace potřebné pro výzkum 

v předmětné oblasti zájmu. Je to nezbytná podmínka pro zpracování vědecké práce.“(1) 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Kapitola je zaměřena na představení teoretických východisek souvisejících s měřením 

výkonnosti podniku. Budou zde popsány důležité definice, pojmy a metody měření 

výkonnosti podniku, jako například Balanced Scorecard, model EFQM Excelence a 

především také benchmarking. 

2.1 Výkonnost podniku 

„Výkonnost je míra dosahovaných výsledků jednotlivci, skupinami, organizací i jejími 

procesy. Jestliže tedy chceme výkonnost měřit, musíme tak činit v porovnání 

s definovanou, takzvanou cílovou hodnotou výsledku. Na úrovni podniku vycházejí 

cílové hodnoty ze strategie, na úrovni procesů je zpravidla odvozujeme 

z benchmarkingu hlavních konkurentů.“ (40) 

Ekonomickou výkonnost můžeme sledovat na základě ekonomických ukazatelů, které 

hodnotí obchodní, nebo finanční úspěšnost. Mezi ukazatele finanční úspěšnosti 

neodmyslitelně patří finanční analýza, obchodní úspěšnost zaznamenáváme na základě 

růstu tržeb, či rozšiřování tržního podílu. (2) 

Výkonnost znamená popis způsobu výkonu určité činnosti prováděné sledovaným 

subjektem, kdy je nevyhnutným atributem schopnost porovnání daného výkonu 

s referenčním způsobem. (3) 

Výkonnost není objektivně uchopitelná, pokud ji chceme interpretovat, musíme ji 

pojmout subjektivně. Vztah zájmových skupin k organizaci zde hraje podstatnou roli, je 

tedy třeba počítat se zásadním vlivem tohoto faktu na získávání a interpretaci informací 

o výkonnosti. Zásadní roli hraje fakt, který ze stakeholderů si přeje výkonnost měřit. (3) 

Existuje mnoho odlišných názorů na výkonnost, mezi ty pro všechny společné ale 

řadíme vnímání výkonnosti jako cesty k vytvoření prospěchu. Můžeme ho definovat 

jako činnost vedoucí ke zkvalitnění života. Stanovíme-li si prospěch jako jeden ze 

základních cílů, je třeba jej vymezit. Každá cílová skupina ho však interpretuje jinak. 

Pomohou nám odpovědi na otázky typu:  Čí prospěch a jaké jeho formy jsou 

významné? Souvislost prospěchu a času. (3) 
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2.2 Měření výkonnosti podniku 

Pomocí měření přiřazujeme hodnoty charakteristice sledovaného objektu. Takto 

získanou hodnotu však musíme být schopni interpretovat, jinak nám při popisu 

charakteristiky daného objektu nebude nápomocna. Pomocí měření dosahujeme 

potřebných informací o sledovaném objektu. Tento proces tvoří několik po sobě 

jdoucích fází (viz 3): 

 Vytvoření modelu – vymezení předmětu zkoumání. Není možné obsáhnout 

veškeré faktory sledovaného objektu, proto je třeba se rozhodnout, co je 

důležité, co podrobíme měření a naopak, co z měření vyloučíme. Vytvořený 

model vykresluje námi zvolený pohled na skutečnost, čímž ovlivňuje veškeré 

ostatní fáze měření. 

 Volba metod a nástrojů – určíme, pomocí jakých metod a nástrojů hodláme 

provést měření.  

 Získání požadovaných hodnot – realizace měření pomocí předem vymezených 

a zvolených metod. Tato fáze, i přes kvalitní přípravu fází předchozích, nemusí 

být pouze banalitou. 

 Zaznamenání a uchování získaných hodnot – co možná nejprecizněji 

realizovaný záznam získaných hodnot způsobem, který zaručí bezpečnost jejich 

uchování. 

 Třídění a interpretace – dojde k protřídění a zpracování primárních údajů o 

sledovaném objektu a následně je lze porovnat s kritérii, která stanovili sami 

uživatelé. Jedná se o přípravu na poslední fázi měření. 

 Ověření informací – během této fáze lze porovnat výsledky měření s výsledky 

jiných objektů. Projevuje se zde snaha o odbourání subjektivity, která se může 

do měření promítat. 

 Komunikace informace uživatelům – fáze má za úkol zprostředkovat 

informace získané provedeným měřením. V praxi se jedná např. o reporting, 

vykazování apod. 

K měření výkonnosti podniku existuje rozmanitá škála konceptů a modelů. Rozdělit je 

můžeme do dvou skupin dle (2): 
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 Modely zdůrazňující vlastní hodnocení – model Excelence (EFQM), pomocí 

kterého podnik mapuje místa, kde je možnost růstu (zlepšení).  

 Modely určené pro podporu řízení a zlepšování podnikových procesů – 

příkladem je Balanced Scorecard (BSC), které je využíváno zejména pro rozvoj 

nefinančních indikátorů a souvisí s firemní strategií. 

Výsledky výzkumu provedeného na přání Institute of Management Accountants staví 

do popředí v oblasti metod řízení výkonnosti podniku právě Balanced Scorecard. Tato 

metoda uspěla výrazně lépe na rozdíl od systémů řízení jakosti, mezi něž řadíme kritéria 

Baldrigeovy ceny, model excelence EFQM a six sigma, či systémů finančního řízení, 

kam řadíme model EVA. (4) 

2.2.1 Měrné veličiny výkonnosti 

Jsou to námi zvolené veličiny, které využijeme k popisu charakteristiky sledovaného 

objektu. Rozlišujeme dva typy měrných veličin dle (2): 

 Kvalitativní – „nejsme schopni kvantifikovat vztah mezi dvěma popsanými 

hodnotami.“(2) Ty můžeme dále rozdělit: 

o Nominální – jsme schopni pouze odlišit, zda jsou shodné nebo se liší 

o Ordinální – lze je seřadit podle hodnoty 

 Kvantitativní – „vztah mezi dvěma hodnotami kvantifikovat schopni jsme.“(2) 

o Intervalové – jsme schopni stanovit, o kolik se hodnoty mezi sebou liší 

o Podílové – zde popisujeme rozdíl mezi hodnotami podílem, tedy kolikrát 

se liší 

2.3 Strategie podniku 

Alespoň krátce se zmíním o strategii podniku, neboť je nezbytnou podmínkou pro 

dlouhodobou existenci podniku. Strategie je složena ze tří základních částí, jimiž jsou 

strategická analýza, vlastní tvorba strategie a následná implementace. Pokud chceme 

formulovat kvalitní strategii, je nezbytné, abychom brali v potaz také makroekonomické 

prostředí a odvětví, ve kterém podnik působí, nikoliv jen dosavadní výkonnost podniku. 

(6) 
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2.4 Řízení strategie a provozních činností 

Řízení strategie nám složí jako nástroj vhodný k tomu, abychom byli schopni 

implementovat strategii tak, jak jsme ji sestavili, dle našich představ a abychom předešli 

případným obtížím. Slouží tedy k překonání propasti mezi strategií a provozními 

činnostmi. V současnosti existuje velká škála nástrojů sloužících k řízení strategie a 

provozních činností. Přínosem může být systémový přístup, který dané dva aspekty 

propojí. (4) 

Systém řízení, který propojuje strategii s provozními činnostmi, je tvořen celkem šesti 

fázemi. Jejich výčet je následující (4): 

 Fáze 1: Vypracování strategie 

 Fáze 2: Plánování strategie 

 Fáze 3: Vyladění organizace 

 Fáze 4: Plánování provozních činností 

 Fáze 5: Sledování, poznávání a učení se 

 Fáze 6: Ověřování a přizpůsobování 

2.4.1 Vypracování strategie 

Využíváme předem vymezené strategické nástroje, abychom formulovali strategii, která 

je klíčovým východiskem pro systém řízení. Při formulaci vycházíme ze tří otázek. (4) 

1. Vymezíme obor podnikání, a proč jsme si ho zvolili. Formulujeme naše poslání, 

hodnoty a vizi, díky tomu pak snáze formulujeme strategii. 

2. Určíme si klíčové otázky. K tomu využijeme strategickou analýzu. 

3. Prosazení se v konkurenci. Zde provedeme samotné vypracování strategie. (4) 

2.4.2 Plánování strategie 

I při plánování strategie vycházíme z otázek, které si po čas této činnosti pokládáme. 

Snažíme se s jejich pomocí o vymezení strategických cílů, měřítek, cílových hodnot, 

iniciativ a rozpočtů. (4) 

1. „Jak popíšeme svou strategii?“ (4) Znázorníme strategické dimenze pomocí 

strategické mapy. 
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2. „Jak budeme měřit svůj plán?“ (4) Převedeme mapu vytvořenou v předchozím 

kroku do systému Balanced Scorecard. 

3. „Jaké akční programy naše strategie potřebuje?“ (4) Zvolíme akční programy 

(strategické iniciativy), které vycházejí ze strategické mapy a snaží se dosáhnout 

předpokládané výkonnosti. 

4. „Jak budeme financovat své iniciativy?“  (4) K realizaci této části využíváme 

zvláštní rozpočtovou kategorii STRATEX. 

5. „kdo povede realizaci strategie?“ (4) Dojde k vytvoření tzv. tematických týmů, 

kdy každý jeden tým přebírá realizaci daného tématu a vzájemně si poskytují 

zpětnou vazbu. 

2.4.3 Vyladění organizace se strategií 

Snažíme se zde o propojení strategie jako celku, se strategiemi jednotlivých částí. 

K tomu je potřeba zapojit do realizování strategie veškeré zaměstnance. Stanovíme si 

tedy, jak budeme zaměstnance efektivně seznamovat se strategií a jak je budeme 

motivovat, aby měli snahu se podílet na dosahování strategie spolu s námi. (4) 

2.4.4 Plánování provozních činností 

Při plánování provozních činností, kdy se snažíme dosáhnout jejich zlepšení, 

zohledňujeme strategii a snažíme se obojí vzájemně propojit a následně vytvořit plán 

kapacity zdrojů. V tomto kroku převádíme hodnoty systému Balanced Scorecard do 

ročního provozního plánu. (4) 

2.4.5 Sledování, poznávání a učení se 

Dochází k realizaci strategických plánů a plánů provozní činnosti, což si žádá průběžné 

sledování, díky kterému mapujeme problémy a překážky. Takto získané informace jsou 

následně náplní porad, kde jsou podrobeny přezkoumání. (4) 

2.4.6 Ověřování a přizpůsobování 

Kromě běžných porad se konají i porady zvláštní, jejichž cílem je přezkoumání, zda je 

opravdu dosahováno toho, co bylo formulováno při tvorbě strategie, a jestli strategie 

podniku přináší to, co se od ní prvotně očekávalo. Při poradách se využívá nově 

získaných informací o vnějším, vnitřním a také konkurenčním prostředí, též informací 

od zaměstnanců. (4) 
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2.5 Benchmarking 

„Benchmarking je technika, v jejímž rámci organizace měří svou výkonnost v porovnání 

s organizacemi, které představují světovou špičku, poznávají, jak tyto 

organizacesvětovou výkonnost dosáhly a využívají získané informace ke zlepšování své 

vlastní výkonnosti.“ (17) 

„Benchmarking je procesem systematického porovnávání procesů, organizační 

struktury, produktů a výkonnosti dané organizace s jinými organizacemi uznanými jako 

báze pro srovnání za účelem definování cílů vlastního zlepšování.“ (5) 

„Výchozím pojmem se stane benchmark, budeme jej chápat jako měřítko, ukazatel 

výkonnosti, jehož úrovní se hodláme inspirovat.“ (8) 

Benchmarking má mnoho různých definic a žádná z nich není stanovena jako jediná 

správná. V dané situaci a kontextu může být kterákoliv kombinace správná, pokud ji 

zvolíme na základě okolností, ze kterých vycházíme. Různé kombinace slov, které tvoří 

definice benchmarkingu nám poskytuje následující obrázek. (8) 

 

Obrázek 1 Definice benchmarkingu schéma (8) 

Benchmarking sám o sobě opravdu úzce souvisí s učením se, proto je čím dál častěji 

spojován s pojmem Benchlearning, který definujeme jako „způsob, jak propojit 

zdokonalování systému řízení a výcvik zaměstnanců s potřebami firmy, a tím zajistit 

jejich bezprostřední užitečnost.“ Pomocí benchlearningu se vzděláváme z lepší praxe. 

(8) 
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Pomocí benchmarkingu stanovujeme a identifikujeme důležité ukazatele, které 

využíváme k dosažení zlepšení. (5) 

2.5.1 Historie benchmarkingu 

Poprvé byl benchmarking využit společností XEROX, která přicházela o svůj podíl na 

trhu. Po provedení průzkumu společnost odhalila fakt, že její výrobní náklady 

odpovídají výši prodejní ceny konkurenčních výrobců. Po porovnání a kontrole 

jednotlivých činností bylo odhaleno slabé místo, kterým bylo skladové hospodářství. 

Poté společnost začala soupeřit se společností, která měla v té době nejlepší proces 

skladového hospodářství. Benchmarking společnost XEROX změnil a jelikož se 

ukázalo, že je metodou úspěšnou, začal se rozšiřovat postupně dále. (5) 

2.5.2 Typy benchmarkingu 

V praxi existuje několik typů a přístupů benchmarkingu. Ten, který jako první použila 

společnost XEROX, nazýváme konkurenční benchmarking. Tento termín se však 

v dnešní době již nepoužívá, je překonaný. Existují tři typy (8): 

 Výkonový benchmarking – zaměřen na porovnání a měření výkonových 

parametrů (výkon motoru, pracovníka, montážní linky apod.). Často využíván 

při srovnání v rámci jednoho konkurenčního odvětví, nebo mezi poskytovateli 

stejných služeb, neboť má za cíl porovnání nabízených produktů, ať už se jedná 

o výrobky či služby. Pokud porovnáváme přímé konkurenty, tento proces 

vyžaduje velkou důvěru všech zúčastněných. Tento typ benchmarkingu lze 

považovat za nejnáročnější. (8)  

 Funkcionální benchmarking – porovnáváme zvolenou funkci, nebo funkce 

vybraných organizací. Své využití má hlavně u služeb a v neziskovém sektoru. 

Tento typ benchmarkingu je finančně náročný. (8) 

 Procesní benchmarking – soustředíme se na porovnání a měření předem 

zvoleného procesu v rámci organizace. Porovnáváme mezi sebou používané 

přístupy sloužící k výkonu jednotlivých procesů. Procesní benchmarking lze 

využít pro srovnání takřka s jakoukoliv organizací, v níž probíhá stejný proces. 

(8) 
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Benchmarking lze rozdělit také na základě hlediska, kde je vykonáván (8): 

 Interní – srovnávání v rámci jedné organizace mezi jejími vybranými 

jednotkami, která se zabývá podobnými procesy (divizemi, fakultami, 

pobočkami, apod.). Vychází z principu ochoty dozvědět se o nejlepší praxi 

v rámci organizace. (8) 

 Externí – srovnání realizujeme porovnáním s jinou organizací. Výběru vhodné 

organizace ke srovnání je třeba věnovat velkou pozornost, zejména pokud se 

jedná o přímé konkurenty. Přináší nám možnost stanovit celou škálu 

benchmarkingových projektů a učit se od těch opravdu nejlepších v odvětví. (8) 

2.5.3 Modely benchmarkingu 

Vzhledem k tomu, že benchmarking nemá pevně zakotvenou a jedinou správnou 

definici, funguje to podobně i s jeho realizací a postupy. Není přesně stanoveno, kolik 

fází by se správně mělo realizovat, počet se může výrazně lišit. Pomocí výzkumu se 

však dospělo k závěru, že ideální či doporučený počet by se měl pohybovat mezi 

sedmi až deseti fázemi. Jako příklad poslouží tři modely benchmarkingu, které 

využívaly společnosti, jež jsou s benchmarkingem neodmyslitelně spjaty. Přestože je 

každá metoda odlišná, dílčí fáze se mohou podobat. (8) 

 Model benchmarkingu společnosti XEROX – benchmarking Xeroxu je 

stanoven deseti základními kroky, které jsou rozděleny do čtyř fází. (8) 

o Plánování – výběr alespoň jednoho partnerského subjektu, stanovení 

metody sběru dat a jeho následná realizace 

o Analýza – zpracování získaných dat 

o Integrace – návrhy na zlepšení 

o Realizace – provedení návrhů v praxi 

 Model benchmarkingu APQC – pokládá si čtyři otázky, které tvoří základ 

benchmarkingu. První a třetí otázka spolu úzce souvisí, neboť odhaluje a 

definuje kritické faktory. Analogicky spolu souvisí také druhá a čtvrtá otázka, 

které spojuje používání metod a přístupů zvolených k porovnání organizací. (8) 

o Co se bude porovnávat? 

o Jak to děláme my? 

o Kdo je v tom nejlepší? 
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o Jak to dělají oni? 

 Model benchmarkingu EFQM – sloužil původně pro veřejný sektor, ale byl 

následně rozpracován, aby byl vhodný také pro jiná odvětví. V základu tento 

model rozděluje aktivity benchmarkingu do čtyř skupin. (8) 

o Plánuj – formulace náplně benchmarkingu, určení potenciálních partnerů 

o Shromažďuj – sběr dat primárně s využitím dotazníku 

o Adaptuj – přezkoumání získaných dat, zda jsme zjistili vše, co jsme 

chtěli a také kontrola kvality získaných dat 

o Analyzuj – odhalení rozdílů ve výkonnosti podniků podrobeným 

zkoumání a následné posouzení, zda můžeme výsledky aplikovat v praxi 

u naší organizace 

2.5.4 Fáze benchmarkingu 

Pětifázový model benchmarkingu se od předem uvedených modelů odlišuje. Model 

reflektuje důležitost promítání benchmarkingu do strategického managementu, 

vrcholové vedení rozumí významu benchmarkingu a dokáže se učit z praxe. Na základě 

těchto poznatků tento model řadí na první místo fázi iniciační, což u předchozích 

modelů není obvyklé. (8) 
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Obrázek 2 Pětifázový model benchmarkingu (8) 

Je nezbytně nutné si stanovit odpovědnou osobu (vedoucího) pro každou z fází, které 

jsou znázorněny na předchozím obrázku. (8) 

Iniciační fáze 

Představuje vytvoření určitého zázemí pro benchmarkingové projekty. Odpovědnost za 

tuto fázi by měla ležet na vrcholovém představiteli organizace. Postup při iniciační fázi 

znázorňuje obrázek. (8) 
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Obrázek 3 Postup iniciační fáze benchmarkingu (8) 

 Definování potřeb organizace vzhledem ke změnám – je zásadní, aby si 

organizace vymezila, zda opravdu změny vyžaduje a potřebuje. Pokud se pro 

změny rozhodne, je potřeba si vyjasnit, co od změny očekáváme, co nám přinese 

a co na její provedení bude potřeba vynaložit. V této fázi bychom měli jít více 

do hloubky, ujistit se, zda jsme jako organizace na změny připraveni, zda máme 

na realizaci finanční zdroje, pracovníky, a také bychom se měli zaměřit na 

možné dopady a především se ujistit, jestli realizace nenaruší stávající aktivity. 

(8) 

 Stanovení politiky benchmarkingu a informování o ní – vedení v této fázi 

formuluje strategická pravidla a následně se k nim zaváže. Neexistuje závazný 

model pro stanovení politiky, měl by ale být charakterizován význam a účel 

benchmarkingu pro danou organizaci, měli bychom se snažit provázat 

strategická pravidla s vizí a posláním organizace, definovat vnitřní a vnější 

potřeby, kvůli kterým jsme k benchmarkingu přistoupili, vyjádřit, jak budeme 

postupovat při informování a motivování lidí ohledně benchmarkingu, apod. (8) 

 Iniciační výcvik k benchmarkingu – tento výcvik má dvě základní funkce: 

osvětovou a znalostní. Osvětová funkce zajišťuje, aby lidé, kteří jsou součástí 

benchmarkingu, o něm získali povědomí. Znalostní funkce zajišťuje rozvoj 

znalostí a dovedností u osob, které se budou na benchmarkingu podílet nejvíce. 

Výcvik se tedy týká všech manažerů, kteří se budou podílet na realizaci 

benchmarkingových projektů. (8) 

 Hodnocení připravenosti organizace k benchmarkingu – provádí se pomocí 

dotazníkového šetření mezi zaměstnanci, kteří mají povědomí o managementu a 
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procesech v organizaci. Je tedy třeba vybrat okruh zaměstnanců pro toto šetření. 

Lze vycházet například z normy ČSN EN ISO 9004:2010 [77], která zahrnuje 

tzv. sebehodnocení, pomocí kterého může organizace mapovat své silné a slabé 

stránky. Využívá se 12 faktorů měkkých složek managementu, kdy se každý 

faktor řadí do jedné z pěti úrovní a je hodnocen stupni -2 až +2. Výsledek je 

tvořen spojnicí bodů, žádný faktor by neměl dosahovat záporných bodů. 

Následně se vyhodnocuje pomocí bodových rozpětí dle (8): 

o Organizace je k benchmarkingu připravena (+18 bodů) 

o Organizace není k benchmarkingu připravena, neexistují však zásadní 

bariéry (+12 až +18 bodů) 

o Organizace není připravena k benchmarkingu, nutnost přijmout opatření 

v mnoha oblastech (0 až +11 bodů) 

o Organizace není a delší dobu nebude připravena k přijetí benchmarkingu, 

výrazně podceněny měkké složky managementu (-24 až -1 bod) 

 Výběr vhodného modelu benchmarkingu – existují dvě možnosti výběru 

metody, aplikace již existujícího modelu benchmarkingu, například některého 

z výše zmíněných. Nebo vytvoření modelu „na míru“ pro danou organizaci a to 

s využitím již existujícího modelu, jako „záchytného bodu“. (8) 

 Tvorba dokumentovaného postupu k benchmarkingu – je vhodné si 

formulovat základní pravidla a postupy benchmarkingu a následně se jich držet. 

(8) 

Plánovací fáze 

K této fázi přistupuje vrcholové vedení, když už je pevně pro benchmaking rozhodnuto 

a také má z výsledků iniciační fáze potvrzenou připravenost podniku na jeho realizaci. 

Plánovací fáze je nejrozsáhlejší a nejnáročnější ze všech fází realizace. Je tvořena 

několika procesy (8): 

 Výběr objektu benchmarkingu – výběr hraje zcela klíčovou roli, neboť pokud 

vybereme nesprávně, i následné kroky mohou být nesprávné, z čehož může 

vzejít i úplné zamítnutí benchmarkingu. Vhodným objektem může být jakýkoliv 

parametr výrobků, služeb, nebo procesů organizace, kde cítíme slabé místo. 

S výběrem objektu benchmarkingu pomůže systematická analýza firemních 



27 

 

činností a výsledků, ale je nevyhnutelné se zabývat i okolím podniku, 

postavením produktu na trhu. (8) 

 Výběr a výcvik týmu pro benchmarking – Nejen výcvik týmu, ale především i 

jeho výběr jsou zásadní pro úspěšnou realizaci benchmarkingového projektu. (8) 

 Zjišťování vlastní výkonnosti objektu benchmarkingu – V této fázi je podnik 

připraven na realizaci benchmarkingu a má k tomu sestaven proškolený a 

informovaný tým pracovníků. Dalším krokem je samotné měření výkonnosti 

zvoleného objektu, pomocí vhodně vybraných ukazatelů výkonnosti. Pokud je 

námi zvolený objekt proces, měření jeho výkonnosti je náročnější. Slouží k tomu 

například audit procesů, nebo různé ukazatele pro měření výkonnosti procesu, 

které lze rozdělit na ukazatele univerzální a speciální. (8) 

o Univerzální ukazatele – průběžná doba trvání procesu, efektivní využití 

doby trvání procesu, efektivní využití nákladů, celkové náklady na 

proces, podíl neshod v procesu. (8) 

o Speciální ukazatele – které lze rozdělit do dvou podskupin. Ukazatele 

výkonnosti výrobních procesů, kam spadá například produktivita na 

jednoho zaměstnance, produktivita stroje, kapitálu, výtěžnost vstupů, 

celková efektivnost zařízení apod. A ukazatele výkonnosti nevýrobních 

procesů, které měří výkonnost u procesů návrhu a vývoje produktů, u 

procesu údržby infrastruktury, u procesů nákupu a u procesu 

poprodejního servisu. (8) 

 Výběr partnerů pro benchmarking – Dalším úkolem pro benchmarkingový 

tým je nalezení alespoň jednoho vhodného externího partnera, se kterým se 

později dohodne benchmarkingový projekt. Mělo by se jednat o organizaci, 

která k benchmarkingu přistupuje z vlastní iniciativy a očekává přínos nové 

hodnoty pomocí výměny informací. Benchmarkingový tým by měl vypracovat 

kritéria pro výběr partnerů. V případě nalezení velkého počtu adeptů to usnadní 

rozhodování a práci. V tomto kroku by mělo také proběhnout rozhodnutí, zda 

bude prováděn benchmarking interní, nebo externí. (8) 

 Výběr vhodných metod a postupů sběru dat od partnerů – základní metody 

pro sběr dat jsou následující a záleží čistě na benchmarkingovém týmu, pro 

kterou z nich se rozhodne (8): 
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o Metoda dotazníků 

o Interview se zástupci partnera 

o Pozorování přímo na místě 

o Analýza záznamů 

 Uzavření smlouvy s partnerem o benchmarkingu – Vrcholový pracovník 

připraví podmínky pro sjednání smlouvy, které následně nadnese partnerovi. 

Pokud jsou podmínky schváleny na obou stranách, přistoupí se k podpisu 

smlouvy o realizaci benchmarkingového projektu. (8) 

 Sběr dat o výkonnosti partnerů – měli bychom vycházet ze zvoleného objektu 

benchmarkingu a podle něj ke sběru dat přistupovat. Vybranou metodu sběru dat 

je třeba řádně připravit a měly bychom se snažit využít všech dostupných zdrojů 

informací v určitém pořadí, zda se jedná o zdroje primárních či sekundárních 

dat. (8) 

Analytická fáze 

Fáze je určená ke zpracování získaných dat od partnerů benchmarkingu. (8) 

 Vyhodnocení dat o výkonnosti partnera – data se strukturují, aby je bylo 

možné využít k porovnání s partnerem, a tak odhalit rozdíly ve výkonnosti.  

Data je nutné nejprve roztřídit, poté ověřit jejich kvalitu a následně vyloučit 

neporovnatelné faktory a také data normalizovat. Pokud by data nenabyla 

strukturu, nebylo by možné je vztáhnout ke zkoumaným oblastem 

benchmarkingu. Rozdíl ve výkonnosti je důležitá informace, které chceme při 

vyhodnocování dat dosáhnout. Stanovíme ho pomocí tabulky, formou grafu, 

nebo využitím statistických metod. (8) 

 Analýza příčin existence rozdílů ve výkonnosti – rozdíly lze odůvodnit 

například uplatňováním odlišných metod, odlišnou úrovní způsobilosti 

pracovníků, jinou jakostí vstupů procesu, odlišným přístupem, rozdílným 

objemem zdrojů určených pro proces apod. (8) 

 Návrh cílových hodnot vlastního zlepšování – tým využije výsledků již 

provedené analýzy a stanoví si cíle, o které bude následně usilovat. Jedná se o 

návrh, cíle tedy nejsou striktně dané, slouží jako podkres pro rozhodování. (8) 
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Integrační fáze 

Fáze není realizována benchmarkingovým týmem, nýbrž přímo vedením, nebo 

osobami, které tímto úkolem vedení pověřilo. (8) 

 Projednání zjištění a výsledků benchmarkingu – V této fázi se 

benchmarkingový tým nachází na konci své dosavadní práce a je na něm, aby 

vhodně předal výsledky a informace, které získal a zpracoval. Výsledky jsou 

představeny vedení, či jiným zainteresovaným stranám a je úlohou týmu, aby 

byly představeny takovým způsobem, který zajistí jejich přijetí a aby tak tým 

získal vyjádření vedení, zda dojde k realizaci. (8) 

 Zaznamenání a šíření informací o lepší praxi ve vlastní organizaci – 

Vrcholové vedení musí zajistit rozšíření nabytých výsledků benchmarkingu 

mezi zaměstnanci. Nezáleží na povaze výsledků, zda jsou pozitivní či negativní. 

Není možné, aby si je vrcholové vedení „nechalo pro sebe“. Ideální variantou, 

jak informace předat, je osobní setkání. Toto sdělení by mělo být formulováno 

srozumitelně a jasně. Vedení má možnost využít zpětné vazby od zaměstnanců. 

(8) 

 Určení cílů vlastního zlepšování – Určení cílů vlastního zlepšování připadá na 

vrcholové vedení. Je zde velká souvislost se strategickým plánováním. (8) 

Realizační fáze 

Fáze vychází ze získaných výsledků benchmarkingu. Má za úkol zajistit realizaci 

vlastního zlepšování. (8) 

 Plánování vlastního projektu benchmarkingu – Cílem je podrobně 

rozplánovat jednotlivé aktivity pro dosažení vlastního zlepšování. (8) 

 Realizace projektu vlastního zlepšování – Realizaci je možné provádět 

pomocí mnoha metod k tomu učených. Mezi ně řadíme například metodu 

QFD, metodu FMEA. Přezkoumání návrhu, Paretův diagram, maticový 

diagram, apod. V této fázi je důležité systematicky alokovat pravomoci 

jednotlivým manažerům, aby měli přístup k potřebným informacím. (8) 

 Posuzování a hodnocení účinků realizace vlastního zlepšování a změn – 

Standardní záležitostí je kontrolovat, zda se nám realizovaná činnost daří 
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podle našich představ a zda dosahuje výsledků, které jsme si naplánovali a 

které očekáváme. I benchmarking toho není výjimkou, proto se v této fázi 

zaměřuje právě na dosažení očekávaných výsledků. (8) 

 Rekalibrace benchmarkingu – Benchmarking by neměl zůstat jen 

nahodilý, měl by se ideálně zařadit mezi standardní procesy podniku, měl by 

se systematicky opakovat a v ideálním případě by měl podnik dosáhnout 

propojení benchmarkingu s benchlearningem. K realizaci těchto aspektů 

slouží rekalibrace. (8) 

2.6 Balanced Scorecard 

Autory tohoto nástroje jsou Robert Kaplan a David Norton. Jedná se nejpropracovanější 

přístup v oblasti výkonnosti, slouží nejen k jejímu měření, ale i k řízení. Jeho 

představení světu předcházela kniha, jejímiž autory jsou Kaplan a Johnson, která byla 

vydána roku 1987. V této publikaci byla zmíněna přelomová myšlenka, neboť Kaplan 

zde kritizoval využívání rentabilních měřítek vycházejících z pyramidových rozkladů. 

Následně v roce 1992 vyšel první článek, který informoval o Balanced Scorecard a o 4 

roky později byla vydána kniha. (3) 

Metoda Balanced Scorecard přináší jiný náhled na měření výkonnosti. Vychází 

z přesvědčení, že nestačí sledovat pouze souhrnné ukazatele. Často nám mohou 

poskytnout daleko hodnotnější informace jednotlivé ukazatele, proto je potřeba se 

zaměřit na různé parametry, ne jen na celkové výsledky. Parametry, které se podrobují 

pozornosti, člení do čtyř skupin – perspektiv. U každé z následujících perspektiv si 

pokládáme otázku, jak dosáhnout úspěšnosti pro její uživatele. (3) 

 Finanční perspektiva – Soustředí se na úspěšnost z pohledu vlastníků, tedy na 

zhodnocení jimi vloženého kapitálu. K měření zde využíváme čistou současnou 

hodnotu. Zásadní cíl zde může představovat například EVA, ROE, či provozní 

zisk. (10) 

 Zákaznická perspektiva – Z názvu je jasné, že předmětem naší pozornosti zde 

budou právě zákazníci. Zaměřujeme se na ziskovost zákazníků, získání nových a 

udržení stávajících zákazníků, podíl na trzích apod. Mezi těmito měřítky existuje 

vzájemná provázanost, lze tedy předpokládat jejich vzájemné působení mezi 

sebou (např. spokojenost a stálost zákazníků apod.). (10) 
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 Perspektiva interních procesů – tato perspektiva se soustředí na řízení 

interních procesů, aby bylo dosaženo hospodárnosti a zároveň také uspokojení 

zákazníka. Důležitými parametry pro tuto perspektivu je měření nákladů, kvality 

procesů a doba trvání cyklu. Jednotlivé procesy můžeme rozdělit následovně 

(10): 

o Inovační – zaměřeno na zlepšování produktu 

o Provozní – sledování celého provozního procesu, od objednání po 

dodání zákazníkovi. Soustředí se na kvalitu a rychlost procesu. 

o Poprodejní – zaměřeno na servis 

 Perspektiva učení se a růstu – Aby se mohl podnik nadále rozvíjet a růst, 

nesmí zapomenout na investování do lidí, procesů a systémů. Je potřeba se 

v těchto oblastech neustále posouvat a držet krok s dobou. (10) 

Balanced Scorecard dnes není primárně určen pouze pro měření výkonnosti. Možnosti 

jeho využití sahají hlouběji. S jeho pomocí je možné znázornit a sledovat strategické 

cíle podniku. Balanced Scorecard je zde jakousi zárukou větší šance na dosažení 

stanovených strategických cílů. (5) 

Metoda nám bude přínosnou, pokud ji využijeme jako manažerský systém, ne jen jako 

prostředek měření. Manažerské systémy často postrádají systematický proces 

implementace a zpětnou vazbu. Balanced Scorecard dokáže tento nedostatek odstranit a 

díky tomu slouží jako prostředek řízení podniku. (9) 

Balanced Scorecard hraje významnou roli i v komunikaci uvnitř podniku. S jeho 

pomocí dochází k propojování a koordinaci dílčích činností, aby mohlo být následně 

dosaženo stanovených cílů. (10) 

Metoda se zaměřuje na realizaci požadavků všech jednotlivých zúčastněných, čímž 

usiluje o naplnění celkového cíle podnikání. Spokojenost zákazníků nebo zaměstnanců 

tedy nejsou primárním cílem, ale slouží jako prostředek k dosažení cíle celkového. (10) 

Aby byla metoda Balanced Scorecard účinná, je třeba dosáhnout propojení stanovených 

perspektiv a nahlížet na tuto metodu jako na prostředek řízení, ne pouze měření. (10) 
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2.7 Model EFQM 

Model se řadí mezi nejpropracovanější a nejkomplexnější nástroje zlepšování 

výkonnosti podniku a na jeho výsledky je kladen velký důraz. Zahrnuje devět kritérií, 

která dělíme na pět a čtyři kritéria, kdy prvních pět se zaměřuje na postupy, které by 

měly být teprve zavedeny a následující čtyři jsou věnovány tomu, čeho již podnik 

dosáhl. Model usiluje především o dosahování vynikajících výsledků a zároveň usiluje 

o dosažení podnikové strategie, k čemuž využívá principů orientace na zákazníka, 

zlepšování se, zapojení všech zúčastněných a sociální ohleduplnost. (2) 

 

Obrázek 4 Model EFQM (vlastní zpracování) 

Model vychází z myšlenky, že vynikajících výsledků může podnik dosáhnout, pouze 

pokud dosáhne maximální spokojenosti externích zákazníků, maximální spokojenosti 

svých zaměstnanců a bude respektovat své okolí. Zároveň však podnik musí precizně 

zvládnout své procesy. K tomu je zapotřebí mít vhodně definovanou a rozvíjenou 

politiku a strategii a propracovaný systém řízení všech druhů zdrojů a budování vztahů 

partnerství (40). 

Jak již bylo zmíněno, model má devět hlavních kritérií, která dělíme na pět a čtyři. 

Prvních pět kritérií se soustředí na doporučení jak organizaci postupovat, zatímco zbylé 

čtyři se zaměřují na to, čeho významného už bylo dosaženo. Dílčích kritérií existuje 32. 
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Hlavní a dílčí kritéria modelu EFQM Excelence (40): 

1. Vedení 

a. Manažeři rozvíjejí misi, vizi a hodnoty a jsou vůdčími osobnostmi i 

vzorem kultury výjimečnosti 

b. Manažeři osobně zapojeni do zabezpečování rozvoje, implementace a 

zlepšování systému managementu 

c. Angažování manažerů ve vztazích se zákazníky, partnery a zástupci 

společnosti 

d. Motivace a podpora zaměstnanců ze strany řídících pracovníků 

2. Politika a strategie 

a. Politika a strategie odráží současné a budoucí potřeby a očekávání 

zainteresovaných stran 

b. Politika a strategie vychází z informací získaných měřením výkonnosti 

c. Rozvoj a inovace politiky a strategie 

d. Přerozdělování politiky a strategie na klíčové procesy 

e. Komunikování a implementace politiky a strategie 

3. Lidé 

a. Plánování, rozvoj a řízení lidských zdrojů 

b. Udržování a rozvoj znalostí a kompetencí lidí 

c. Angažování a zmocnění lidí k procesům 

d. Dialog mezi zaměstnanci a organizací 

e. Odměňování a uznání zaměstnanců 

4. Partnerství a zdroje 

a. Řízení externích partnerských vztahů 

b. Řízení finančních zdrojů 

c. Péče o dlouhodobý majetek 

d. Řízení technologií 

e. Řízení informací a znalostí 

5. Procesy 

a. Systematické navrhování a řízení procesů 

b. Zdokonalovaní a inovace procesů 
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c. Inovace a zdokonalení výrobků a služeb dle přání a požadavků 

zákazníků 

d. Realizace výroby, dodání a servisu produktů 

e. Zdokonalování vztahů se zákazníky 

6. Výsledky vzhledem k zákazníkům 

a. Měřítka vnímání ze strany zákazníků 

b. Interní ukazatele pro předvídání a zlepšování výkonnosti a předvídání 

vnímání ze strany zákazníků 

7. Výsledky vzhledem k zaměstnancům 

a. Měřítka vnímání ze strany zaměstnanců 

b. Interní ukazatele pro předvídání a zlepšování výkonnosti zaměstnanců 

8. Výsledky vzhledem ke společnosti 

a. Měřítka vnímání společností (např. z médií, úřadů apod.) 

b. Ukazatele výkonnosti 

9. Klíčové výsledky výkonnosti 

a. Klíčové výsledky 

b. Klíčové ukazatele výkonnosti 

2.8 Strategická analýza 

Strategická analýza se soustředí na analýzu vnějšího a vnitřního prostředí. (4) 

Pomocí strategické analýzy odhadujeme budoucí trendy a jevy. Provádíme ji před 

formulováním samotné strategie. (6) 

2.8.1 Analýza vnějšího prostředí 

„Analýza vnějšího prostředí vyhodnocuje makroekonomické prostředí ekonomického 

růstu, úrokové sazby, vývoj měnových kursů, ceny vstupních faktorů, vliv regulačních 

opatření a obecná očekávání týkající se role firmy ve společnosti. Často je tato analýza 

označována jako analýza PESTEL, neboť odráží politické, ekonomické, společenské, 

technologické, environmentální a legální (právní) prvky.“ (4) 

Přináší nám vyhodnocení faktorů vnějšího prostředí, které by se v budoucnu mohly 

projevit jako hrozby, nebo příležitosti analyzovaného podniku. Jednotlivé faktory 

představují dle (5): 
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 Politické – stabilita vlády v dané zemi, důvěra v úřady, ale také vztahy států 

navzájem (zda nehrozí zahraniční konflikt) 

 Ekonomické - základní makroekonomické ukazatele např. míra inflace, měnová 

stabilita, výše HDP, úroková míra apod. 

 Sociální – demografické charakteristiky, působení sociálních a kulturních změn 

 Technologické – nové vynálezy, rychlost realizace nových technologií, podpora 

vlády v oblasti výzkumu apod. 

 Environmentální – přírodní a klimatické vlivy, legislativní úprava ekologie a 

ochrany životního prostředí 

 Legislativní – stabilní právní a zákonná opora, vymahatelnost práva, funkčnost 

soudů apod. 

Dalším využívaným nástrojem analýzy vnějšího prostředí je Porterův model, dle něj je 

ziskovost ovlivněna pěti dynamickými faktory (pěti silami), které by měl podnik 

zmapovat a zanalyzovat před vstupem do odvětví. (5) 

Těchto pět sil tvoří vyjednávací síla kupujících, vyjednávací síla dodavatelů, 

dostupnost substitučních produktů, hrozba nově vstupujících konkurentů a úroveň 

konkurence v odvětví. Porterův model, nebo také model pěti sil, nám pomáhá 

zmapovat strukturu odvětví a určit faktory, které odvětví utvářejí. (4) 

Každé odvětví je jedinečné a unikátní svými požadavky, proto se bude významnost 

každé z pěti sil napříč odvětvími lišit. Pomocí Porterova modelu budeme schopni přesně 

určit faktory ovlivňující konkurenci v daném odvětví. Také nám pomůže proniknout do 

struktury analyzovaného odvětví. (5) 

2.8.2 Analýza vnitřního prostředí 

Pro analýzu vnitřního prostředí se využívá analýza hodnotového řetězce. Mapuje 

procesy, které musíme vykonat, abychom byli schopni zhotovit a poskytnout výsledný 

produkt zákazníkům. Hodnotový řetězec je složen z prvotních a druhotných činností. 

Mezi prvotní řadíme vytváření trhu, zhotovení a dodání výrobků a služeb a jejich 

následný prodej zákazníkům. Mezi druhotné patří například výzkum a vývoj, řízení 

lidských zdrojů, technický rozvoj apod. Při provádění hodnotové analýzy nám může 

pomoci vyhodnocení modelů kalkulace nákladů u jednotlivých procesů. (4) 
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2.8.3 Určení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT) 

Pomocí SWOT analýzy určujeme silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby společnosti. 

SWOT analýzu lze považovat za nejstarší, nejzákladnější a nejčastěji využívaný nástroj 

strategické analýzy a provádíme ji vždy až na její závěr. (4) 

Autorem metody je Albert Humphrey. Metodu sestavil během práce ve výzkumném 

ústavu na univerzitě ve Stanfordu. Původní verze nesla název SOFT analýza, postupem 

času ji autor převedl na SWOT analýzu. Jednotlivá písmena vyjadřují následující (5): 

 Strenghts – silné stránky 

 Weaknesses – slabé stránky 

 Opportunities – příležitosti 

 Threats – hrozby 

SWOT analýza porovnává silné a slabé stránky proti příležitostem a hrozbám 

společnosti. Určuje postavení podniku a je výchozím bodem pro tvorbu strategie 

rozvoje. (5) 

Podstatné je si předem vymezit, k čemu nám budou informace získané provedením 

SWOT analýzy sloužit. Lze je využít například k: 

 Definování vize 

 Formulaci strategických cílů 

 Identifikaci kritických oblastí (5) 

Chceme-li touto metodou analyzovat podnik jako celek, měl by být nejprve rozdělen do 

samostatných celků, kdy každý je analyzován zvlášť. K rozdělení lze využít například 

model 7S McKinseye. Potom analyzujeme oblasti: 

 Strategie 

 Struktura 

 Systém řízení 

 Styl řízení 

 Spolupracovníci 

 Schopnosti 
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 Sdílené hodnoty (5) 

2.9 Ukazatele finanční analýzy 

Abychom byli schopni analyzovat celkovou finanční výkonnost podniku, je třeba 

věnovat pozornost nejen strategické analýze, díky níž získáme hodnocení vnitřního a 

vnějšího prostředí podniku, ale také analýze finanční, která pracuje se základními 

ekonomickými ukazateli a poskytuje nám informace potřebné pro správné rozhodování 

manažerů. (11) 

Finanční analýza je součástí finančního řízení podniku, jakožto nástroj sloužící k určení 

finančního stavu podniku, k určení odchylek od požadovaných cílů, ke zjištění důvodu 

vzniku dané odchylky a především také ke stanovení opatření, která mají vzniku 

odchylek zamezit. (11) 

Ukazatele členíme do různých kategorií: 

 Z hlediska času 

o Okamžikové (stavové) – také absolutní 

 Lze z nich vyjádřit ukazatele rozdílové 

o Intervalové (tokové) 

 Z hlediska procesu jejich vzniku 

o Primární (přímo zjištěné) 

o Sekundární (odvozené) 

 Podle obsahu sdělení 

o Extenzivní (vyjadřují velikost – objem, množství apod.) 

 Stejnorodé – lze shrnout za jednotlivé činitele 

 Nestejnorodé – pro ně nemá prosté shrnutí smysl 

o Intenzivní (vyjadřují intenzitu zkoumaného) 

 Stejnorodé – podíl dvou dalších stejnorodých ukazatelů 

 Procentní 

 poměrové 

 Nestejnorodé – vznikají podílem 
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2.9.1 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele představují základní nástroj finanční analýzy. Jsou velmi často 

využívány, neboť díky nim lze snadno získat rychlou představu o finanční situaci 

podniku. Vycházejí z hodnot poskytovaných výkazy finančního účetnictví. Mezi 

nejčastěji využívané ukazatele patří ukazatele likvidity, zadluženosti, rentability, 

aktivity a ukazatele produktivity (11). 

 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity poměřují schopnost podniku splácet své krátkodobé závazky. 

Likvidita (schopnost být přeměněn na peněžní prostředky) je totiž podmínkou 

solventnosti (schopnost uhradit své závazky v době jejich splatnosti). Podnik je zcela 

likvidní pouze pokud má k dispozici dostatečnou výši peněžních prostředků. (14)  

Ukazatele likvidity staví do poměru to, čím lze zaplatit a to, co je třeba zaplatit. Do 

čitatele dosazujeme složky majetku s různou dobou likvidnosti, na základě toho, jakou 

míru jistoty očekáváme od uskutečňovaného měření. Na základě této informace lze 

likviditu rozdělit na tři druhy, okamžitou, pohotovou a běžnou (12). 

Běžná likvidita 

Pomocí tohoto ukazatele zjišťujeme, kolikrát pokryjí oběžná aktiva krátkodobé cizí 

zdroje. Doporučená hodnota pro ukazatel by se měla pohybovat v rozmezí 1,5-2,5. 

Pokud podnik dosahuje hodnoty 1, tedy rovnosti mezi oběžnými aktivy a krátkodobými 

cizími zdroji, likvidita se stává značně rizikovou (12). 

Likvidita všech aktiv není stejná, podnik může vlastnit aktiva, která nelze na peněžní 

prostředky přeměnit, nebo to může trvat delší časový úsek. Tento fakt ukazuje na 

nevýhodu ukazatele běžné likvidity. (14) 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

Vzorec 1 Běžná likvidita (12) 
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Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita nezahrnuje do výpočtového vzorce zásoby, čímž se snaží eliminovat 

nevýhodu ukazatele předchozího. (14) 

Hodnota tohoto ukazatele by měla dosahovat hodnot pohybujících se v rozmezí 1-1,5 

(12). 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 + 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

Vzorec 2 Pohotová likvidita (12) 

Okamžitá likvidita 

Hodnota pro okamžitou likviditu je stanovena rozmezím 0,2-0,5. Pokud dojde k přesahu 

rozmezí, vypovídá to o tom, že podnik neefektivně využívá své finanční prostředky 

(12). 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

Vzorec 3 Okamžitá likvidita (12) 

 

 

 

 Ukazatele zadluženosti 

Znázorňují vztah cizích zdrojů a vlastních zdrojů. Pomocí těchto ukazatelů jsme 

schopni rozpoznat výši rizika, kterou nese podnik při daném poměru a struktuře 

vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Z logiky věci vyplývá, že čím vyšších hodnot 

ukazatel dosahuje, tím vyšší je riziko, které podnik nese (12). Neznamená to však, že 

podnik s vyšší zadlužeností se automaticky stane podnikem, který není schopen dostát 

svým závazkům. (14) 

Zadluženost nelze vnímat pouze v negativním slova smyslu, neboť u finančně stabilních 

podniků může její růst přispět k celkové rentabilitě a tedy i tržní hodnotě podniku. (14) 
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Celková zadluženost 

Nazýván také ukazatel věřitelského rizika, jelikož s růstem jeho hodnoty se zvyšuje 

riziko ztráty investovaného kapitálu, protože podnik přichází o svoji solventnost. (14) 

Hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat mezi 30-60%, velmi důležitým 

faktorem, na který je potřeba pamatovat, je však odvětví, ve kterém podnik působí. Při 

posuzování zadluženosti nelze opomenout ani na schopnost podniku splácet úroky, 

které s sebou dluh nese (12). 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

Vzorec 4 Celková zadluženost (12) 

Koeficient samofinancování 

Umožňuje nám se zorientovat ve finanční struktuře podniku, informuje nás, do jaké 

míry jsou aktiva financována vlastním kapitálem. Optimální hranici nelze stanovit, 

nicméně požadovaná hodnota je 50% (13). 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

Vzorec 5 Koeficient samofinancování (13) 

 

Míra zadluženosti 

Ukazatel využívá například banka, která podle něj usuzuje, zda podniku úvěr poskytne 

či nikoli. Míra zadluženosti staví do poměru cizí a vlastní kapitál. Je důležité sledovat 

vývoj tohoto ukazatele v čase, zda dochází k poklesu podílu cizích zdrojů vůči těm 

vlastním (12). 

𝑀í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Vzorec 6 Míra zadluženosti (12) 
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Úrokové krytí 

Tento ukazatel popisuje výši zadluženosti pomocí schopnosti podniku splácet úroky 

(12). 

Výsledek zobrazuje, kolikrát zisk převýší placené úroky. Zisk vyprodukovaný cizím 

kapitálem by měl pokrýt úhradu nákladů, které se k němu vztahují (15). 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Vzorec 7 Úrokové krytí (13) 

Doba splácení dluhu 

Ukazatel vypovídá o čase, za který by bylo možné splatit dluhy podniku jeho silami 

z provozního cash flow. Ideální je, pokud ukazatel v čase klesá (12). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑢 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 

Vzorec 8 Doba splácení dluhu (13) 

 Ukazatele rentability 

Staví do poměru celkový zisk a výši podnikových zdrojů, které posloužily k jeho 

dosažení. Ukazatele rentability patří mezi ty nejdůležitější vůbec, pokud se rozhodneme 

hodnotit podnikatelskou činnost. (14) 

Rentabilita vypovídá o schopnosti podniku dosahovat zisku použitím investovaného 

kapitálu (12). Výchozím výkazem pro tento ukazatel je zejména výkaz zisku a ztráty. 

Obecně lze rentabilitu určit jako poměr zisku k částce vloženého kapitálu (16). 
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Rentabilita investovaného kapitálu ROI 

Výpočet je konstruován jako poměr zisku a vloženého (investovaného) kapitálu. Pod 

pojmem vložený kapitál si však lze představit více různých variant, z tohoto důvodu 

jsou definovány dvě základní verze, a to rentabilita celkového kapitálu ROA a 

rentabilita vlastního kapitálu ROE. (14) 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛éℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
× 100 

Vzorec 9 Rentabilita investovaného kapitálu ROI (15) 

Rentabilita celkového kapitálu ROA 

Ukazatel zahrnuje do výpočtu celková aktiva vložená do podnikání, která staví do 

poměru k zisku. Nerozlišuje, zda jsou tato aktiva pořízena ze zdrojů vlastních či cizích. 

Z tohoto důvodu je vnímán jako klíčový ukazatel rentability. (14) 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
× 100 

Vzorec 10 rentabilita celkového kapitálu ROA (16) 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE 

Ukazatel vypovídá o výnosnosti kapitálu, který byl vložen do podniku jeho vlastníky. 

(14) 

Ukazatel by měl převyšovat alespoň o pár procent dlouhodobý průměr úročení 

dlouhodobých vkladů.  Výsledky je třeba posuzovat z delšího časového hlediska, aby 

nedošlo k výkyvům, které nutně neznamenají závažnější potíže (12). 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
× 100 

Vzorec 11 Rentabilita vlastního kapitálu ROE (16) 
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Rentabilita tržeb ROS 

Je důležité si vymezit pojem zisk, neboť se může jednat o zisk před zdaněním, nebo po 

zdanění, nebo také o EBIT. Zisk vztahujeme k tržbám, což je nejdůležitější položka 

výnosů u nefinančních společností. Výslednou hodnotu je dobré porovnat s oborovým 

průměrem (12). 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
× 100 

Vzorec 12 Rentabilita tržeb ROS (13) 

 Ukazatele aktivity 

Vypovídají o schopnosti podniku využívat do něj investovaných prostředků. Hodnota je 

vyjadřována v jednotkách času, velmi často ve dnech, ale lze i v letech apod. Je třeba si 

zvolit časovou jednotku vhodně – roční doba obratu celkových aktiv je blízká jedné, 

stejné hodnotě se blíží například doba obratu zboží obchodního domu, ale zde je 

časovou jednotkou den. (14) 

Pomocí těchto ukazatelů můžeme měřit to, jak je společnost schopna využít investované 

finanční prostředky a vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv 

a pasiv. Ukazatele aktivity nás informují o schopnosti podniku hospodařit s aktivy a 

jejich složkami, také nám ukazují, jak toto hospodaření ovlivňuje likviditu a výnosnost 

(16). 

Obrat aktiv 

Ukazatel by neměl klesnout pod hodnotu 1, čím vyšší je jeho hodnota, tím lépe pro 

podnik (12). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 13 Obrat aktiv (13) 

Obrat dlouhodobého majetku 

Tento ukazatel je v podstatě zúženou formou ukazatele předešlého. Nepracuje totiž 

s celými aktivy, zaměřuje se pouze na investiční majetek (12). 



44 

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
 

Vzorec 14 Obrat dlouhodobého majetku (13) 

 

Doba obratu zásob 

Jedná se v podstatě o dobu, po kterou jsou zásoby drženy ve společnosti. Jinými slovy, 

jde o dobu potřebnou k přeměně zásob na peněžní prostředky. (16) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛é 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
× 360 

Vzorec 15 Doba obratu zásob (13) 

Doba obratu pohledávek (obchodních) 

Ukazatel stanovuje průměrný počet dní mezi prodejem na obchodní úvěr a inkasováním 

peněz. Prodej na obchodní úvěr s sebou nese riziko nezaplacení dlužníkem a je náročný 

také z důvodu, že podnik přichází o úroky s ním spojené. (14) Doporučená hodnota je 

běžná doba splatnosti faktur (16). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
× 360 

Vzorec 16 Doba obratu pohledávek (13) 

Doba obratu závazků 

Výpočtem určíme dobu splácení závazků společnosti. Doba obratu závazků by měla být 

delší než doba obratu pohledávek. Pokud tomu tak není, může dojít k narušení finanční 

rovnováhy. Tento ukazatel má velký význam pro věřitele, díky němu totiž nabývají 

potřebné informace o platební morálce společnosti (16). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑣ůč𝑖 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙ů𝑚

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
× 360 

Vzorec 17 Doba obratu závazků (13) 
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 Ukazatele produktivity (provozní ukazatele) 

Tyto ukazatele se zaměřují na chod uvnitř podniku. Management díky nim získává 

informace potřebné k řízení a analyzování vývoje základní aktivity podniku. Provozní 

ukazatele vycházejí z tokových veličin, zejména z nákladů (15). 

Nákladovost výnosů 

„Ukazuje zatížení firmy celkovými náklady. Hodnota ukazatele by měla klesat.“ (15) 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů =
𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)
 

Vzorec 18 Nákladovost výnosů (15) 

Materiálová náročnost výnosů 

„Vyjadřuje zatížení výnosů spotřebovaným materiálem a energiemi.“ (15) 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑜𝑣á 𝑛á𝑟𝑜č𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů =
𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)
 

Vzorec 19 Materiálová náročnost výnosů (15) 

Produktivita z přidané hodnoty 

Určuje, kolik výnosů připadne na 1 Kč vyplacených mezd. Ukazatel by měl v čase růst. 

Vylučujeme vliv nakupovaných surovin, energií a služeb, dosazujeme do čitatele 

přidanou hodnotu (u mzdové produktivity dosazujeme výnosy bez mimořádných (15). 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑧 𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛é ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦 =
𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů
 

Vzorec 20 Produktivita z přidané hodnoty (13) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Následující část diplomové práce bude obsahovat představení vybrané společnosti 

NOVA Blansko s.r.o. a strategickou analýzu.  

3.1 Základní informace o společnosti NOVA Blansko s.r.o. 

Společnost NOVA Blansko s.r.o. se zabývá autodopravou, v současné době zejména 

nákladní dopravou a prací s autojeřábem. Autodoprava je prováděna především 

valníkovými vozidly do 24 tun. NOVA Blansko také provádí opravy nákladních vozidel 

(20). 

NOVA Blansko s.r.o. 

Sídlo: Pražská 1827/66, 678 01 Blansko 

Identifikační číslo: 60699698 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14529. 

Předmět podnikání: 

 silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 

soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k 

přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 

soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 

k přepravě zvířat nebo věcí 

 opravy silničních vozidel 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Základní kapitál: 120 000 

Jednatel: Jan Tetor 

NOVA Blansko s.r.o. nabízí následující služby: 

 Kamionová doprava 
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 Nákladní doprava 

 Jeřábnické práce (autojeřáb) 

 Opravy nákladních vozidel 

Dle klasifikace CZ-NACE se společnost na základě svých činností řadí do skupin: 

 49410 Silniční nákladní doprava 

 52210 Činnosti související s pozemní dopravou (7) 

3.1.1 Historie společnosti 

NOVA Blansko s.r.o. vznikla v roce 1994 z výrobních středisek stavebního bytového 

družstva Macocha (SBD Macocha). Stavební bytové družstvo vzniklo v roce 1959 a 

jeho činnost byla zaměřena na komplexní bytovou výstavbu v okresech Blansko, Brno-

venkov a Vyškov. V 60. letech byl zřízen areál na Pražské ulici v Blansku, kde má 

společnost od roku 1983 sídlo. Zde družstvo budovalo kapacity pro zabezpečení 

výstavby. V 80. letech byl zaznamenán největší rozvoj výstavby, v té době družstvo 

vykonávalo 16 různých profesí, mezi ně spadala právě i autodoprava. V 90. letech došlo 

k utlumení výstavby a také k oddělení autodopravy, která tvoří samostatnou společnost 

(19). Po roce fungování společnosti se její činnost zredukovala na nákladní autodopravu 

a činnost vykonávanou pomocí autojeřábu. V současné době se zabývá také opravami 

nákladních vozidel. Společnost poskytuje své služby na tuzemském trhu a také na 

Slovensku (20). 

3.1.2 Organizační struktura 

Společnost NOVA Blansko má v současné době jednoho jednatele, který je zároveň i 

zaměstnancem společnosti. Je rozčleněna na tři střediska, jimiž jsou doprava, autodílna 

a správa. Dříve zahrnovala ještě středisko mechanizace, které se zabývalo pronájmem 

lešení, postupem času však toto středisko zaniklo. Středisko autodílna zaměstnává 

jednoho pracovníka, který provádí opravy vlastních vozidel, ale nabízí tuto službu i pro 

jiné společnosti (20). 
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Obrázek 5 Schéma společnosti (vlastní zpracování) 

 

3.2 Analýza PESTLE 

Díky analýze PESTLE získáváme informace o vnějším prostředí, ve kterém podnik 

působí. Tyto informace jsou důležité při rozeznávání nejen hrozeb, ale také možných 

příležitostí. 

3.2.1 Politické prostředí 

Na základě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se 

konaly v roce 2017, byla ustanovena stávající vláda. Ta se ujala úřadu v červenci 2018. 

Vydala programové prohlášení, ve kterém vymezuje své priority. Patří mezi ně 

například důchodová reforma, hájení zájmů ČR ve sjednocující se Evropě, reforma státu 

směrem k vyrovnanému rozpočtu, posílení bezpečnosti společně se zvyšováním výdajů 

na obranu atd. (24). 

Z výzkumu provedeného neziskovým ústavem plynou následující informace. 

Důvěryhodnost prezidenta Miloše Zemana dosahuje 57%. Důvěra veřejnosti vůči 

členům vlády dosahuje hodnoty 38%, vůči Poslanecké sněmovně 35% a pouhých 32% 

důvěřuje Senátu (25).  

Místním i krajským úřadům projevují občané vyšší důvěru než vládě. Nejvyšší soudní 

instituce mají důvěru více než tří pětin občanů (25). 
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Česká republika je podle Global Peace Indexu považována za jednu z deseti zemí 

dosahujících nejvyšší úrovně míru (konkrétně se ČR v roce 2019 umístila na 10. místě). 

Index sleduje míru bezpečnosti ve společnosti, zapojení v zahraničních či domácích 

konfliktech, nebo například míru posilování vojenských složek státu (26). 

Dle hospodářského přehledu OECD byla ČR v roce 2017 z krátkodobého hlediska 

prosperujícím státem. Došlo ke zrychlení růstu HDP na 4,4% a následně je očekáváno 

zpomalení růstu HDP z důvodu omezení nabídky práce. Navyšování mezd a 

zaměstnanosti přispěje k udržení zvýšené spotřeby domácností (34). 

OECD v hospodářském přehledu doporučuje postupně zvyšovat měnověpolitickou 

úrokovou sazbu, jelikož inflace v roce 2017 činila 2,5 % a ekonomika vykazuje náznaky 

přehřátí. Fiskální pozice je silná. Ve struktuře vládních příjmů převládají příspěvky na 

sociální zabezpečení. Podíl daně a sociálního zabezpečení na jednotkových nákladech 

práce je v rámci OECD 6 nejvyšší (34). 

Vhodně zvolená kombinace makroekonomie a strukturální politiky dala vzniknout 

silným institucím, což přispělo k vybudování důvěry mezi podniky a spotřebiteli. Česká 

republika se díky tomu stala atraktivní lokalitou pro zahraniční investory a soustavně 

usiluje o zlepšování podnikatelského prostředí (34). 

Z hlediska životních podmínek dosahují vysokých výsledků například ukazatele celkové 

osobní bezpečnosti, kvality životního prostředí, rovnováhy mezi pracovním a 

soukromým životem a vzdělání a kvalifikace. Česká republika je jednou z 

nejvyrovnanějších společností v OECD z hlediska disponibilního příjmu (34). 

3.2.2 Ekonomické prostředí 

Česká republika patří mezi země s vyspělou tržní ekonomikou orientovanou na export. 

Nejvýznamnější odvětví pro export představuje automobilový průmysl. Mezi další 

významná průmyslová odvětví v české ekonomice patří například průmysl chemický, 

strojírenský, potravinářský a hutnický (24). 

V roce 2019 došlo k výraznému zpomalení globálního ekonomického růstu. Růst byl 

nejslabší od recese z přelomu let 2008 a 2009. V následujících letech se očekává i přes 

mírné oživení, že dynamika zůstane nízká (30). 
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Světová ekonomika utrpěla snížením důvěry podnikatelů a spotřebitelů v její budoucí 

vývoj, což má také vliv na investiční rozhodování. K této situaci přispělo prohloubení 

napětí v globálních obchodních vztazích. Předchozí makroekonomická predikce 

očekávala vyšší intenzitu negativních rizik. Naději přináší rozjednaná dohoda mezi 

Spojenými státy a Čínou, nebo také dohoda Spojeného království s Evropskou unií, 

které na základě dohody vystoupilo z unie koncem ledna 2020 a nachází se 

v přechodném období (30). 

Vzhledem k nastalé situaci nejen v Evropě, kdy došlo z důvodu šíření onemocnění 

covid 19 k uzavírání provozů, obchodů atd. došlo také k zastavení činnosti evropských 

automobilek. Tento krok může významně ovlivnit chod nákladní dopravy, neboť jen 

uzavření automobilek postihne až čtvrtinu tuzemské nákladní přepravy. Provoz nákladní 

dopravy s sebou nese velké náklady v podobě silniční, či spotřební daně. V případě, že 

se stát rozhodne je nekompenzovat ani z části, čekají společnosti finanční potíže, se 

kterými jsou spjaty především také mzdy. Společnosti ovšem nechtějí propouštět své 

zaměstnance, pokud to nebude nezbytně nutné, neboť jsou si vědomi situace na trhu, 

kdy je v současné době získání kvalitního řidiče nesnadným úkolem. Vývoj celé situace 

záleží především na době, po kterou budou opatření omezující výkon ekonomické 

činnosti platná (36). 
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Míra inflace 

V České republice v roce 2019 činila průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem 

průměrného indexu spotřebitelských cen 2,8% (27). 

 

Graf 1 Inflace v ČR (vlastní zpracování) 

Průměrná roční míra inflace vykazovala ve sledovaném období nárůst. Nejvyšší 

hodnoty dosáhla v roce 2019, konkrétně 2,8%. Nejnižší byla v roce 2015, kdy hodnota 

činila 0,3%. 

Česká národní banka stanovila inflační cíl v celkové inflaci ve výši 2 %. Platnost tohoto 

cíle je dána od ledna 2010 do přistoupení ČR k eurozóně. Skutečná inflace se může od 

cíle odchýlit, důvodem je působení nepředvídatelných šoků. Měnová politika usiluje o 

jejich zmírnění, není však možné inflaci okamžitě navrátit k 2%. Z tohoto důvodu je 

vyhrazeno toleranční pásmo, které se pohybuje oběma směry od cíle v šíři jednoho 

procentního bodu (28). 

ČNB se primárně soustředí na stabilitu spotřebitelských cen. Stabilita cen není myšlena 

jako neměnnost cen, nýbrž jejich mírný růst. Tento růst by měl zahrnovat statistické 

vychýlení směrem nahoru při měření růstu těchto cen. Růst cen by měl také dát 

dostatečný prostor pro drobné změny cenových relací (28). 
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Měnová stabilita 

Úloha měnové politiky je především zajistit stabilitu cen v ekonomice. Tedy měnová 

stabilita má za cíl přispět k tvorbě stabilního prostředí pro rozvoj podnikatelských 

aktivit. Centrální banka nese za tento rozvoj odpovědnost. Česká národní banka usiluje 

o naplnění tohoto cíle pomocí cílování inflace, k čemuž využívá několik 

měnověpolitických nástrojů (28). 

Výše HDP 

Z odhadu ministerstva financí České republiky plyne nárůst hrubého domácího 

produktu za celý rok 2019 o 2,5 %. V roce 2020 je nadále očekáván růst o 2,0 % a 

v roce 2021je očekáváno nepatrné zrychlení na 2,2 % (29).  

 

Graf 2 Reálný HDP (vlastní zpracování) 

Minimální mzda 

Graf znázorňuje vývoj výše minimální mzdy v korunách za měsíc v časovém horizontu 

let 2013-2020. Trend minimální mzdy je rostoucí. Během dvou posledních let došlo 

k meziročnímu nárůstu o 1250 Kč. Analogicky došlo k nárůstu u výše minimální mzdy 

v korunách za hodinu, konkrétně vzrostla o 7,5 Kč. Tento nárůst znamená pro 

zaměstnavatele nárůst mzdových nákladů u zaměstnanců pracujících za minimální 

mzdu (31). 
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Graf 3 Vývoj minimální mzdy (vlastní zpracování) 

Průměrná mzda má ve sledovaném období rovněž rostoucí trend. V posledních dvou 

letech došlo k meziročnímu nárůstu o 2230 Kč. (Graf zobrazuje částky průměrné mzdy 

stanovené za rok a za celou Českou republiku) (32). 

 

Graf 4 Vývoj průměrné mzdy (vlastní zpracování) 

Úroková míra 

Česká národní banka v únoru 2020 zvýšila referenční sazbu dvoutýdenní repo sazby o 

25 bps na 2,25 procenta, což bylo překvapením pro trhy, které očekávaly ponechání 

sazby. Bylo tak rozhodnuto na základě růstu míry inflace, ke kterému došlo v prosinci, 
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konkrétně byl zaznamenán nárůst na 3,2 procenta, nejvyšší od října 2012 a výrazně nad 

středním cílem centrální banky 2 procenta. Také lombardní sazba byla zvýšena o 25 bps 

na 3,25 procenta a diskontní sazba o 25 bps na 1,25 procenta (33). 

 

Graf 5 Úroková míra v ČR (33) 

3.2.3 Sociální prostředí 

Životní úroveň obyvatel 

Životní úroveň v jednotlivých státech můžeme porovnat pomocí výpočtu, kdy 

provedeme výpočet ceny vzorku vybraného zboží a služeb v jednotlivých zemích a 

následně cenu srovnáme s výší příjmu. Ke srovnání využijeme společnou imaginární 

měnu, která se nazývá standard kupní síly (PPS). Srovnáním HDP na obyvatele v 

jednotkách PPS získáme přehled o životní úrovni v EU. Česká republika se umístila 

v tomto srovnání na 14. místě (22).  

Výzkum, provedený neziskovým ústavem STEM ke třicetiletému výročí sametové 

revoluce, přinesl následující informace o kvalitě života v ČR. 72% respondentů je 

spokojeno s celkovou kvalitou života české společnosti. Velmi pozitivně vnímaná je 

rozšířená možnost nákupu zboží a služeb, svoboda vyjádřit vlastní názor a možnost 

volby mezi různými politickými stranami. Nepříznivě byly hodnoceny rozdíly 

v příjmech a také slušnost mezi lidmi. K tomuto hodnocení se přiklonily bez mála dvě 

třetiny obyvatel. Ve srovnání s rokem 2009, hodnotil pozitivně otevření hranic a 

členství ČR v NATO a EU nižší počet dotázaných. Naproti tomu došlo k růstu 
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spokojenosti s bezpečností země, podmínkami pro rodiny s dětmi a se zabezpečením ve 

stáří (23). 

 

Graf 6 HDP na obyvatele PPS v EU (22) 

Vzdělání 

Země má mimořádně dlouhou tradici vzdělanosti nejširších vrstev obyvatelstva, ve 

věkové skupině 25–64 let má 94 % osob alespoň vyšší sekundární vzdělání. Školský 

systém je charakteristický relativně vysokou autonomií škol na všech stupních 

vzdělávání. Podíl výdajů na školství na HDP činil v roce 2017 3,9 %. 
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Míra nezaměstnanosti 

Dle tiskové zprávy ministerstva financí dosahuje míra nezaměstnanosti v roce 2019 

svého minima, neboť podle odhadu činila 2,0 % (29). 

Silný nedostatek zaměstnanců činí bariéru pro růst produkce, ale v souvislosti se 

zpomalováním růstu ekonomiky se očekává slábnutí poptávky po práci. Predikce 

nezaměstnanosti pro roky je rovněž zahrnuta i v grafu, pro rok 2020 je očekáván mírný 

nárůst hodnoty na 2,2 % a v roce 2021 se počítá s dalším zvyšováním, odhadovaná 

hodnota je 2,4 % (30). 

 

Graf 7 Míra nezaměstnanosti (vlastní zpracování) 

Demografické stárnutí obyvatelstva 

Česká republika se stejně jako některé další evropské státy potýká s demografickým 

stárnutím obyvatelstva. V roce 2018 tvořila předproduktivní složka populace (0–14 let) 

15,9 % všech obyvatel, produktivní složka (15–64 let) 64,5 % a poproduktivní (65 a 

více let) 19,6 %. Podle prognózy populačního vývoje bude obyvatelstvo stárnout 

především shora věkové struktury, tzn., že bude přibývat osob ve vyšším věku a podíl 

produktivní složky se sníží. 

3.2.4 Technologické prostředí 

Velkým tématem v oblasti dopravy jsou alternativní varianty pohonů ke klasickým 

fosilním palivům. Důvodem pro ustoupení od ropných produktů je nejenom omezenost 

5,1 

4 

2,9 

2,2 2 2,2 2,4 

0

1

2

3

4

5

6

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Míra nezaměstnanosti v ČR (VŠPS) 

Míra nezaměstnanosti
(VŠPS)



57 

 

těchto zdrojů, ale také snaha o připojení se k evropským cílům, kdy jedním z těchto cílů 

je snaha o snížení produkce skleníkových plynů z dopravy (30). 

Varianty, jak ustoupit od využívání ropných produktů existují tři. První možností je 

rozvoj nových paliv v dopravě. Druhou možnost představuje nárůst energetické 

efektivity, kdy se za tímto pojmem skrývá technická úprava motorů, či hybridní motory. 

Třetí možnost je zvýšení využívání energeticky výhodnějších druhů dopravy (30). 

Ministerstvo průmyslu a obchodu taktéž představilo i další dílčí kroky, mezi ně byly 

zařazeny například (30): 

 „Prostřednictvím veřejných investic do infrastruktury dokončit v co nejkratší 

době základní síť dopravní infrastruktury. 

 Směřovat ke zvýšení podíl obnovitelných zdrojů v celkové spotřebě energií v 

dopravě do roku 2020 na úroveň 10 % dle dohod EU5. 

 Snižování spotřeby automobilových benzínů a motorové nafty v dopravě a jejich 

náhrada alternativními palivy. S ohledem na rafinační proces podporovat 

vhodnou fiskální politikou vyváženost spotřeby automobilových benzínů a 

motorové nafty i ve vazbě na očekávaná opatření EU. Zvyšovat podíl 

alternativních paliv. 

 Snížit emise NOx, VOC a PM 2,5 ze sektoru silniční dopravy obnovou vozového 

parku ČR a zvýšením podílu alternativních pohonů.“ (30) 

3.2.5 Legislativní prostředí 

Legislativní prostředí je tvořeno zákony, normami, či vyhláškami platnými v dané zemi. 

Společnost je však ovlivňována nejen jimi, ale také existencí a působením Evropské 

unie, která má vliv na vnitrostátní právní předpisy (ovlivňuje je například pomocí 

směrnic). Společnost musí věnovat pozornost novelám zákonů a patřičně a včas na ně 

reagovat. 

Společnost je povinna se řídit těmito tuzemskými zákony: 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

 Zákon č. 5861992 Sb., o daních z příjmů 
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 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

 Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce 

 Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

 Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění 

pozdějších předpisů 

3.2.6 Environmentální prostředí 

Vliv dopravy na životní prostředí je bezesporu značný. Nejzávažněji je vnímán problém 

se znečišťováním ovzduší, dalším nepříznivým vlivem je rovněž znečištění vody, nebo 

půdy, které doprava způsobuje. Významný vliv má samotná výroba dopravních 

prostředků, či jejich následná likvidace, která je spjata s vznikem velkého množství 

odpadu a řadou nebezpečných látek. Z krátkodobého hlediska doprava znečišťuje 

životní prostředí zejména v případě havárií (30). 

Roztříštění krajiny způsobené členitou dopravní infrastrukturou vytváří problém pro 

celou Evropu, ani Česká republika toho není výjimkou (30).  

Doprava v České republice tvoří jeden z hlavních faktorů, které působí a ovlivňují 

kvalitu životního prostředí. Česká republika usiluje pomocí své dopravní politiky o 

snížení nepříznivých vlivů vyvolaných dopravou na životní prostředí. Mezi základní 

opatření patří omezování vzniku emisí skleníkových plynů, jejichž původcem je 

spalování fosilních pohonných hmot. Konkrétními opatřeními jsou například zlepšování 

emisních parametrů dopravních prostředků, podpora nízkoemisních případně 

bezemisních módů dopravy, zvýšení plynulosti dopravy apod. (30). 

Dalším z hlavních faktorů, které mají vliv na kvalitu životního prostředí a veřejné 

zdraví je hluk, který doprava způsobuje. Česká republika se rozhodla snížit vliv hluku 

pomocí vhodných opatření v dopravní infrastruktuře (30). 
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3.3 Porterův model pěti sil 

V následující kapitole bude provedena analýza pěti sil působících v odvětví silniční 

dopravy dle Porterova modelu. 

3.3.1 vyjednávací síla kupujících 

Vzhledem k velikosti škály subjektů působících v tomto odvětví lze předpokládat 

fluktuaci zákazníků. Velkou roli zde hraje cena poskytované služby, která se odvíjí 

spíše od nabídky konkurenčních společností, než od samotných zákazníků, kteří tak 

zásadním vlivem nedisponují. Úspěšnost se odvíjí nejen od kvality poskytované služby, 

ale velkou roli zde hraje také spolehlivost, vstřícnost a ochota vyhovět zákazníkovi na 

základě jeho individuálních potřeb a požadavků. 

3.3.2 vyjednávací síla dodavatelů 

Předmětem podnikání společnosti není výroba, je tedy zřejmé, že faktor dodavatelů 

nebude působit tolik výrazným vlivem na výkon ekonomické činnosti zvolené 

společnosti. Mezi dodavatele lze zahrnout především prodejce pohonných hmot, jelikož 

v podstatě jedinou položkou tvořící zásoby je nafta. Podnik využívá možnost nákupu 

velkého objemu pohonných hmot s uskladněním přímo v místě sídla, kde následně 

dochází k tankování do jednotlivých vozů. Této možnosti je využíváno zejména se 

záměrem snížení nákladů vynaložených na provoz, z toho vyplývá, že podnik nakupuje 

pohonné hmoty od dodavatele, který nabízí příznivější cenu, než například běžné 

benzinové pumpy. V případě růstu ceny dodavatele je možné od této varianty upustit, a 

pokud to bude výhodnější, odebírat pohonné hmoty přímo na benzinových pumpách. 

V každém případe ovlivnění ceny ze strany kupujícího je v tomto případe velice nízké, 

neboť dodavatelé pohonných hmot se nachází v silné pozici a často se objevuje 

společná dohoda o výši cen. 

Dalším z dodavatelů jsou prodejci náhradních dílů, neboť společnost se zabývá také 

opravami jednak vlastních, ale i cizích vozů. Zde je třeba vhodně zvolit dodavatele, 

v případě možnosti využití množstevních slev může společnost dosáhnout snížení 

nákladů. Rovněž se výběr odvíjí od kvality poskytovaných dílů a doby dodání. 

Za dodavatele lze také považovat prodejce nákladních vozidel, ovšem k obměně 

vozového parku samozřejmě nedochází na denní bázi. 
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3.3.3 dostupnost substitučních produktů 

Možností jak nahradit poskytovanou službu je mnoho, neboť je představují konkurenční 

společnosti. Je snadné realizovat výměnu jedné dopravní společnosti za druhou, 

zejména při takové koncentraci, v jaké v současnosti existují a působí. Dopravní služby 

nejsou v zásadě tolik diverzifikovány, je tedy zapotřebí udržovat především kvalitu 

poskytovaných služeb, jednat férově, dodržovat smluvené termíny a jednoduše budovat 

dobré jméno, neboť zákazník má v tomto odvětví velké možnosti výběru napříč širokou 

nabídkou jednotlivých přepravních společností. 

Substituce kamionové dopravy jako takové, ovšem už tak snadná není. Existuje sice 

několik dalších variant, v podobě letecké, železniční, vodní či v určitých specifických 

případech i potrubní přepravy, ale přístup k nim může být v mnoha lokalitách značně 

omezený, neboť se tyto druhy dopravy vyznačují náročností infrastruktury. Letecká 

doprava má oproti té pozemní řadu výhod, jimiž je například ušetřený čas, ale také 

mnoho nevýhod, jako například finanční náročnost, dostupnost převážně ve velkých 

městech a také i mnohem výraznější vliv na znečištění životního prostředí. Železniční 

doprava může být v mnoha případech dobrým substitutem, ale pokud se jedná například 

o dodávky materiálu do výrobních podniků, může vzniknout nutnost dopravu 

kombinovat, jelikož ne každý podnik má zavedenou železniční trať přímo do výrobního 

areálu. Ještě náročnější z hlediska přístupu se jeví doprava vodní, neboť ne každá 

lokalita disponuje s možností realizace tohoto typu dopravy. 

 

3.3.4 hrozba nově vstupujících konkurentů 

Bariéry jako takové nejsou velké, jako například ve srovnání s průmyslovým, či 

potravinářským odvětvím. Spočívají v zajištění kapitálu pro nákup nákladních 

automobilů a zajištění prostoru pro jejich odstavení, vytvoření zázemí. Daleko 

náročnější bariéru představuje vybudování dobrého jména společnosti a zajištění stálé 

klientely. V dnešní době existuje mnoho přepravních firem a není tedy snadné se mezi 

nimi prosadit. Je třeba se rozhodnout, jakým směrem se bude společnost chtít ubírat, na 

jaký konkrétní druh přepravy se rozhodne zaměřit apod. 
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V současné době se čeští dopravci stále více soustředí na čistě tuzemskou přepravu, 

která momentálně dosahuje nejlepších čísel ve své historii. Poprvé od roku 1998 

představuje tuzemská přeprava vyšší podíl na celkové přepravě, než přeprava 

mezinárodní. Přesto však doprava klesá, důvodem jsou agresivní zahraniční konkurenti, 

limity české ekonomiky a také propad mezinárodní přepravy. Velkým problémem je 

také nedostatek profesionálních řidičů, kdy podle odhadů je jich poptáváno až 20 tisíc. 

(35). 

„Dle údajů, které zveřejnil Český statistický úřad, se přepravní výkony české silniční 

nákladní dopravy v tunokilometrech propadly na nejnižší hodnoty od roku 2001. Od 

nejúspěšnějšího roku 2015 tak za pouhé tři roky ztratily více než 28 %, přičemž mezi 

třemi čtvrtletími roku 2017 a 2018 se jednalo o více než 6% ztrátu přepravních 

výkonů.“ (35) 

 

Obrázek 6 Přepravní výkony v ČR celkem (mil. tkm) (35) 

Oproti tomu však výše vybraného mýta narůstá. Důvodem je stále vyšší působnost 

konkurence z východní Evropy na tuzemském trhu. Výši vybraného mýta znázorňuje 

následující graf. Mýto je vybíráno i z autobusové dopravy, ta ovšem tvoří malý podíl a 

podléhá mnoha zvýhodněním, růst tedy vykresluje převážně výběr mýta v dopravě 

nákladní (35) 
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Obrázek 7 Mýtné v ČR ve vybraných letech (mil. Kč) (35) 

 

3.3.5 úroveň konkurence v odvětví 

V současné době čelí tuzemští dopravci stále silnější konkurenci zejména z Polska, 

Rumunska a Pobaltí, která zvyšuje svůj podíl na trhu nejen na poli mezinárodní 

přepravy, ale rovněž na území České republiky. Dopravcům z východní Evropy se daří 

využívat mezer v evropské legislativě, proto za posledních 10 let zaznamenali rozmach 

(35).  

Mezinárodní přeprava klesá ve všech svých oblastech, dosahuje nejnižších hodnot od 

roku 1998. Jedná se o významný propad, neboť sektor mezinárodní dopravy je řazen 

mezi nejvýnosnější (35). 

V odvětví nákladní přepravy působí velké množství společností a není tedy snadné se 

mezi nimi prosadit. Je třeba dbát na udržení a prohloubení vybudované pozice na trhu. 
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4 BENCHMARKING SPOLEČNOSTI NOVA BLANSKO 

S.R.O. A JEJÍCH KONKURENTŮ 

Náplní čtvrté kapitoly diplomové práce je srovnání obchodní a finanční výkonnosti 

společnosti NOVA Blansko s.r.o a vybraných konkurentů prostřednictvím 

benchmarkingu. 

4.1 Zvolení konkurenti pro benchmarking 

Pro srovnání byly vybrány konkurenční podniky ze stejného odvětví, které působí 

v Jihomoravském kraji a zabývají se především nákladní dopravou, dále opravami 

silničních vozidel, nebo také skladováním zboží. Konkrétně se jedná o společnosti M.S. 

TRADE – CZ s.r.o., SH Trans, s.r.o., KAVERTRANS s.r.o. a DOPRAVA SILNICE, 

spol. s.r.o. 

4.1.1 M.S. TRADE – CZ s.r.o. 

Sídlo: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko 

Identifikační číslo: 25530461 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: 

 hostinská činnost 

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 

soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k 

přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 

nejvýše 9 osob včetně řidiče 

Základní kapitál: 100 000 Kč 

Jednatel: Petr Sedláček 

Společník: SP Mainoffice s.r.o. 

Podíl: 100% (7) 
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Společnost vznikla v roce 1996 spojením dvou samostatně podnikajících fyzických 

osob do sdružení podnikatelů, které neslo název M.S.TRADE. V této podobě společnost 

M.S.TRADE podnikala v oblasti exportu a importu, mezinárodní dopravy a 

zasilatelství. V následujících letech došlo k rozšíření činnosti v oblasti expresních 

transportních služeb. Došlo k nárůstu objemu zakázek a z těchto důvodů se přistoupilo 

k transformaci do dnešní podoby, tedy M.S.TRADE-CZ společnost s ručením 

omezeným, která takto byla i ustanovena a zapsána do obchodního rejstříku na přelomu 

roku 1998 (18).  

„Od tohoto okamžiku se společnost stále více dostává do popředí trhu práce v 

transportních službách a logistice, které nabízejí malé a střední firmy. 

V roce 2000 byl zaregistrován název firmy M.S.TRADE jako ochranná známka v 

registru ochranných značek. 

V současnosti poskytuje firma M.S.TRADE-CZ s.r.o. zákazníkům své služby zejména v 

oblasti mezinárodní dopravy a mezinárodního zasilatelství ve všech možných variacích 

tzn. silniční, lodní a letecké přepravě. Naše nabídka je navíc rozšířena i v oblasti 

komplexních celních služeb, skladování, svozu zásilek a jeho následnému doručení tzv. 

cross-dockingu a v neposlední řadě i oblasti mezinárodního obchodu a 

zprostředkování.“(18) 

4.1.2 SH TRANS, s.r.o. 

Sídlo: č.p. 289, 679 22 Lipůvka 

Identifikační číslo: 27665461 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: 

 silniční motorová doprava nákladní: 

o nákladní vnitrostátní, provozovaná vozidly do 3,5 tuny největší povolené 

hmotnosti 

o nákladní vnitrostátní, provozovaná vozidly nad 3,5 tuny největší 

povolené hmotnosti 
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o nákladní mezinárodní, provozovaná vozidly do 3,5 tuny největší 

povolené hmotnosti 

o nákladní mezinárodní, provozovaná vozidly nad 3,5 tuny největší 

povolené hmotnosti 

 zasilatelství 

Základní kapitál: 330 000 Kč 

Jednatelé:   

 Bc. Petr Smíšek 

 Bc. Tomáš Hnilička 

 Jiří Hnilička (7) 

Společnost SH TRANS, s.r.o. byla založena v roce 2005 Tomášem Hniličkou. Od 

samotného vzniku se společnost soustředí především na spolehlivost a vysokou kvalitu 

poskytovaných služeb. Snaží se co nejvíce přizpůsobit požadavkům svých klientů, 

kterých si velice váží (21). 

SH TRANS se specializuje především na přepravy po zemích EU, převážně Německo, 

Slovensko, Česká Republika. Rovněž i Rakousko, Nizozemí, Švýcarsko nebo Belgie. 

Provádí i přepravy základní ADR (21). 

Vozový park se skládá z plachtových aut značek Volvo, Renault (stáří aut do 4 let). 

Všechna vozidla jsou vybavena navigačním systémem a sledována přes GPS (21). 

Společnost zajišťuje manipulaci a skladování zboží. K dispozici pro to má 300m2 

uzavřených skladovacích prostor, zabezpečených alarmem a sledovaných kamerovým 

systémem (21). 

Také provozuje autoservis a pneuservis pro nákladní a osobní vozy všech značek, se 

kterým má dlouholeté zkušenosti (21). 

4.1.3 KAVERTRANS s.r.o. 

Sídlo: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko 

Identifikační číslo: 27746798 
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Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: 

 silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 

soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k 

přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 

soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 

k přepravě zvířat nebo věcí 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Základní kapitál: 200 000,- Kč 

Jednatelé:  

 Roman Kalda 

 Ema Kaldová 

 Vlastimil Kalda (7) 

4.1.4 DOPRAVA SILNICE, spol. s.r.o. 

Sídlo: U Lihovaru 522, 679 21 Černá Hora 

Identifikační číslo: 63494175 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: 

 silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 

soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k 

přepravě zvířat nebo věcí 

 opravy silničních vozidel 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Základní kapitál: 400 000,- Kč 

Jednatel: Tomáš Flora (7) 
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4.2 Srovnání pomocí tržeb 

Prvním srovnáním společnosti NOVA Blansko s konkurenty je srovnání na základě 

tržeb dosažených za roky 2014 – 2018. Podstatnou část tržeb tvoří položka tržby za 

prodej vlastních výrobků a služeb, jelikož srovnávanými konkurenty nejsou podniky 

výrobní. Tržby za prodej zboží se v jednotlivých letech vyskytují, ale tvoří jen malou 

část celkových tržeb. Například společnost MS TRADE – CZ tržby za prodej zboží 

vykazuje pouze v letech 2015 a 2016. Společnost NOVA Blansko tržby za prodej zboží 

nevykazuje vůbec. 

Položky tržby z prodaného materiálu a tržby z prodaného dlouhodobého majetku mají 

zanedbatelnou výši a v některých letech jsou nulové. 

Tabulka 1 Tržby v tisících Kč 

V tisících Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

NOVA 11409 12162 10522 10835 10834 

MS TRADE - CZ 84770 87933 91363 106519 85626 

SH Trans 53564 60336 73977 97005 118884 

KAVERTRANS 13344 15769 19492 24439 26781 

DOPRAVA SILNICE 117195 160073 128399 122913 138856 

 

 

Graf 8 Srovnání tržeb (vlastní zpracování) 
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U tržeb společnosti NOVA Blansko s.r.o. ve sledovaném období nedošlo k výrazným 

výkyvům. V roce 2015 došlo k nárůstu, v dalších třech letech se hodnota téměř 

nezměnila. 

Společnost MS TRADE – CZ s.r.o. vykazuje rostoucí trend tržeb do roku 2018, ve 

kterém došlo k poklesu. 

Tržby společnosti SH TRANS, s.r.o. vzrostly během sledovaného období na 

dvojnásobnou hodnotu. Po celou dobu si společnost udržela rostoucí trend. 

Nejvyšších tržeb dosahuje Doprava silnice, spol. s.r.o., kdy nejvyšší nárůst byl 

zaznamenán v roce 2015. 

KAVERTRANS s.r.o. se hodnotově blíží k výsledkům NOVA Blansko s.r.o., od roku 

2016 je zde ale vidět rychlejší růst tržeb, než u NOVA Blansko s.r.o. 

4.3 Srovnání na základě počtu zaměstnanců a ukazatelů zaměstnanců 

Tato část se bude zabývat zaměstnanci jednotlivých porovnávaných společností. 

V první řadě bude podroben srovnání počet zaměstnanců. Informace byly zjištěny 

pomocí databáze Amadeus, u společnosti NOVA Blansko s.r.o. mi byl počet 

zaměstnanců sdělen při osobní konzultaci. 

Tabulka 2 Počet zaměstnanců (vlastní zpracování) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

NOVA Blansko 12 13 12 11 12 

M.S. TRADE - CZ 38 38 38 50 36 

SH Trans 23 38 38 32 32 

KAVERTRANS 4 6 7 9 10 

DOPRAVA SILNICE 40 46 46 46 47 

 

Při srovnání vyplynulo z dat uvedených v předchozí tabulce, že vybrané konkurenční 

společnosti M.S. TRADE – CZ s.r.o. a SH Trans, s.r.o. mají přibližně stejný počet 

zaměstnanců, s výjimkou výkyvu let 2014 a 2017. V roce 2017 měla společnost M:S: 

TRADE – CZ s.r.o. nejvyšší počet zaměstnanců za celé sledované období i v porovnání 

s konkurenty. V ostatních letech má však nejvyšší počet zaměstnanců Doprava silnice, 
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spol. s.r.o. a lze konstatovat, že od roku 2015 je jejich počet téměř neměnný. NOVA 

Blansko s.r.o. má druhý nejnižší počet zaměstnanců, který se během sledovaného 

období pohyboval v rozmezí 11-13 zaměstnanců a vždy 2 zaměstnanci z čísla 

uvedeného v tabulce představují administrativní pracovníky. Nejméně zaměstnanců má 

společnost KAVERTRANS s.r.o. 

Tabulka 3 Osobní měsíční náklady na zaměstnance v tis. Kč (vlastní zpracování) 

V tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

NOVA Blansko 26,027 26,000 24,222 26,689 25,576 

M.S. TRADE - CZ 16,495 17,861 19,278 17,088 26,106 

SH Trans 12,652 8,945 11,888 19,684 27,963 

KAVERTRANS 11,708 11,972 13,036 17,000 20,142 

DOPRAVA SILNICE 25,056 24,315 27,696 26,228 29,122 

 

Tabulka zahrnuje průměrné měsíční náklady na zaměstnance. Zajímavým zjištěním je, 

že jedny z nejvyšších mezd poskytuje společnost NOVA Blansko s.r.o. a společnost 

Doprava silnice, spol. s.r.o. Naopak nejhůře si ve sledovaném období vede společnost 

SH Trans, s.r.o. a KAVERTRANS s.r.o. Společnost M.S. TRADE – CZ s.r.o. se 

pohybuje uprostřed, mezi ostatními konkurenty. Při porovnání s průměrnou mzdou 

v České republice je evidentní, že konkurenti vyplácejí mzdy nižší než je tento průměr. 

Společnost NOVA Blansko s.r.o. společně s Doprava silnice, spol. s.r.o. se tomuto 

průměru přibližují nejvíce ze všech konkurentů. Vzhledem k nízké úrovni 

nezaměstnanosti a existujícímu problému se získáváním nových zaměstnanců pro výkon 

povolání řidiče hrozí společnostem potíže s nedostatkem zaměstnanců. 
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Graf 9 Osobní náklady na zaměstnance v tis. Kč (vlastní zpracování) 

Tržby na zaměstnance 

Tabulka 4 Tržby na zaměstnance v tis. Kč (vlastní zpracování) 

V tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

NOVA Blansko 929,08 920,92 862,58 985,00 904,83 

M.S. TRADE - CZ 2152,18 2217,10 2370,26 1903,42 2354,88 

SH Trans 2364,47 1577,07 1936,89 3031,18 3690,37 

KAVERTRANS 3336,00 2569,83 2784,57 2708,22 2669,10 

DOPRAVA SILNICE 2488,05 2769,83 2141,91 1948,39 2151,57 

 

Hodnota u KAVERTRANS s.r.o. v roce 2015 poklesla a od roku 2017 nijak výrazně 

nekolísá. Doprava silnice, spol. s.r.o. naopak v roce 2015 zaznamenala nárůst tržeb na 

zaměstnance, v dalších letech s výjimkou roku 2018 klesá. Společnost M.S. TRADE – 

CZ s.r.o. ve srovnání se společností SH Trans, s.r.o. zaznamenala mnohem nižší 

výkyvy, dá se říci, že mimo rok 2017 se hodnota pohybovala v rozmezí přibližně 2 100 

– 2300 tisíc Kč na zaměstnance. SH Trans, s.r.o. dosáhla v roce 2018 nejvyšší hodnoty 

ze všech konkurentů za sledované období. NOVA Blansko s.r.o. dosahovala nejnižších 

hodnot, avšak ve sledovaném období, jak je patrné i z následujícího grafu, 

nezaznamenala dramatické výkyvy. 
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Graf 10 Tržby na zaměstnance v tis. Kč (vlastní zpracování) 

Produktivita z přidané hodnoty 

Tabulka 5 Produktivita z přidané hodnoty v tis. Kč (vlastní zpracování) 

V tisících Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

NOVA Blansko 463,25 497,92 438,67 488,45 446,58 

M.S. TRADE - CZ 487,24 632,00 768,63 570,34 620,86 

SH Trans 635,43 466,79 716,63 1173,19 1196,84 

KAVERTRANS 243,25 328,166667 419,4286 494,1111 475,9 

DOPRAVA SILNICE 701,925 866,326087 550,5 485,1739 512,1915 

 

Nejnižších hodnot dosahují společnosti KAVERTRANS s.r.o. a NOVA Blansko s.r.o. 

V letech 2016 – 2018 se k sobě hodnoty velmi přibližují. Hodnoty ve sledovaném 

období u společnosti NOVA Blansko s.r.o. nijak výrazně nekolísají. Společnost M.S. 

TRADE – CZ s.r.o. zaznamenala do roku 2017 růst hodnoty ukazatele produktivity 

z přidané hodnoty. V roce 2017 je patrný pokles, ale v roce 2018 se hodnota opět 

zvýšila. Společnost SH Trans, s.r.o. zaznamenala od roku 2016 růst hodnoty ukazatele a 

lze říci, že především v posledních dvou letech dosahuje nejvyšší hodnoty ze 

sledovaných podniků. Doprava silnice, spol. s.r.o. vykazuje od roku 2015 do roku 2018 

klesající trend. 
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Graf 11 Produktivita z přidané hodnory (v tis. Kč) 

4.4 Srovnání pomocí výsledku hospodaření 

Provozní výsledek hospodaření 

Tabulka 6 Provozní výsledky hospodaření v tisících Kč 

V tisících Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

NOVA 571 842 -253 104 59 

MS TRADE - CZ 5848 11125 13518 9521 4212 

SH Trans 5164 6612 11868 18337 17663 

KAVERTRANS 77 861 569 -463 114 

DOPRAVA SILNICE 10586 19308 2970 2152 628 

 

Společnost NOVA Blansko s.r.o. vykazuje v roce 2016 ztrátu. V následujících dvou 

letech vykazuje zisk, ale hodnota ve srovnání s lety 2014 a 2015 poklesla. Společnost 

KAVERTRANS s.r.o. také vykazuje ztrátu, a to v roce 2017. Ze srovnání je patrné, že 

tyto dvě společnosti jsou si hodnotově blízké. M.S. TRADE – CZ s.r.o. má do roku 

2016 rostoucí trend, následně hodnota provozního výsledku hospodaření klesá. 

Společnost SH Trans, s.r.o. vykazuje v posledních dvou letech jedny z nejvyšších 

hodnot provozního výsledku hospodaření mezi sledovanými konkurenty. Přesto v roce 

2018 zaznamenala mírný pokles. Doprava silnice, spol. s.r.o. dosáhla v roce 2015 

nejvyššího provozního výsledku hospodaření ze všech konkurentů i napříč roky. 
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V dalších letech ale došlo k razantnímu poklesu, kdy se v roce 2018 dostala téměř 

k úrovni KAVERTRANS s.r.o. 

 

Graf 12 Provozní VH (vlastní zpracování) 

 

Výsledek hospodaření za účetní období 

Tabulka 7 VH za účetní období 

V tisících Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

NOVA 433 651 -284 64 30 

MS TRADE - CZ 4223 11989 10513 6722 3120 

SH Trans 4053 4801 9212 13915 13943 

KAVERTRANS 18 725 433 -726 -63 

DOPRAVA SILNICE 8406 15490 2325 1616 398 

 

U vývoje výsledku hospodaření za účetní období vidíme obdobný vývoj jako u 

provozního výsledku hospodaření. Společnosti KAVERTRANS s.r.o. a NOVA Blansko 

s.r.o. dosahovaly nejnižších tržeb i nejnižšího výsledku hospodaření z porovnávaných 

společností. Příčinou je zejména rozdíl ve velikosti srovnávaných konkurentů, obě 

společnosti představují ty nejmenší ze srovnávaných konkurentů. Společnost SH Trans, 

s.r.o. v prvních třech letech dosahovala hodnot nižších než konkurent M.S. TRADE – 
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CZ s.r.o. Tyto dvě společnosti vykazují opačný trend, M.S. TRADE – CZ s.r.o. v čase 

klesá, SH Trans, s.r.o. naopak roste. Doprava silnice, spol. s.r.o. dosahuje v roce 2015 

nejvyšší hodnoty, jak již bylo zmíněno, zároveň také ve stejném roce vykazuje nejvyšší 

hodnotu tržeb. V dalších třech letech ale došlo k významnému poklesu. 

 

Graf 13 VH za účetní období 

4.5 Srovnání pomocí poměrových ukazatelů 

Následující kapitola bude zaměřena na srovnání zvoleného podniku s vybranými 

konkurenty, s oborovým průměrem a s doporučenými hodnotami jednotlivých 

poměrových ukazatelů. 

4.5.1 Ukazatele likvidity 

Běžná likvidita 

Tabulka 8 Běžná likvidita (kolikrát) 

kolikrát 2014 2015 2016 2017 2018 

NOVA 2,73 2,52 3,3 2,63 4,28 

MS TRADE - CZ - - - - - 

SH TRANS - - - - - 

KAVERTRANS - - - - - 

DOPRAVA SILNICE 1,93 2,58 2,32 2,25 2,87 

průměr 1,55 1,75 2,16 2,08 2,01 
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Graf 14 Běžná likvidita (vlastní zpracování) 

Běžná likvidita je u tří konkurenčních společností rovna hodnotám likvidity pohotové, 

důvodem je vykazovaná nulová hodnota zásob u obou podniků. V tabulce nejsou 

hodnoty uvedeny právě z důvodu, že se jedná o likviditu pohotovou. 

Společnosti NOVA Blansko s.r.o. a Doprava silnice, spol. s.r.o. na rozdíl od ostatních 

konkurentů zásobami disponují, bylo tedy realizováno pouze jejich srovnání 

s oborovým průměrem. Jak je patrné, hodnoty běžné likvidity obou společností, 

zejména u NOVA Blansko s.r.o., přesahují hodnoty průměrné a to ve všech 

analyzovaných letech. 

Pohotová likvidita 

Tabulka 9 Pohotová likvidita (kolikrát) 

kolikrát 2014 2015 2016 2017 2018 

NOVA 2,59 2,4 3,16 2,53 4,15 

MS TRADE - CZ 1,14 1,14 0,95 1,3 1,05 

SH TRANS 1,04 1,04 1,67 2,13 2,91 

KAVERTRANS 3,19 78,25 33,65 10,08 7,84 

DOPRAVA SILNICE 1,9 2,56 2,3 2,22 2,83 

průměr 1,42 1,61 1,98 1,90 1,84 
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Graf 15 Pohotová likvidita (vlastní zpracování) 

Doporučená hodnota, jíž by měl ukazatel dosahovat, se pohybuje v rozmezí 1-1,5. 

NOVA Blansko se po celou dobu drží nad hodnotami oborového průměru, ale ani 

v jednom roce nedosahuje hodnoty, která by patřila do doporučeného rozmezí. Doprava 

silnice, spol. s.r.o. vykazuje hodnoty, které se také drží nad oborovým průměrem, 

v porovnání se společností NOVA Blansko však dosahuje hodnot nižších. 

M.S. TRADE – CZ s.r.o. nedosahuje oborového průměru ani v jednom roce ze 

sledovaného období. 

Naopak společnost SH TRANS v prvních třech letech dosahuje hodnoty nižší, než je 
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pohotové likvidity, příčinou je velmi nízké množství vykazovaných závazků. 
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hodnota klesá. Z důvodu opravdu velmi vysokých hodnot v letech 2015 a 2016 nebyla 

společnost zahrnuta do grafu, aby nedošlo k jeho zkreslení. 

Okamžitá likvidita 

Tabulka 10 Okamžitá likvidita (kolikrát) 

kolikrát 2014 2015 2016 2017 2018 

NOVA 0,74 1,08 1,99 1,68 2,8 

MS TRADE - CZ 0,68 0,5 0,19 0,5 0,23 

SH Trans 0,38 0,30 0,6 0,72 1,07 

KAVERTRANS 1,05 39,28 17,47 5,53 3,79 

DOPRAVA SILNICE 0,34 0,8 0,45 0,49 0,58 

průměr 0,74 0,94 1,16 1,07 0,91 

 

 

Graf 16 Okamžitá likvidita (vlastní zpracování) 

Rozmezí pro okamžitou likviditu se pohybuje mezi 0,2 – 0,5. Oborový průměr však tuto 

hodnotu ve všech sledovaných letech přesáhl. 

NOVA Blansko se v roce 2014 rovná oborovému průměru. V následujících letech má 

ukazatel okamžité likvidity rostoucí trend a v roce 2018 hodnota dvojnásobně přesáhla 

oborový průměr. 
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Ostatní tři společnosti ve sledovaném období dosahují hodnot nižších než oborový 

průměr. Pouze SH Trans, s.r.o. v roce 2018 oborový průměr přesáhla. 

U M.S. TRADE – CZ s.r.o. v roce 2016 došlo k výraznému poklesu, kdy se hodnota 

dostala až pod doporučenou mez. V letech 2017 – 2018 dosahuje okamžitá likvidita 

hodnoty nižší, než je oborový průměr, ve stanoveném rozmezí se však drží. 

Společnost KAVERTRANS s.r.o. kopíruje stejný vývoj jako u ukazatele pohotové 

likvidity. Ze stejného důvodu nebyla ani zde zahrnuta do grafu. 

4.5.2 Ukazatele zadluženosti 

Celková zadluženost 

Zajímavým zjištěným faktem zůstává, že společnost NOVA Blansko s.r.o. za celé 

sledované období nevyužila dlouhodobý, ani krátkodobý bankovní úvěr. 

Doporučená hodnota ukazatele celkové zadluženosti by se měla pohybovat mezi 30-

60%, je však nezbytné vzít v potaz odvětví, ve kterém podnik působí. 

Tabulka 11 Celková zadluženost v % 

V % 2014 2015 2016 2017 2018 

NOVA 21,88 22,96 19,38 24,26 18,96 

MS TRADE - CZ 38,88 58,44 62,05 62,15 74,29 

SH Trans 64,36 56,48 46,45 33,7 22,95 

KAVERTRANS 41,98 43,20 48,77 58,14 57,54 

DOPRAVA SILNICE 37,88 27,39 25,06 30,00 22,75 
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Graf 17 Celková zadluženost (vlastní zpracování) 

NOVA Blansko dosahuje velmi nízké hodnoty celkové zadluženosti, v porovnání 

s konkurenty té nejnižší. Ve sledovaných letech hodnota nijak výrazně nekolísá, 

pohybuje se v rozmezí 18-24%. Drží se tedy pod doporučenou hodnotou. Společnost 

využívá převážně vlastní zdroje financování. 

U společnosti M.S. TRADE – CZ dochází ve sledovaném období k postupnému nárůstu 

celkové zadluženosti. V roce 2018 dosahuje 74,29 %, což neodpovídá doporučeným 

hodnotám. Důvodem růstu zadluženosti v roce 2018 je pokles hodnoty aktiv. 

Stejný vývoj je zaznamenán i u společnosti KAVERTRANS s.r.o, v průběhu let došlo 

k nárůstu hodnoty zadlužení. V posledních dvou letech dosahuje téměř 60 %, což je 

považováno za hodnotu hraniční. 

Naproti tomu společnost SH TRANS vykazuje v letech 2014-2018 klesající charakter. 

Mimo roky 2014 a 2018 spadají vypočtené hodnoty do předepsaného rozmezí. V roce 

2014 se výše celkové zadluženosti pohybuje mírně nad doporučeným rozmezím. V roce 

2018 došlo k růstu hodnoty aktiv a zároveň k poklesu cizích zdrojů. Hodnota celkové 

zadluženosti tedy klesla téměř na 20% a blíží se tak k výsledku, který vykazuje 

společnost NOVA Blansko. 

Celková zadluženost u Doprava silnice, spol. s.r.o. v letech 2014 – 2016 klesá. V roce 

2017 byl zaznamenán nárůst. Hodnotově se nejvíce přibližuje společnosti NOVA 
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Blansko s.r.o., tedy v porovnání (nejen) s ostatními konkurenty dosahuje nízkého 

zadlužení. 

Koeficient samofinancování 

Ukazatel udává, do jaké míry jsou aktiva financována z vlastních zdrojů. Optimum je 

stanoveno na 50 %. 

Tabulka 12 Koeficient samofinancování v % 

V % 2014 2015 2016 2017 2018 

NOVA 78,12 77,04 80,62 75,74 81,03 

MS TRADE - CZ 58,63 39,28 35,63 37,3 25,11 

SH Trans 35,64 43,52 53,55 66,3 77,05 

KAVERTRANS 57,87 55,22 50,13 41,49 42,15 

DOPRAVA SILNICE 62,12 72,61 74,94 70,00 77,25 

průměr 53,60 53,08 57,03 58,88 60,09 

 

 

Graf 18 Koeficient samofinancování (vlastní zpracování) 

Hodnota koeficientu samofinancování u společnosti NOVA Blansko s.r.o. převyšuje 

oborový průměr v celém sledovaném období. Společnost tedy financuje svá aktiva 

převážně z vlastních zdrojů. Stejnou situaci můžeme vidět i u Doprava silnice, spol. 

s.r.o. 
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Hodnota ukazatele u M.S. TRADE – CZ s.r.o. se v roce 2014 blíží oborovému průměru, 

v ostatních letech dosahuje hodnot nižších. Aktiva společnosti jsou financována 

zejména ze zdrojů cizích.  

KAVERTRANS s.r.o. v čase klesá, v prvních třech letech dosahuje hodnot blízkých 

oborovému průměru. Hodnoty se drží v doporučeném rozmezí. 

Koeficient samofinancování má ve sledovaném období u společnosti SH TRANS, s.r.o. 

rostoucí trend. V letech 2015 – 2017 se přibližuje oborovému průměru. V roce 2014 

dosahuje nejnižší hodnoty ze sledovaných podniků. V roce 2018 převyšuje hodnotu 

oborového průměru a blíží se hodnotě, kterou dosáhly Doprava silnice, spol. s.r.o. a 

NOVA Blansko s.r.o. 

Úrokové krytí 

Úrokové krytí nám poskytuje informaci, kolikrát zisk převýšil placené úroky. U dobře 

fungujících podniků se očekává hodnota v rozmezí 6-8. Pokud je úrokové krytí vysoké 

a zisk rovněž dosahuje vysokých hodnot, vyšší celková zadluženost by neměla činit 

problém a lze ji považovat za zdravou (13). 

Tabulka 13 Úrokové krytí (vlastní zpracování) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

NOVA - - - - - 

MS TRADE - CZ 11,70 32,67 35,71 24,81 10,65 

SH Trans 37 52,32 52,25 137,49 179 

KAVERTRANS - - - - - 

DOPRAVA SILNICE 95,69 250,21 - - - 

 

U společností NOVA Blansko s.r.o. a KAVERTRANS s.r.o. nelze stanovit tento 

ukazatel, důvodem je neexistence nákladových úroků. Stejný případ nastal i u Doprava 

silnice, spol. s.r.o. v letech 2016 – 2018. 

Ze zbylých konkurentů si nejlépe vede M.S. TRADE – CZ s.r.o., kdy se v letech 2014 a 

2018 nejvíce přiblížila doporučenému rozmezí. Ve zbylých třech letech je hodnota 
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poměrně vysoká. Ukazatel celkové zadluženosti i zisk dosahují vysokých hodnot, lze 

tedy říci, že vyšší celková zadluženost by zde neměla být problémem. 

U SH Trans, s.r.o. vidíme hodnoty ještě vyšší, než u předešlého konkurenta, zejména 

v posledních dvou letech. V těchto letech společnost dosahuje velkého zisku, ale 

nedochází ke stejné situaci jako u M.S. TRADE – CZ s.r.o., protože celková 

zadluženost je nízká. 

Doba splácení dluhu 

Ukazatel určuje, za kolik let bude podnik schopný splatit své aktuální dluhy, pokud si 

udrží aktuální výkonnost. 

Tabulka 14 Doba splácení dluhu v letech (vlastní zpracování) 

V letech 2014 2015 2016 2017 2018 

NOVA 1,78 0,64 1,00 0,81 1,77 

MS TRADE - CZ 3,37 1,48 3,23 3,55 14,67 

SH Trans 4,86 3,37 2,30 2,52 1,46 

KAVERTRANS 2,42 -10,94 3,88 90,96 7,84 

DOPRAVA SILNICE 2,62 1,22 2,39 10,40 68,36 

 

NOVA Blansko s.r.o. dosahuje ve sledovaném období nízkých hodnot. V porovnání 

s konkurenty těch nejnižších. 

Společnost SH Trans, s.r.o si ve všech letech stojí velmi dobře. Ukazatel v čase klesá. 

M.S. TRADE – CZ s.r.o. a Doprava silnice, spol. s.r.o. si také stojí velmi dobře, až na 

rok 2018, kdy zejména u Doprava silnice, spol. s.r.o. došlo k razantnímu nárůstu 

hodnoty ukazatele. Důvodem takového zhoršení je významný pokles provozního CF 

v daném roce. Pokles provozního CF je příčinou zhoršení ukazatele také v roce 2017 u 

stejné společnosti a v roce 2018 u M.S. TRADE – CZ s.r.o. 

KAVERTRANS s.r.o. vykazuje v roce 2015 zápornou hodnotu doby splácení dluhu a 

v roce 2017 naopak hodnotu velmi vysokou. Důvodem je opět provozní CF, kdy v roce 
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2015 nabylo záporné hodnoty a v roce 2017 bylo sice kladné, ale hodnota oproti 

ostatním sledovaným rokům velmi poklesla. 

4.5.3 Ukazatele rentability 

ROI – rentabilita vloženého kapitálu 

Vyjadřuje míru zisku za určitý interval a s jakou účinností působí celkový kapitál 

vložený do podniku. Doporučená hodnota je stanovena nad hranicí 15 %. 

Tabulka 15 Rentabilita investovaného kapitálu v % 

V % 2014 2015 2016 2017 2018 

NOVA 12,72 15,79 -6,3 1,62 0,78 

MS TRADE - CZ 14,69 35,96 38,31 25,69 14,48 

SH Trans 17,35 17,10 25,20 29,79 25,48 

KAVERTRANS 0,25 8,19 4,07 -6,47 -0,58 

DOPRAVA SILNICE 15,83 24,62 3,98 2,68 0,82 

 

 

Graf 19 Rentabilita investovaného kapitálu (vlastní zpracování) 

Vývoj ukazatele rentability investovaného kapitálu je u společnosti NOVA Blanskou 

klesající. Nejvyšší hodnoty dosahuje v roce 2015, 15,79 %. Nejnižší je v roce 2016, kdy 

se hodnota dostala dokonce do záporu. Pokles nastal z důvodu vykazované ztráty 
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v daném roce. V posledních dvou letech je hodnota kladná, ale nízká. Je to způsobeno 

nízkým výsledkem hospodaření v obou letech. 

Obdobný vývoj můžeme vidět u konkurenta KAVERTRANS s.r.o., s rozdílem, že 

pokles do záporných hodnot nastal o rok později a v roce následujícím se sice hodnota 

mírně zlepšila, ale stále se drží v záporných hodnotách, což není příznivé. Společnost 

v letech 2017 – 2018 vykazuje ztrátu. 

M.S. TRADE – CZ s.r.o. dosáhla nejvyšších hodnot v letech 2015 a 2016, následně 

došlo ke snížení, v roce 2018 dokonce klesla hodnota ukazatele pod hodnotu 

z výchozího roku 2014. Společnost si dle doporučené hranice stojí velmi dobře. 

Společnost SH TRANS, s.r.o. má naopak spíše rostoucí trend, v prvních dvou letech 

téměř nedošlo ke změně hodnoty ukazatele, v letech 2016 a 2017 došlo k nárůstu, v roce 

2017 dosahovala společnost hodnoty 29,56 %. V roce 2018 došlo k mírnému poklesu, 

přesto si společnost stojí velmi dobře. 

Doprava silnice, spol. s.r.o. zaznamenala v prvních dvou letech nárůst. V roce 2016 

došlo k výraznému poklesu hodnoty ukazatele pod doporučených 15 % a 

v následujících letech hodnota dál klesala. 

ROA – rentabilita aktiv 

Ukazatel poměřuje zisk s celkovými aktivy. 

Tabulka 16 Rentabilita aktiv v % 

V % 2014 2015 2016 2017 2018 

NOVA 12,72 15,79 -6,3 1,6 0,78 

MS TRADE - CZ 13,10 34,1 36,4 24,5 13,04 

SH Trans 16,88 16,78 24,72 29,56 25,34 

KAVERTRANS 0,25 8,07 4,02 -6,45 -0,58 

DOPRAVA SILNICE 15,67 24,52 3,98 2,68 0,82 

průměr 3,15 3,21 3,7 3,14 2,66 
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Graf 20 Rentabilita aktiv 

Ukazatel rentability aktiv má u společnosti NOVA Blansko s.r.o. klesající charakter. 

V roce 2015 dosáhl nejvyšší hodnoty za sledované období a přesáhl hodnotu oborového 

průměru. V roce 2016 ale došlo k razantnímu poklesu až do záporných hodnot. Jak již 

bylo zmíněno, společnost v tomto roce vykazovala ztrátu. V letech 2017 a 2018 se 

přibližuje hodnotám oborového průměru, přesto se ale drží pod ním. 

Společnosti M.S. TRADE – CZ s.r.o. a SH TRANS, s.r.o. ve sledovaném období 

výrazně přesahují hodnotu oborového průměru a to v každém jednotlivém roce, ať už 

došlo k poklesu, či nárůstu hodnoty ukazatele. 

Doprava silnice, spol. s.r.o. je v porovnání s oborovým průměrem vyšší v letech 2014 a 

2015. V roce 2016 je hodnota téměř rovna oborovému průměru, následující dva roky 

dochází k poklesu a je nižší, než oborový průměr. 

Nejnižších hodnot dosahuje KAVERTRANS s.r.o., která dosáhla hodnot vyšších než 

oborový průměr pouze v letech 2015 a 2016. Následující dva roky jsou hodnoty 

záporné. 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu měří, kolik haléřů čistého zisku připadá na 1 korunu 

investovanou společníkem, což je důležité pro věřitele společnosti. 
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Tabulka 17 Rentabilita vlastního kapitálu v % 

V % 2014 2015 2016 2017 2018 

NOVA 16,3 20,5 -7,8 2,1 0,97 

MS TRADE - CZ 22,35 86,7 102,1 65,7 52 

SH Trans 47,37 38,55 46,15 44,59 32,88 

KAVERTRANS 0,42 14,61 8,02 -15,54 -1,37 

DOPRAVA SILNICE 25,49 33,91 5,32 3,83 1,06 

průměr 3,73 3,33 3,60 3,86 3,04 

 

 

Graf 21 Rentabilita vlastního kapitálu (vlastní zpracování) 

NOVA Blansko s.r.o. se od roku 2016 pohybuje pod oborovým průměrem. Nejvyšší 

hodnoty dosáhla v roce 2015, nejnižší v roce 2016, kdy společnost vykázala ztrátu. 

KAVERTRANS s.r.o. a Doprava silnice, spol. s.r.o. dosahují vyšší hodnoty než 

oborový průměr také pouze do roku 2015, následně se drží pod oborovým průměrem. 

V posledních dvou letech je hodnota u KAERTRANS s.r.o. záporná. 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu u M.S. TRADE – CZ s.r.o. má do roku 2016 

rostoucí charakter. V roce 2016 dosahuje nejvyšší hodnoty za sledované období a ze 

všech konkurentů. V následujících letech ukazatel klesá. 

-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

2014 2015 2016 2017 2018

ROE (%) 

NOVA Blansko

M.S. TRADE - CZ

SH Trans

KAVERTRANS

DOPRAVA SILNICE

průměr



87 

 

U společnosti SH TRANS, s.r.o. ve sledovaném období nedošlo k razantním výkyvům, 

hodnota ukazatele se po celou dobu drží vysoko nad oborovým průměrem. 

ROS – rentabilita tržeb 

Tento ukazatel hodnotí zisk, tržní ohodnocení výkonů podniku, vztažený k tržbám. 

Tabulka 18 Rentabilita tržeb 

V % 2014 2015 2016 2017 2018 

NOVA 4,69 6,63 -2,70 0,73 0,33 

MS TRADE - CZ 7,01 16,38 14,50 8,57 4,99 

SH Trans 9,67 10,06 15,68 17,86 14,60 

KAVERTRANS 0,13 4,60 2,22 -2,97 -0,24 

DOPRAVA SILNICE 8,98 12,04 2,24 1,74 0,43 

průměr  12,24 14,84 12,53 10,44 

 

 

Graf 22 Rentabilita tržeb (vlastní zpracování) 

Společnost NOVA Blansko s.r.o. nedosahuje oborového průměru ani v jednom ze 

sledovaných let. V roce 2015 se napříč sledovaným obdobím přiblížila oborovému 

průměru nejvíce. Nejhůř na tom jsou výsledky z roku 2016, kdy se hodnota propadla do 

záporných čísel. Taktéž KAVERTRANS s.r.o. a Doprava silnice, spol. s.r.o. se drží pod 

oborovým průměrem po celé období. Doprava silnice, spol. s.r.o. dosáhla nejvyšší 
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hodnoty za sledované období a oborovému průměru se téměř rovnala. KAVERTRANS 

s.r.o. opět vykazuje záporné hodnoty v posledních dvou letech. 

Společnost M.S. TRADE – CZ s.r.o. dosáhla vyšší hodnoty, než oborový průměr pouze 

v roce 2015. V roce 2016 se k němu ještě přibližuje, v následujících letech však klesá. 

SH TRANS, s.r.o. naproti tomu vykazuje růst ukazatele až do roku 2018, kdy došlo 

k poklesu. Stále však dosahuje vyšší hodnoty, než byl v daném roce oborový průměr. 

V roce 2015 oborový průměr ale nepřesáhla. 

4.5.4 Ukazatele aktivity 

Obrat aktiv 

Doporučením pro tento ukazatel je, že by hodnota neměla klesnout pod 1. Každý ze 

sledovaných podniků tuto podmínku během období 2014 – 2018 splňuje. 

Tabulka 19 Obrat aktiv (kolikrát) 

kolikrát 2014 2015 2016 2017 2018 

NOVA 2,71 2,38 2,33 2,22 2,36 

MS TRADE - CZ 2,04 2,14 2,58 2,98 2,89 

SH Trans 1,79 1,70 1,61 1,67 1,74 

KAVERTRANS 1,82 1,75 1,81 2,16 2,45 

DOPRAVA SILNICE 1,76 2,04 1,78 1,54 1,91 
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Graf 23 Obrat aktiv (vlastní zpracování) 

NOVA Blansko s.r.o. má spíše klesající trend, v roce 2018 však došlo k mírnému 

nárůstu. 

M.S. TRADE – CZ s.r.o. má vývoj oproti NOVA Blansko s.r.o. opačný. Do roku 2017 

je trend rostoucí, v roce 2018 však došlo k mírnému poklesu. 

SH TRANS, s.r.o. dosáhl nejnižších hodnot ze sledovaných podniků mimo rok 2017, 

kdy nejnižší hodnoty dosahuje Doprava silnice, spol. s.r.o. Hodnoty během let téměř 

nekolísají, jsou stabilní. 

U KAVERTRANS s.r.o je od roku 2015 zaznamenán nárůst hodnoty, v posledních 

dvou letech se velmi blíží hodnotám NOVA Blansko s.r.o. 
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Obrat DM 

Tabulka 20 Obrat DM (kolikrát) 

kolikrát 2014 2015 2016 2017 2018 

NOVA 6,75 5,66 6,49 6,16 12,67 

MS TRADE - CZ 5,28 6,99 7,11 21,93 20,29 

SH Trans 9,15 4,72 5,05 5,18 4,92 

KAVERTRANS 9,46 6,09 4,27 5,54 5,09 

DOPRAVA SILNICE 5,99 6,61 4,08 4,46 5,14 

 

 

Graf 24 Obrat DM (vlastní zpracování) 

NOVA Blansko s.r.o. v letech 2014 – 2017 nevykazuje velké výkyvy, pouze v roce 

2018 došlo k výraznému nárůstu na dvojnásobek hodnoty. 

M.S. TRADE – CZ s.r.o. rovněž v prvních třech letech nevykazuje žádné razantní 

změny. V roce 2017 však došlo k nárůstu hodnoty ukazatele na trojnásobek hodnoty 

z předchozího roku. V roce 2018 společnost zaznamenala mírný pokles. 

SH TRANS, s.r.o. opět nevykazuje žádné dramatické kolísání hodnot ukazatele. V roce 

2014 dosáhla nejvyšší hodnoty za sledované období, v následujících letech hodnota 

osciluje kolem čísla 5. 
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KAVERTRANS s.r.o a Doprava silnice, spol. s.r.o. dosahují v letech 2015 a 2016 téměř 

shodných výsledků. V dalších letech nejsou zaznamenány výrazné změny. 

Doba obratu pohledávek 

Tabulka 21 Doba obratu pohledávek (dny) 

Ve dnech 2014 2015 2016 2017 2018 

NOVA 50,61 45,14 30,38 31,96 38,15 

MS TRADE - CZ 29,06 60,23 62,97 54,61 65,22 

SH Trans 81,38 85,87 88,93 87,20 74,66 

KAVERTRANS 90,16 61,55 45,43 37,96 33,14 

DOPRAVA SILNICE 114,49 80,81 81,02 110,81 84,08 

 

 

Graf 25 Doba obratu pohledávek (vlastní zpracování) 

Ukazatel doba obratu pohledávek stanovuje průměrný počet dní, během kterého je 

podnik schopen inkasovat peníze z prodeje na obchodní úvěr. Nižší hodnoty ukazatele 

jsou pro podnik příznivější. 

Hodnota ukazatele má pro společnost NOVA Blansko s.r.o. klesající charakter do roku 

2016. V letech 2017 a 2018 došlo k nárůstu oproti roku předchozímu. 
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M.S. TRADE – CZ s.r.o. v průběhu sledovaného období zvyšovalo dobu obratu 

pohledávek, mimo rok 2017, kdy došlo ke snížení doby, za kterou podnik inkasuje 

peníze. 

U společnosti SH TRANS, s.r.o. měl ukazatel v prvních třech letech rostoucí charakter, 

od roku 2017 však hodnota ukazatele klesala. 

KAVERTRANS s.r.o. po celou dobu klesá, při porovnání prvního a posledního roku 

vidíme pokles na třetinovou hodnotu. 

Doprava silnice, spol. s.r.o. se pohybuje kolem hodnoty 80 dní. Pouze v letech 2014 a 

2017 hodnota vzrostla na přibližných 110 dnů. 

Doba obratu závazků z obchodních vztahů 

Tabulka 22 Doba obratu závazků (dny) 

Ve dnech 2014 2015 2016 2017 2018 

NOVA 13,35 14,86 16,11 26,22 14,29 

MS TRADE - CZ 32,32 25,02 26,06 23,40 25,89 

SH Trans 35,32 32,70 23,42 13,83 11,50 

KAVERTRANS 39,69 -0,25 -0,54 5,32 6,80 

DOPRAVA SILNICE 56,31 38,60 43,68 60,89 33,99 
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Graf 26 Doba obratu závazků (vlastní zpracování) 

Doba obratu závazků vyjadřuje za jak dlouho je společnost schopna splatit své závazky. 

Je vhodné tento ukazatel poměřit s hodnotami ukazatele doby obratu pohledávek. 

Hodnota doby obratu pohledávek by měla být kratší než doba obratu závazků, aby se 

v podniku udržela rovnováha. 

U společnosti NOVA Blansko s.r.o. hodnota ukazatele ve sledovaném období rostla, 

k poklesu hodnoty došlo pouze v roce 2018. Během všech pěti let byla hodnota 

ukazatele doby obratu závazků kratší než doba obratu pohledávek. 

Ukazatel u M.S. TRADE – CZ s.r.o. v čase mírně kolísá. Doba obratu pohledávek by 

měla být kratší, než doba obratu závazků. Společnost tento předpoklad splňuje pouze 

v roce 2014. 

Doba obratu závazků u společnosti SH TRANS, s.r.o. během celého sledovaného 

období klesá. Doba obratu pohledávek je delší než doba obratu závazků v celém 

sledovaném období. 

Doba obratu závazků dosahuje nejvyšších hodnot u Doprava silnice, spol. s.r.o., kdy 

byla nejvyšší v letech 2014 a 2017. V žádném roce není tato doba delší, než doba obratu 

pohledávek. 

Naopak nejnižších hodnot s výjimkou roku 2014 dosahuje KAVERTRANS s.r.o. 

v letech 2015 a 2016 dosahuje záporných hodnot. Je to způsobeno zápornou hodnotou 
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závazků z obchodních vztahů v obou letech. Ani zde doba obratu pohledávek není kratší 

než doba obratu závazků. 

4.6 Srovnání poskytovaných služeb 

Následující část práce se zaměřuje na porovnání nabízených služeb tří společností, které 

byly podrobeny konkurenčnímu srovnání. 

4.6.1 NOVA Blansko s.r.o. 

Společnost NOVA Blansko s.r.o. poskytuje služby především v oboru nákladní 

dopravy. Je schopna zajistit přepravu nákladu s hmotností až do 24. tun. Disponuje 

nákladními automobily, které lze rozřadit do následujících oblastí (20): 

 Kamionová doprava 

o Volvo FH 13 + návěs Panav 

o Volvo FH 12 + návěs Schmitz 

 Nákladní doprava 

o Volvo FLH 

o Volvo FL 618 

o Volvo FL 612 

o Volvo FL 611 

Další poskytovanou služnou jsou jeřábnické práce, které jsou zajišťovány pomocí 

autojeřábu. Maximální výška zdvihu autojeřábu, kterým společnost disponuje, činí 28 

metrů a nosnost 20 tun. Tyto hodnoty jsou však závislé na umístnění jeřábu (nejbližší 

místo k břemenu, kde se může zaparkovat), čím více je autojeřáb vzdálen od břemena, 

tím více se snižuje nosnost i maximální zdvih (20). 

4.6.2 M.S. TRADE – CZ 

Společnost M.S.TRADE-CZ s.r.o. mimo realizace transportů v rámci svého vozového 

parku spolupracuje také s celou řadou předních transportních firem a také s několika 

zahraničními partnery, díky nimž je schopna nabízet své služby mnoha českým i 

zahraničním klientům. Společnost klade velký důraz na kvalitu odvedené práce, kvalitu 

vybavení, kterým disponuje, ale především na spokojenost zákazníků a také 

zaměstnanců. Z tohoto důvodu je ve společnosti M.S. TRADE – CZ s.r.o. poskytování 
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možnosti zvyšování kvalifikace a školení ve směrech, které jsou podstatné pro výkon 

práce zaměstnanců, vnímány jako samozřejmost (18). 

Vozidla jsou opatřena pojištěním nákladu v dostatečné výši, kvalitními servisními 

službami značkových servisů a datovou komunikační technikou pro maximální 

dosažitelnost našich řidičů. Společnost usiluje o zaručení maximální bezpečnosti, 

rychlosti a kvality přepravy ve většině případů do 24-48 hodin kamkoli v rámci teritoria 

Evropy (18). 

Společnost disponuje skladovacími prostory o velikosti 2105 m2 na adrese Svitavská 

500, Blansko včetně nabídky složení zboží z LKW, uskladnění, vyskladnění, naložení 

na LKW. Je vybavena čtyřkolovým vysokozdvižným vozíkem o nosnosti 3 t, a dalšími 

vysokozdvižnými vozíky pro manipulaci se zbožím (18). 

V budoucnu má společnost v plánu realizovat výstavbu logistického centra (18). 

Mimo jiné nabízí společnost také služby celní deklarace. Pracovníci firmy M.S. 

TRADE-CZ s.r.o. jsou schopni kompletně odbavit zásilku, která je buď připravena k 

exportu z České republiky, nebo byla do České republiky dovezena, a to jak k 

obchodním, tak i k soukromým účelům. Lze odbavit i jiné druhy zásilek, nejen silniční, 

ale i letecké, lodní a železniční dopravy. Vystavují se všechny druhy dokladů potřebné k 

celnímu odbavení (VDD, T1, EUR1, CARNET TIR, CARNET ATA, Dovozní celní 

prohlášení., atd.), a dále jsou nabízeny další služby související s celní deklarací (18). 

4.6.3 SH Trans, s.r.o. 

Společnost SH Trans, s.r.o. se specializuje především na přepravy po zemích EU, 

převážně Německo, Slovensko, Česká republika. Dále i Rakousko, Nizozemí, 

Švýcarsko nebo Belgie. Provádíme i přepravy základní ADR (21). 

Vozový park se skládá z plachtových aut značek Volvo, Renault (stáří aut do 4 let). 

Všechna vozidla jsou vybavena navigačním systémem a sledována přes GPS (21). 

Společnost dále nabízí manipulaci a skladování zboží. K dispozici má vlastní 

vysokozdvižné vozíky značky Linde s nosností do 4,5 tuny a 300m2 uzavřených 

skladovacích prostor, zabezpečených alarmem a sledovaných kamerovým systémem 

(21). 
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Ve vlastních prostorách společnost provozuje autoservis a pneuservis pro nákladní a 

osobní vozy všech značek. Pro společnost SH Trans, s.r.o. je důležitý zejména osobní 

přístup nejen k zákazníkovi jako takovému, ale i k danému problému a jeho řešení (21). 

4.7 Analýza SWOT 

Tabulka 23 Analýza SWOT 

Silné stránky Slabé stránky 

Profesionální přístup Velikost podniku 

Dlouhodobé působení v oboru Konkurenční pozice podniku 

Poskytování jeřábnických prací Nízká hodnota ukazatelů rentability 

Spolehlivý servis Nevyužívaný facebookový profil 

Zázemí pro zaměstnance Zaměstnanci téměř v důchodovém věku 

Nízká úroveň zadluženosti Nízká rentabilita 

Příležitosti Hrozby 

Orientace na tuzemskou přepravu Vyjednávací síla dodavatelů 

Získání nových zaměstnanců Celkové utlumení ekonomiky 

Rozšíření vozového parku Zahraniční konkurenti vstupující na 

tuzemský trh 

Nabídka skladovacích prostor Růst cen dodavatelů 

Získání nových zákazníků Růst ceny ropy 

Sociální sítě Ztráta stálých zákazníků 

 

4.7.1 Silné stránky 

Mezi silné stránky společnosti můžeme počítat profesionální přístup a spolehlivý servis, 

neboť společnost si na profesionalitě a spolehlivosti servisu, který poskytuje, zakládá. 

Snaží se maximálně vyhovět požadavkům zákazníka, dostát svým nabídkám a dodržet 

smluvené termíny. Silnou stránku společnosti můžeme vidět také v nízké úrovni 

zadlužení, kdy během pěti sledovaných let nebyl využit žádný bankovní úvěr. Výhodou 

je dlouholeté působení v oboru. Společnost vznikla začátkem 90. let minulého století a 

během doby, po kterou na trhu působí, měla možnost nasbírat cenné zkušenosti a 

vybudovat a upevnit své postavení. Další silnou stránkou společnosti je její přístup 

k zaměstnancům. Jedná se o malý podnik, zaměstnanci se navzájem znají a panuje mezi 
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nimi přátelská atmosféra. Za výhodu lze rovněž považovat nabídku služby jeřábnické 

práce, neboť je tím rozšířena škála nabídky služeb společnosti a zmiňovaní konkurenti 

tuto službu neposkytují. 

4.7.2 Příležitosti 

Jednou z příležitostí, kterou přináší současná situace je orientace společnosti na 

tuzemskou dopravu. Mnoho konkurenčních firem se soustředí spíše na mezinárodní 

přepravu, s tuzemskou mají menší zkušenosti. Dle článku Svazu průmyslu a dopravy 

došlo k velkým propadům zejména v oblasti mezinárodní přepravy, tuzemská přeprava 

ale naopak sílí. Společnosti zaměřené na mezinárodní přepravu se tak začínají nově 

soustředit na přepravu tuzemskou (35). Společnost NOVA Blansko s.r.o. se od svého 

počátku soustředí převážně na tuzemskou přepravu, má tedy letité zkušenosti, pro které 

se naskytla příležitost k jejich zužitkování. 

S poklesem dopravy se, jak vyplývá z článku, pojí problém další a to nedostatek řidičů 

(35). Příležitost se zde skrývá v možnosti nalézt způsob, jak získat nové řidiče pro 

výkon činnosti společnosti. Zajímavou alternativou zde může být spolupráce se 

středními odbornými školami, což nabízí příležitost podílet se na „výchově“ nových 

pracovníků. 

Příležitost jak přilákat nové zákazníky a rozšířit počet zákazníků stálých je poskytnutí 

možnosti skladovaní ve vlastních pro to určených prostorách. Řada konkurentů tuto 

možnost svým zákazníkům nabízí, mohla by to být zajímavá alternativa, jak rozšířit 

nabízenou škálu služeb. 

V dnešní době považujeme sociální sítě za běžnou součást našich životů, ať už je 

uživatel využívá k soukromým účelům, nebo k propagaci svého podnikání. Větší 

pozornost věnovaná sociálním sítím by mohla společnosti zajistit lepší kontakt se 

zákazníky, nebo mohou posloužit jako finančně nenáročný nástroj propagace. 

4.7.3 Slabé stránky 

Mezi slabé stránky lze určitě počítat velikost podniku, protože se jedná o podnik malý. 

S tím se rovněž pojí i jeho pozice mezi konkurenty, protože prosazení se mezi velkými 

konkurenty je právě ztíženo a omezeno velikostí podniku. 
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Nízká úroveň rentability zejména v posledních třech letech také patří mezi slabé stránky 

podniku. Důvodem nízké hodnoty je pokles zisku. 

Společnost má v současnosti založený profil na Facebooku, ale není na něm aktivní. 

Pokud by mu věnovala alespoň malou pozornost, mohla by se dostat více do povědomí 

potenciálních zákazníků, nebo by mohla získat například zpětnou vazbu a hodnocení 

svých služeb od stávajících zákazníků. 

Při osobní návštěvě společnosti se ke mně dostala informace, že přibližně dva 

zaměstnanci se blíží důchodovému věku a brzy bude potřeba si za ně hledat náhradu. 

Pokud s touto informací nebude společnost dopředu pracovat, můžou jí v tomto ohledu 

vyvstat potíže, neboť v současnosti je na trhu nedostatek řidičů. 

4.7.4 Hrozby 

Hrozbu představuje vyjednávací síla dodavatelů, neboť ta je v tomto odvětví velká. Je 

tomu tak zejména proto, že nejvýznamnějším dodavatelem jsou zde prodejci pohonných 

hmot a není tedy snadné zde ovlivnit cenu. V případě nárůstu ceny ropy dojde k nárůstu 

nákladů společnosti, se kterým se bude muset vypořádat. 

Současná ekonomická situace je hrozbou pro společnost, dopravcům hrozí velké 

problémy, pokud budou omezení z důvodu šíření koronaviru trvat dlouho dobu. 

Dopravní společnosti jsou si vědomy, že v případě delšího trvání omezení bude nutné 

snižovat náklady. Zároveň jsou si však vědomi faktu, že se potýkáme s nedostatkem 

kvalitních řidičů. Z tohoto důvodu se chtějí vyvarovat propouštění (36). 

Dle článku Svazu průmyslu a dopravy České republiky musí v současné době čeští 

dopravci čelit konkurentům z řad dopravních společností východní Evropy. Tyto 

společnosti začaly využívat mezer v evropské legislativě a jsou tak pro tuzemské 

dopravce hrozbou (35). 

S příchodem konkurence se pojí i hrozba ztráty stálých zákazníků, která by mohla 

společnosti způsobit nepříjemné komplikace. 



99 

 

5 SOUHRNNÉ HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE A 

NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

Náplní následující kapitoly bude souhrnné hodnocení provedené finanční a strategické 

analýzy. Bude tak zhodnocen stav vybrané společnosti NOVA Blansko s.r.o. a ze 

souhrnného hodnocení budou odvozena doporučení pro udržení, případně zlepšení 

výkonnosti společnosti. 

5.1 Souhrnné hodnocení finanční a obchodní situace 

Pro diplomovou práci byl vybrán podnik NOVA Blansko s.r.o., který působí v odvětví 

nákladní dopravy. Jedná se o podnik malý, což jasně ukazuje i provedené srovnání 

s dvěma konkurenčními podniky působícími ve stejném kraji. 

Společnost NOVA Blansko s.r.o. vznikla v 90. letech minulého století, kdy se oddělila 

od Stavebního bytového družstva Macocha. Po celou dobu své existence se zabývá 

nákladní dopravou, opravami nákladních vozidel, jednak vlastních, ale také nabízí tuto 

službu svým zákazníkům a také realizací jeřábnických prací. V minulosti bylo její 

portfolio nabízených služeb rozšířené také o pronájem a montování lešení, z důvodu 

mnoha problémů spojených s touto službou se nakonec společnost rozhodla od této 

činnosti ustoupit. V současné době se orientuje převážně na tuzemskou přepravu, ale 

nabízí možnost přepravy také v rámci Slovenska. 

Vybraní konkurenti působí ve stejném odvětví, zabývají se také primárně nákladní 

dopravou, popřípadě je jejich nabídka rozšířena o možnost využití skladovacích prostor. 

Zvolenými konkurenty jsou M.S. TRADE – CZ s.r.o., SH Trans, s.r.o., DOPRAVA 

SILNICE, spol. s.r.o. a KAVERTRANS s.r.o. 

Dle členění NACE spadá společnost do těchto kategorií 49410 Silniční nákladní 

doprava a 52210 Činnosti související s pozemní dopravou. Konkurenti byli vybráni 

prostřednictvím databáze Amadeus, kdy hlavními faktory pro jejich výběr byly obor 

podnikání a region jejich působení. 

Pro společnost NOVA Blansko byly v rámci strategické analýzy zpracovány tři analýzy, 

konkrétně analýza PESTLE, Porterova analýza a analýza SWOT. Tyto analýzy byly 
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zpracovány v rámci studentských možností, je třeba brát v potaz jejich nedostatky 

vyplývající z omezenosti přístupu k určitým informacím. 

Analýza PESTLE přinesla informace o okolí podniku. Z analýzy politických faktorů 

vyplývá, že Česká republika se řadí mezi deset zemí, které dle Global Peace Indexu 

dosahují nejvyšší úrovně míru. Česká republika se díky vhodně zvolené kombinaci 

makroekonomie a strukturální politiky řadí mezi atraktivní lokality pro zahraniční 

investory a soustavně usiluje o zlepšování podnikatelského prostředí. Z hlediska vývoje 

ekonomiky je očekáván pokles. V roce 2019 došlo k výraznému zpomalení globálního 

ekonomického růstu a nadále se očekává nízká dynamika růstu. Z důvodu šíření 

onemocnění covid-19 vydala vláda České republiky mnoho nařízení a opatření, která 

mají značný dopad nejen na osobní životy, ale i na oblast podnikání a ekonomiku jako 

takovou. Z důvodu uzavření hranic vyvstalo mnoho problémů nejen pro dopravní 

společnosti. Rovněž velké množství provozoven a podniků muselo přerušit výrobu. 

Omezení zejména v automobilovém průmyslu mohou mít významný dopad na vývoj 

české ekonomiky a tudíž i na dopravní společnosti, velká část z nich se soustředí na 

transport dílů pro automobilový průmysl. Sociální prostředí zahrnuje mimo jiné faktor 

míry nezaměstnanosti. Dopravci se momentálně potýkají s nedostatkem kvalitních a 

spolehlivých řidičů. Tento problém je násoben opatřeními proti šíření koronaviru, kvůli 

kterým společnosti čelí v mnoha případech až existenčním problémům. Pokud tato 

situace bude přetrvávat delší časové období, bude nutné přejít ke snižování nákladů. 

Dopravní společnosti se však chtějí vyhnout propouštění svých zaměstnanců, jelikož 

v budoucnu by se mohly potýkat s problémem opačným, a to jak získat kvalitní 

pracovníky zpět. Technologické faktory v oblasti dopravy obecně se v současné době 

prolínají s environmentálními faktory. To co je spojuje, je otázkou ekologie a ochrany 

životního prostředí. Momentálně je téma naftových motorů a důsledky jejich používání 

velmi diskutované. Je důležité, aby se společnost snažila pracovat na snížení ekologické 

zátěže způsobené svou činností. Také je důležité mít přehled o legislativních změnách a 

včas se jim přizpůsobovat. 

Porterova analýza přinesla poznatek o vyjednávací síle dodavatelů, protože se jedná 

převážně o prodejce pohonných hmot, podnik se nenachází v pozici, kdy by měl 

možnost významným způsobem ovlivnit cenu. Podnik odebírá velké množství 
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pohonných hmot a uskladňuje je v místě svého sídla. Dalším poznatkem je vyjednávací 

síla zákazníků. Podnik v tomto odvětví musí být schopen reagovat na zákazníkovy 

požadavky a musí být schopen se jim přizpůsobit. Dopravních společností je velké 

množství, zákazník má příležitost si mezi nimi vybrat. Nepřizpůsobení se tak může 

znamenat ztrátu zákazníka. Substituce nákladní dopravy není snadná, záleží na lokalitě, 

jaký přístup umožňuje apod. Hrozba vstupu nové konkurence je relativně velká, bariéry 

vstupu nejsou tak velké, jako v odvětví průmyslu. Přesto je vstup do odvětví finančně 

náročný a bariéra spočívá v získání důvěry zákazníků, vybudování si pozice na trhu a 

dobrého jména. Nyní se také dopravní společnosti potýkají s příchodem silné 

konkurence z východní Evropy, které se daří využívat mezer v legislativě EU a 

následně z toho těžit ve svůj prospěch. 

 

Tržby společnosti NOVA Blansko s.r.o., vykazují v posledních letech téměř nekolísající 

hodnotu, lze je považovat za stabilní. Z hlediska výsledku hospodaření, který podnik za 

sledovaných pět let vykázal, je zřejmý pokles, ale mimo rok 2016, společnost stále 

vykazuje zisk. 

Ukazatele likvidity komplexně vykazují hodnoty vyšší, než doporučené a ve většině 

případů dosahují hodnoty vyšší, než oborový průměr. Příčinou je velké množství 

peněžních prostředků na účtech. 

Společnost vykazuje nízké hodnoty zadlužení, celková zadluženost se za celých 5 let 

pohybuje kolem hodnoty 20 %, téměř nekolísá. Během celého sledovaného období 

společnost nevyužila krátkodobý, ani dlouhodobý bankovní úvěr. Ve struktuře 

financování významně převažuje vlastní kapitál nad kapitálem cizím. 

Hodnoty ukazatelů rentability vykazují od roku 2015 klesající charakter, v roce 2016 

dokonce zápornou hodnotu (důvodem je vykazovaná ztráta ve stejném roce). 

V následujících letech ukazatele dosahují kladných čísel, přibližují se oborovému 

průměru, ale v porovnání s konkurencí jsou velmi nízké. Důvodem je pokles hodnoty 

zisku oproti rokům 2014 a 2015. 
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Ukazatele obratu aktiv a obratu dlouhodobého majetku dosahují doporučených hodnot, 

stojí si velmi dobře. Hodnota ukazatele obratu dlouhodobého majetku by měla 

přesahovat hodnotu ukazatele obratu aktiv. Toto kritérium společnost ve všech 

sledovaných letech splňuje. Na základě ukazatelů doby obratu pohledávek a doby 

obratu závazků bylo zjištěno, že společnost hradí své závazky v kratším čase, než 

inkasuje platby za své pohledávky.  

5.2 Pronájem skladovacích prostor 

NOVA Blansko s.r.o. neposkytuje svým zákazníkům možnost uskladnění nákladu. 

Konkurenční společnosti však tuto možnost do své škály nabízených služeb zahrnují. 

Díky této možnosti by společnost získala novou příležitost, jak přilákat nové zákazníky 

a rozšířila by tak nabídku svých služeb. 

Společnost v současné době nedisponuje vhodnými prostory pro zahájení nabídky 

skladovacích prostor. Nabízí se varianta vlastní výstavby, což by zahrnovalo i nákup 

pozemku, který momentálně společnost k dispozici také nemá. Samotná výstavba 

skladovací haly je finančně náročná záležitost a stávající ekonomická situace pro tuto 

variantu není příznivá. Náročnost související s realizací výstavby společně s ostatními 

okolnostmi tak tuto variantu staví do momentálně nepříznivé pozice. Variantou druhou 

je možnost pronájmu skladovacích prostor, kdy starosti s realizací a financováním 

výstavby odpadají. Společnost by si pro začátek mohla pronajmout skladovací prostor 

na určitou dobu, mezitím by se přesvědčila o přínosnosti tohoto kroku pro její činnost, a 

pokud by se tento krok osvědčil, bylo by možné začít uvažovat nad dlouhodobým 

pronájmem, popřípadě nad výstavbou vlastních skladovacích prostor. 

Na základě internetového průzkumu jsem nalezla různé nabídky prostor v oblasti 

Jihomoravského kraje. Vybrala jsem z nich následující nabídky, které by pro podnik 

mohly být zajímavé. 

K dispozici jsou prostory přímo v Blansku. Jedná se o výrobní areál, který byl 

kolaudován v roce 1981 jako objekt pro speciální výrobu. Celkový stav budovy je dobrý 

a nachází se v přímé blízkosti sídla společnosti NOVA Blansko s.r.o. V budově je 

k dispozici 7 000 m
2
 a je vhodná pro výrobu i administrativu. Nevýhodou je, že budova 

není k dispozici pro pronájem, ale pro prodej (41). 
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Příznivější variantou je nabídka skladovacích prostor v areálu společnosti TOS Kuřim, 

neboť město Kuřim se nachází v blízké vzdálenosti od Blanska a prostory jsou přímo 

určeny pro skladovací účely. V nabídce je 1 285 m
2
, k objektu je bezproblémový přístup 

pro kamiony a k dispozici je od července 2020 (42). 

Třetí nalezenou variantou jsou prostory opět v Kuřimi. Jedná se konkrétně o objekt 

SmartZone Kuřim, prostory jsou vhodné pro skladování a k dispozici je 552 m
2
 (43).  

První nabídka je pro podnik výhodná zejména z důvodu lokality, nachází se v přímé 

blízkosti. Ostatní dvě nabídky se však zdají být lepší alternativou, ať už z hlediska 

rozměrů nabízených prostor, tak také z přizpůsobení prostor pro účely skladování, ke 

kterým by je NOVA Blansko s.r.o. případně využívala. Jako nejbližší možnostem a 

účelům se jeví nabídka třetí. 

S provozováním skladovacích prostor se pojí potřeba zajistit skladníka. Pokud bychom 

uvažovali s průměrnou mzdou pro profesi skladníka, která v dubnu 2020 dosahovala 

výše 22 134 Kč za měsíc, za rok by náklady na jednoho zaměstnance činily 265 608 Kč 

(44). 

Hrubá mzda 22 134 Kč 

Náklady na SP a ZP 7 482 Kč 

Mzda celkem 29 616 Kč 

Na jednu směnu tedy vychází kalkulace 1 362 Kč (pokud uvažujeme průměrný počet 

pracovních dní v měsíci 21,74). 

Tabulka 24 Přehled nákladů - skladník (vlastní zpracování) 

Skladník částka 

Hrubá mzda 22 134 Kč 

Náklady na SP a ZP 7 482 Kč 

Mzda celkem 29 616 Kč 

Kalkulace na jednu směnu 1 362 Kč 
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Pro skladovací prostory bude nutné zajistit vysokozdvižný vozík. Tyto vozíky jsou 

k dispozici v různých variantách, například dieselový, elektrický či plynový. Společnost 

Jungheinrich nabízí všechny tyto typy vozíků a zákazník má možnost volit mezi 

vozíkem úplně novým, nebo již opotřebeným. 

Pokud by se společnost rozhodla pro nákup dieselového vysokozdvižného vozíku 

s parametry nosnosti 3 000 kg a zdvihu 3 000 mm, jeho cena by byla 399 000 Kč bez 

DPH (45). 

V případě volby vysokozdvižného vozíků, který již byl používán, je na stránkách 

Jungheinrich k dispozici vozík s parametry nosnosti 2 000 kg a zdvihu 4 500 mm. Jeho 

cena je 329 000 Kč bez DPH (45). 

Pro přehlednost uvádím údaje o vysokozdvižných vozících i v následující tabulce. 

Tabulka 25 Porovnání vysokozdvižných vozíků (vlastní zpracování) 

 Nový vysokozdvižný vozík Používaný vysokozdvižný vozík 

Nosnost (Kg) 3 000 2 000 

Zdvih (mm) 3 000 4 500 

Cena bez DPH (Kč) 399 000 329 000 

 

5.3 Zvýšení povědomí mezi potenciálními zákazníky 

V současné době můžeme považovat Facebook za jednu z nejjednodušších možností, 

jak snadno komunikovat s velkou škálou lidí, lépe zacílit na své zákazníky a dostat se 

do povědomí zákazníků potenciálních. Vytvořit reklamu na sociálních sítích umožňuje 

oslovit lidi, kteří jsou pro činnost společnosti nejdůležitější. Je však důležité zvolit 

správný druh reklamy, což nemusí být úplně snadné. Primárně je potřeba si stanovit, co 

od lidí po zhlédnutí reklamy očekáváme a podle toho se rozhodnout, jaký druh reklamy 

zvolíme. Očekávání můžou být různá, například že potenciální zákazník následně 

navštíví webové stránky společnosti, nebo může jít o snahu zvýšit povědomí o 

společnosti (37). 

Společnost NOVA Blansko s.r.o. má vytvořený facebookový profil, ale neuvádí 

dostatečný počet informací a aktivita je na něm velmi nízká. Jak vyplývá z Porterovy 
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analýzy, v tomto odvětví působí široká škála společností a zákazník má možnost si 

vybrat přesně podle svých požadavků. Předpokladem pro prosazení se a získání 

zákazníků je spolehlivost, kvalita poskytovaných služeb, ale také ochota vyjít svým 

zákazníkům vstříc a přizpůsobit se jejich požadavkům. Facebookový profil může 

komunikaci se zákazníkem usnadnit, pomoci společnosti se zákazníkovi přiblížit a 

představit mu služby, které poskytuje. 

V současné době nejsou na facebookový profil přidávány žádné příspěvky. Ze začátku 

by bylo možné přidávat příspěvky například jednou za čtrnáct dní. Vytvoření příspěvku 

nezabere příliš velké množství času, je tedy v silách jednoho z administrativních 

pracovníků, aby se této činnosti během své pracovní doby věnoval. Další alternativou je 

zadat tento úkol externí společnosti, která se zabývá marketingovými disciplínami. Tato 

varianta je však finančně náročná a v současné době je pro podnik příznivější se tohoto 

úkolu zhostit vlastními silami. 

Mezi další z možností, jak se podnik může snáze dostat do povědomí pomocí sociálních 

sítí, můžeme zařadit aktivitu na Instagramu, který se momentálně těší velké popularitě. 

Tato sociální síť nabízí mimo jiné možnost placené propagace (Facebook ovšem také) a 

umožňuje jejímu uživateli touto cestou oslovit širší škálu potenciálních zákazníků. 

Aktivita na sociálních sítích může společnosti poskytnout také zpětnou vazbu od 

zákazníků, kteří mají možnost zde uvést své hodnocení, či zanechat komentář. 
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Obrázek 8 Současný facebookový profil společnosti 

5.4 Zaměření se na pohledávky a závazky 

Na následujícím grafu jsou srovnány doby obratu pohledávek a závazků za sledované 

období. Graf ukazuje skutečnost, že doba obratu pohledávek není delší než doba obratu 

závazků, a to v žádném ze sledovaných roků. Pro společnost to značí nepříjemnou 

skutečnost, tedy že hradí své závazky dříve, než inkasuje platbu za své pohledávky. 

Doba obratu pohledávek se během sledovaného období zkracovala, což je pro podnik 

příznivá situace, neboť své finance inkasovala dříve, než v období předchozím. Ovšem 

v posledním roce je doba obratu pohledávek stále vyšší (dokonce došlo i k opětovnému 

nárůstu) než doba obratu závazků. Doba obratu závazků z obchodních vztahů se téměř 

v celém sledovaném období pohybuje kolem hodnoty 15 dní. Při srovnání 

s konkurenčními podniky je tato hodnota výrazně nižší, s výjimkou konkurenta 

KAVERTRANS s.r.o., lze tedy konstatovat dobrou platební morálku podniku. 

Společnosti lze doporučit (bez znalosti podrobnějších interních informací, politiky 

společnosti a vzájemných vztahů), aby se na tuto skutečnost zaměřila a prozkoumala 

veškeré možné alternativy, jak je možné tuto situaci zlepšit. 
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Graf 27 Srovnání doby obratu pohledávek a závazků společnosti NOVA Blansko s.r.o. 

5.5 Nedostatek zaměstnanců 

Jak již bylo několikrát zmíněno, dopravní společnosti se potýkají s nedostatkem 

profesionálních řidičů. Tento nedostatek by mohla částečně pomoci vyřešit nastupující 

krize, na jejímž základě lze očekávat výrazné změny na trhu práce. Mnoho lidí ztratí 

práci a bude hledat nové zaměstnání. Je logické, že ne každý zájemce o povolání řidiče 

již disponuje řidičským oprávněním potřebných skupin. 

Společnost by mohla vyvinout vlastní iniciativu a v tomto ohledu zacílit na potenciální 

zaměstnance nabídkou příspěvku na získání potřebné kvalifikace, tedy proplacením 

určité částky vynaložené na dosažení řidičského oprávnění. 

Tabulka 26 Přehled cen rozšíření řidičského oprávnění (vlastní zpracování) 

 Pernica Václav Nečas 

Rozšíření z B na C 15 000 15 000 

Rozšíření z C na CE 7 000 7 000 

 

Orientačně byly vyhledány dvě autoškoly, první je autoškola Pernica, která působí 

přímo v Blansku, druhá je autoškola Václav Nečas v Boskovicích. Obě autoškoly 

nabízejí možnost rozšíření řidičského oprávnění z B na C, kdy je cena u obou shodná 

(15 000 Kč), a rozšíření z C na CE, kdy je cena také shodná (7 000 Kč) (46) (47). 
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O vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče mohou požádat řidiči, kteří se zúčastnili 

vstupního školení v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a úspěšně 

vykonali zkoušku profesní způsobilosti v období 6 měsíců před podáním žádosti, 

zúčastnili se pravidelného školení profesní způsobilosti řidičů, případně kurzu 

pravidelného školení profesní způsobilosti řidičů (48). 

Toto školení rovněž nabízí obě již zmíněné autoškoly. Autoškola Pernica ve svém 

ceníku uvádí dvě částky, které se odvíjejí od zvoleného počtu hodin. Autoškola Václav 

Nečas uvádí pouze částku 850 Kč za odborné školení řidičů (46) (47). 

Tabulka 27 Přehled cen profesního školení (vlastní zpracování) 

 Pernica Václav Nečas 

Profesní školení 7 hodin 1 000 Kč 850 Kč 

Profesní školení 35 hodin 5 000 Kč 

 

V případě, že by se společnost rozhodla financovat rozšíření řidičského oprávnění, za 

jednu osobu by to byla částka 22 000 Kč, pokud nezahrnujeme profesní školení. 

5.6 Navázání spolupráce se střední odbornou školou 

Je dlouholetou tradicí, že podniky působící zejména v průmyslových odvětvích navazují 

spolupráce s odbornými učilišti, nebo průmyslovými školami a umožňují tak studentům 

a učňům získat nové dovednosti, zkušenosti a poskytují jim možnost seznámit se 

s praxí. Často je také zvykem nabídnout studentům absolvování odborné praxe 

s možností nechat se v podniku zaměstnat po řádném ukončení studia na určitou dobu. 

Podniky si takto „vychovávají“ své vlastní zaměstnance a výhody tak získávají obě 

strany. 

Například střední škola André Citroëna v Boskovicích nabízí studijní obor s názvem 

Dopravní prostředky, který spadá do školního vzdělávacího programu Silniční doprava. 

Studenti střední školy André Citroëna mají možnost zdarma absolvovat během studia 

zkoušky řidičského oprávnění skupin B a C a dokonce i profesní průkaz. Mnoho z řad 

dotázaných studentů potvrdilo, že jedním z důvodů pro výběr této školy byl možnost 

získat během studia řidičské oprávnění. Existuje zde tedy předpoklad, že po absolvování 

studia budou mít o výkon práce v tomto oboru vážný zájem (38). Mají tedy možnost 
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získat potřebnou kvalifikaci pro výkon budoucího zaměstnání v oblasti silniční dopravy. 

Další školou s obdobným zaměřením je například Střední škola automobilní 

v Prostějově. Zde se rovněž řadí mezi uplatnění absolventů autoopravárenství a 

uplatnění jako řidič osobní či nákladní dopravy. Výuka taktéž zahrnuje přípravu na 

získání řidičského oprávnění skupiny B a C (39). 

Nabízí se příležitost oslovit školu jménem podniku a nabídnout studentům možnost 

absolvování praxe. V současné době je velmi náročné sehnat schopného a odpovědného 

řidiče, proto by tato varianta mohla být výhodná, neboť může pomoci zajistit do 

budoucna nové vyškolené pracovníky, kterých je momentálně nedostatek. 

V první řadě je k dispozici varianta nabídnout studentům prozatím pouze možnost 

absolvovat v podniku praxi po určitý čas. Studenti se tak budou moci obeznámit s praxí 

a obě strany se mohou přesvědčit, zda tento krok plní jejich očekávání, či nikoliv. 

V případě, že se praxe osvědčí a bude možné je považovat za přínosné, může podnik 

zvážit nabídku navázání pracovního poměru s některými vybranými studenty po řádném 

ukončení jejich studia. 
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ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem zhodnotila obchodní a finanční výkonnost vybrané společnosti 

NOVA Blansko s.r.o. a následně jsem provedla porovnání s výsledky vybraných 

konkurenčních podniků, kterými byly podniky působící v Jihomoravském kraji. 

Konkrétně se jednalo o M.S. TRADE – CZ s.r.o., SH Trans, s.r.o., KAVERTRANS 

s.r.o. a Doprava silnice, spol. s.r.o. Konkurenti byli vybráni pomocí databáze Amadeus 

a pro zjištění dalších potřebných informací byly mimo jiné využity webové stránky 

jednotlivých podniků a portál justice. Celkové zhodnocení tedy bylo provedeno 

prostřednictvím benchmarkingu a z výsledků byla vyvozena doporučení pro zlepšení 

současné situace. 

V současné době se celý svět potýká se šířením koronaviru. Tato situace velmi 

významně ovlivňuje jednotlivé státy a jejich ekonomiky. NOVA Blansko s.r.o. je 

dopravní společnost a i na ni mají opatření vydaná vládou České republiky dopad a 

ovlivňují její činnost. Společnost má oproti svým konkurentům částečnou výhodu, 

soustředí se převážně na tuzemský trh. Opatření, která vedla k uzavření hranic a 

k omezení výroby (zejména komponentů automobilového průmyslu), na ni nepůsobí tak 

dramaticky, jako na společnosti vyvážející do zahraničí. Přesto společnost zaznamenala 

pokles zakázek, se kterým je potřeba se přechodně vyrovnat. Problémem přepravních 

společností již před rozšířením koronaviru byl nedostatek kvalitních řidičů. Na tento 

problém se soustředí dva návrhy, kdy jedním z nich je poskytnutí příspěvku na získání 

potřebné kvalifikace (řidičského oprávnění patřičných skupin) a tím zatraktivnit 

nabídku pracovního poměru ve společnosti. Druhým návrhem je navázání spolupráce se 

střední odbornou školou, případně učilištěm. Tímto způsobem se může podnik přímo 

podílet na „výchově“ svých budoucích zaměstnanců. 

Zjištěným nedostatkem je delší doba obratu pohledávek než závazků, což značí, že 

společnost musí hradit své závazky před inkasem plateb od svých zákazníků. 

Společnosti doporučuji se na tento nedostatek zaměřit. 

Při srovnání podniků bylo zjištěno, že konkurent nabízí svým zákazníkům možnost 

využití skladovacích prostor, které spravuje. Tato služba by mohla být zajímavým 
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rozšířením škály nabízených služeb i pro společnost NOVA Blansko s.r.o. a mohla by 

díky ní získat nové zákazníky a zlepšit svou pozici na trhu. 

Posledním z návrhů je doporučení věnovat větší pozornost sociálním sítím. NOVA 

Blansko s.r.o. má založený facebookový profil, který není aktivně využíván. Jeho 

prostřednictvím by mohla komunikovat se zákazníky, mohla by získat zpětnou vazbu a 

dostat se do většího povědomí. Tento návrh s sebou nenese velké náklady a mohl by 

společnosti v budoucnu přinést užitek. 

V porovnání s konkurencí byl vyvozen závěr, že společnost NOVA Blansko s.r.o. 

dosahuje oproti zvoleným konkurentům nižších hodnot, což je dáno především velikostí 

zvolených podniků. Přesto se domnívám, že si společnost stojí dobře, dosahuje nízké 

míry zadlužení a tvoří zisk. Je potřeba, aby se společnost zaměřila na odhalené 

nedostatky a nadále s nimi pracovala a snažila se je zlepšit. 
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Příloha 1 Aktiva NOVA Blansko s.r.o. 2014 - 2018 

 

 

Netto Netto Netto Netto Netto 

2014 2015 2016 2017 2018 

AKTIVA CELKEM 4205 5105 4510 4876 4587 

Stálá aktiva 1690 2147 1621 1760 855 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 

0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 

1690 2147 1621 1760 855 

Pozemky a stavby 30 29 28 26 25 

Pozemky 0 0 0 0 0 

Stavby 30 29 28 26 25 

Hmotné movité věci a jejich 

soubory 

1660 2118 1593 1734 830 

Dlouhodobý finanční 

majetek 

0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 2510 2956 2884 3115 3727 

Zásoby 125 142 120 124 115 

Materiál 125 142 120 124 115 

Pohledávky  1701 1548 1023 1003 1164 

Krátkodobé pohledávky 1701 1548 1023 1003 1167 

Pohledávky z obchodních 

vztahů 

1604 1525 888 962 1148 

Pohledávky – ostatní 97 23 135 41 19 

Stát - daňové pohledávky 75 0 116 23 0 

Krátkodobé poskytnuté 

zálohy 

22 23 19 18 19 

Peněžní prostředky 684 1266 1741 1988 2448 

Peněžní prostředky v 

pokladně 

30 99 21 77 51 

Peněžní prostředky na účtech 654 1167 1720 1911 2397 



II 

 

Časové rozlišení aktiv 5 2 5 1 5 

Náklady příštích období  5 2 5 1 5 

 

Příloha 2 Pasiva NOVA Blansko s.r.o. 2014 - 2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 

PASIVA CELKEM 4205 5105 4510 4876 4587 

Vlastní kapitál 3285 3933 3636 3693 3717 

Základní kapitál 120 120 120 120 120 

Základní kapitál 120 120 120 120 120 

Ážio a kapitálové fondy 1019 1019 1019 1019 1019 

Kapitálové fondy 1019 1019 1019 1019 1019 

Ostatní kapitálové fondy 1019 1019 1019 1019 1019 

Fondy ze zisku 184 176 194 187 181 

Ostatní rezervní fondy 62 62 62 62 62 

Statutární a ostatní fondy 122 114 132 125 119 

Výsledek hospodaření minulých let  (+/-) 1529 1962 2587 2303 2367 

Nerozdělený zisk min let nebo neuhrazená 

ztráta min let (+/-) 

1529 1962 2587 2303 2367 

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+/-)  

433 656 -284 64 30 

Cizí zdroje 920 1172 874 1183 870 

Závazky 920 1172 874 1183 870 

Krátkodobé závazky 920 1172 874 1183 870 

Závazky z obchodních vztahů 423 502 471 789 430 

Závazky – ostatní 497 670 403 394 440 

Závazky k zaměstnancům 147 146 126 134 135 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 

169 189 111 128 123 

Stát - daňové závazky a dotace 139 234 94 60 117 

Dohadné účty pasivní  42 98 70 69 60 

Jiné závazky 0 3 2 3 5 



III 

 

Příloha 3 VZZ NOVA Blansko s.r.o. 2014 - 2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a 

služeb 

11149 11972 10351 10835 10858 

Tržby za prodej zboží  0 0 0 0 0 

Výkonová spotřeba 5590 5499 5087 5462 5499 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 0 0 

Spotřeba materiálu a energie 3545 3071 2187 2405 2665 

Služby 2045 2428 2900 3057 2834 

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 0 0 0 0 0 

Aktivace (-) 0 0 0 0 0 

Osobní náklady 3748 4056 3488 3523 3683 

Mzdové náklady 2735 2962 2541 2570 2686 

Náklady na sociální zabezpečení, 

zdravotní pojištění a ostatní náklady 

1013 1094 947 953 997 

Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 

921 996 853 862 902 

Ostatní náklady 92 98 94 91 95 

Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 

+ 18 + 19) 

567 974 1081 1073 908 

Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 + 

17 ) 

567 974 1081 1073 905 

Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku - trvalé 

567 974 1081 1073 905 

Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku - 

dočasné 

0 0 0 0 0 

Úpravy hodnot zásob 0 0 0 0 0 

Úpravy hodnot pohledávek 0 0 0 0 3 

Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 268 329 231 1 26 



IV 

 

23)  

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku  260 190 171 0 -24 

Tržby z prodaného materiálu 0 0 0 0 0 

Jiné provozní výnosy 8 139 60 1 50 

Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29) 941 930 1179 674 735 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku 

0 0 0 0 0 

Prodaný materiál 0 0 0 0 0 

Daně a poplatky 779 755 546 521 560 

Rezervy v provozní oblasti a komplexní 

náklady příštích období 

-74 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady 236 175 633 153 175 

Provozní výsledek hospodaření (+/-) 571 842 -253 104 59 

Ostatní finanční náklady 36 36 31 25 23 

Finanční výsledek hospodaření ( +/- ) -36 -36 -31 -25 -23 

Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-

)  (ř. 30 + 48) 

535 806 -284 79 36 

Daň z příjmů  (ř. 51 + 52) 102 155 0 15 6 

Daň z příjmů splatná 102 155 0 15 6 

Daň z příjmů odložená ( +/- ) 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření po zdanění  ( +/- ) 

(ř. 49 - 50) 

433 651 -284 64 30 

Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům (+/-) 

          

Výsledek hospodaření za účetní období 

(+/-)  (ř. 53 - 54) 

433 651 -284 64 30 

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + 

III. + IV. + V. + VI. + VII 

11417 12301 10582 10836 10884 

 

 

 



V 

 

Příloha 4 Aktiva M.S. TRADE - CZ s.r.o 2014 - 2018 

  netto netto netto netto netto 

2014 2015 2016 2017 2018 

AKTIVA CELKEM 41493 40996 35403 35740 29677 

Pohledávky za upsaný základní 

kapitál 

0 0 0 0 0 

Stálá aktiva 16070 12568 12852 4857 4220 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 10525 12433 12717 4729 4091 

Pozemky a stavby 7006 6832 6652 851 812 

Pozemky 0 0 0 0 0 

Stavby 7006 6832 6652 851 812 

Hmotné movité věci a jejich soubory 3346 4794 5211 3818 3221 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek a nedokončený 

dlouhodobý hmotný majetek 

173 807 854 60 58 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 

173 807 854 60 58 

Dlouhodobý finanční majetek 5545 135 135 128 129 

Podíly - ovládaná nebo ovládající 

osoba 

5545 135 135 128 129 

Oběžná aktiva 24247 27260 20806 28800 23242 

Zásoby 0 0 0 0 0 

Pohledávky  13277 15331 16542 17096 18183 

Dlouhodobé pohledávky 5763 0 0 0 0 

Pohledávky – ostatní 5763 0 0 0 0 

Jiné pohledávky 5763 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 7514 15331 16542 17096 18183 

Pohledávky z obchodních vztahů 6842 14712 15980 16157 15513 

Pohledávky – ostatní 672 619 562 939 2670 

Stát - daňové pohledávky 0 0 0 131 1534 



VI 

 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 672 584 515 646 543 

Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 365 

Jiné pohledávky 0 35 47 162 228 

Peněžní prostředky 10970 11929 4264 11704 5059 

Peněžní prostředky v pokladně 6193 2511 1925 1379 3053 

Peněžní prostředky na účtech 4777 9418 2339 10325 2006 

Časové rozlišení aktiv 1176 1168 1745 2083 2215 

Náklady příštích období  437 826 1632 1750 2185 

Příjmy příštích období 739 342 113 333 30 

 

Příloha 5 Pasiva M.S. TRADE - CZ s.r.o 2014 - 2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 

PASIVA CELKEM 41493 40996 35403 35740 29677 

Vlastní kapitál 24327 16102 12615 13331 7451 

Základní kapitál 100 100 100 100 100 

Základní kapitál 100 100 100 100 100 

Ážio a kapitálové fondy 395 257 257 250 250 

Kapitálové fondy 395 257 257 250 250 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků (+/-) 

395 257 257 250 250 

Fondy ze zisku 10 10 10 10 10 

Ostatní rezervní fondy 10 10 10 10 10 

Výsledek hospodaření minulých let  (+/-) 19606 3823 1735 6249 4971 

Nerozdělený zisk min let nebo neuhrazená 

ztráta min let (+/-) 

19606 3823 1735 6249 4971 

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+/-)  

4216 11912 10513 6722 3120 

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na 

zisku (-) 

0 0 0 0 -1000 

Cizí zdroje 16133 23959 21966 22211 22048 

Rezervy 0 0 0 0 0 



VII 

 

Závazky 16133 23959 21966 22211 22048 

Dlouhodobé závazky 20 96 34 0 0 

Dlouhodobé přijaté zálohy 20 96 34 0 0 

Krátkodobé závazky 16113 23863 21932 22211 22048 

Vydané dluhopisy 0 0 0 0 14247 

Ostatní dluhopisy 0 0 0 0 14247 

Závazky k úvěrovým institucím 4771 15493 13469 13750 0 

Krátkodobé přijaté zálohy 1824 6 0 0 0 

Závazky z obchodních vztahů 7611 6112 6614 6925 6157 

Závazky – ostatní 1907 2252 1849 1536 1644 

Závazky k zaměstnancům 17 17 476 11 37 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 

211 222 253 313 321 

Stát - daňové závazky a dotace 1089 1386 978 37 53 

Dohadné účty pasivní  0 0 142 0 51 

Jiné závazky 590 627 0 1175 1182 

Časové rozlišení pasiv 1033 935 822 198 178 

Výdaje příštích období 908 722 822 198 178 

Výnosy příštích období  125 213 0 0 0 

 

Příloha 6 VZZ M.S. TRADE - CZ s.r.o. 2014 - 2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a 

služeb 

81783 84250 90070 95171 84776 

Tržby za prodej zboží  0 5 6 0 0 

Výkonová spotřeba 63268 60239 60862 66654 62425 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 7 6 0 0 

Spotřeba materiálu a energie 23672 21584 19273 20536 19169 

Služby 39596 38648 41583 46118 43256 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 

(+/-) 

0 0 0 0 0 



VIII 

 

Aktivace (-) 0 0 0 0 0 

Osobní náklady 7522 8145 8791 10253 11278 

Mzdové náklady 5596 6076 6557 7617 8378 

Náklady na sociální zabezpečení, 

zdravotní pojištění a ostatní náklady 

1926 2069 2234 2636 2900 

Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 

1872 2020 2178 2564 2820 

Ostatní náklady 54 49 56 72 80 

Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 

15 + 18 + 19) 

711 883 1114 847 669 

Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 

+ 17 ) 

711 883 1050 879 635 

Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku - 

trvalé 

711 883 1050 879 635 

Úpravy hodnot pohledávek 0 0 64 -32 34 

Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 

23)  

6792 6511 3830 13445 4047 

Tržby z prodaného dlouhodobého 

majetku  

2982 3667 1283 11332 850 

Tržby z prodaného materiálu 5 11 4 16 0 

Jiné provozní výnosy 3805 2833 2543 2097 3197 

Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 

29) 

11226 10374 9621 21341 10239 

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku 

1190 1420 358 11218 0 

Prodaný materiál 0 0 0 0 30 

Daně a poplatky 6355 5936 6654 6801 6785 

Rezervy v provozní oblasti a 

komplexní náklady příštích období 

-367 -21 0 0 0 



IX 

 

Jiné provozní náklady 4048 3039 2609 3322 3424 

Provozní výsledek hospodaření (+/-) 5848 11125 13518 9521 4212 

Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku - podíly (ř. 32 + 33) 

0 3604 0 0 0 

Výnosy z podílů - ovládaná nebo 

ovládající osoba 

0 3604 0 0 0 

Výnosové úroky a podobné výnosy  

(ř. 40 + 41) 

403 223 2 1 2 

Výnosové úroky a podobné výnosy - 

ovládaná nebo ovládající osoba 

  223 0 0 0 

Ostatní výnosové úroky a podobné 

výnosy 

403 0 2 1 2 

Nákladové úroky a podobné náklady  

(ř. 44 + 45) 

508 441 371 368 401 

Ostatní nákladové úroky a podobné 

náklady 

508 441 371 368 401 

Ostatní finanční výnosy 289 190 65 332 503 

Ostatní finanční náklady 595 735 337 723 445 

Finanční výsledek hospodaření ( +/- ) -411 2841 -641 -758 -341 

Výsledek hospodaření  před zdaněním 

(+/-)  (ř. 30 + 48) 

5437 13966 12877 8763 3871 

Daň z příjmů  (ř. 51 + 52) 1214 1977 2364 2041 751 

Daň z příjmů splatná 1214 1977 2364 2041 751 

Výsledek hospodaření po zdanění  ( 

+/- ) (ř. 49 - 50) 

4223 11989 10513 6722 3120 

Výsledek hospodaření za účetní 

období (+/-)  (ř. 53 - 54) 

4223 11989 10513 6722 3120 

Čistý obrat za účetní období = I. + II. 

+ III. + IV. + V. + VI. + VII 

89267 94783 93973 108949 89328 

 

 



X 

 

Příloha 7 Aktiva SH Trans, s.r.o. 2014 - 2018 

  netto netto netto netto netto 

2014 2015 2016 2017 2018 

AKTIVA CELKEM 29855 35481 46033 58160 68145 

Stálá aktiva 5855 12777 14646 18722 24168 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 96 95 

Ocenitelná práva       96 95 

Software       96 95 

Dlouhodobý hmotný majetek 5855 12777 14646 18626 24073 

Pozemky a stavby       12860 14278 

Pozemky       59 59 

Stavby       12801 14219 

Hmotné movité věci a jejich soubory       5738 6762 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek a nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 

      28 3033 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 

      28 3033 

Oběžná aktiva 19540 20351 28766 35858 40468 

Zásoby 0 0 0 0 0 

Pohledávky  12056 14330 18312 23800 25580 

Dlouhodobé pohledávky -506 -602 -649 0 0 

Krátkodobé pohledávky 12562 14932 18961 23800 25580 

Pohledávky z obchodních vztahů       23497 24655 

Pohledávky – ostatní       303 925 

Stát - daňové pohledávky       11 617 

Krátkodobé poskytnuté zálohy       287 308 

Jiné pohledávky       5 0 

Peněžní prostředky 7484 6021 10499 12058 14888 

Peněžní prostředky v pokladně       2127 2395 

Peněžní prostředky na účtech       9931 12493 



XI 

 

Časové rozlišení aktiv 1450 2353 2621 3580 3509 

Náklady příštích období  1450 2353 2621 3580 3509 

 

Příloha 8 Pasiva SH Trans, s.r.o. 2014 - 2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 

PASIVA CELKEM 29855 35481 46035 58160 68145 

Vlastní kapitál 10640 15442 24654 38563 52507 

Základní kapitál 330 330 330 330 330 

Základní kapitál 330 330 330 330 330 

Ážio a kapitálové fondy 320 320 320 32 320 

Kapitálové fondy 320 320 320 32 320 

Ostatní kapitálové fondy 320 320 320 32 320 

Fondy ze zisku 33 33 33 33 33 

Ostatní rezervní fondy 33 33 33 33 33 

Výsledek hospodaření minulých let  

(+/-) 

5904 9958 14759 23970 37881 

Nerozdělený zisk min let nebo 

neuhrazená ztráta min let (+/-) 

5904 9958 14759 23970 37881 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období (+/-)  

4053 4801 9212 14198 13943 

Cizí zdroje 19215 20039 21381 19597 15638 

Rezervy 0 0 0 0 0 

Závazky       19597 15638 

Dlouhodobé závazky     3787 2744 1752 

Závazky k úvěrovým institucím       2744 1752 

Krátkodobé závazky 19215 20039 17594 16853 13886 

Závazky k úvěrovým institucím 4144 3620       

Závazky z obchodních vztahů       3726 3798 

Závazky – ostatní       13127 10088 

Závazky ke společníkům       10670 8470 

Závazky ze sociálního zabezpečení a       223 281 



XII 

 

zdravotního pojištění 

Stát - daňové závazky a dotace       1391 362 

Dohadné účty pasivní        32 0 

Jiné závazky       811 975 

 

Příloha 9 VZZ SH Trans, s.r.o. 2014 - 2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a 

služeb 

53383 59929 73602 96995 118092 

Tržby za prodej zboží    5 375 10 98 

Výkonová spotřeba 39768 42196 46744 59326 76770 

Náklady vynaložené na prodané zboží       0 3 

Spotřeba materiálu a energie       34830 46601 

Služby       24496 30166 

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)       136 118 

Aktivace (-)       0 0 

Osobní náklady 3492 4079 5421 7558 10738 

Mzdové náklady       5494 7863 

Náklady na sociální zabezpečení, 

zdravotní pojištění a ostatní náklady 

      2064 2875 

Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 

      1869 2633 

Ostatní náklady       195 242 

Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 

+ 18 + 19) 

749 1279 2194 2436 2397 

Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 + 

17 ) 

749 1279 2194 2436 2142 

Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku - trvalé 

749 1279 2194 2142 2142 

Úpravy hodnot dlouhodobého       294 0 



XIII 

 

nehmotného a hmotného majetku - 

dočasné 

Úpravy hodnot pohledávek       0 255 

Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 

23)  

1003 2180 1376 540 2328 

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku  181 402   0 694 

Tržby z prodaného materiálu       0 0 

Jiné provozní výnosy 822 1778   540 1634 

Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29) 6213 7648 9126 9752 12832 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku 

145     0 970 

Daně a poplatky 4887 6350   9468 11528 

Rezervy v provozní oblasti a komplexní 

náklady příštích období 

513         

Jiné provozní náklady 668 1298   284 334 

Provozní výsledek hospodaření (+/-) 5164 6612 11868 18337 17663 

Nákladové úroky a podobné náklady  

(ř. 44 + 45) 

140 116 222 126 97 

Nákladové úroky a podobné náklady - 

ovládaná nebo ovládající osoba 

140 116   126 97 

Ostatní nákladové úroky a podobné 

náklady 

      0 0 

Ostatní finanční výnosy 237 33 8 3 209 

Ostatní finanční náklady 221 576 276 1016 509 

Finanční výsledek hospodaření ( +/- ) -124 -659 -490 -1139 -397 

Výsledek hospodaření  před zdaněním 

(+/-)  (ř. 30 + 48) 

5040 5953 11378 17198 17266 

Daň z příjmů  (ř. 51 + 52) 987 1152 2166 3283 3323 

Daň z příjmů splatná 987 1152 2166 3283 3323 

Výsledek hospodaření po zdanění  ( +/- 

) (ř. 49 - 50) 

4053 4801 9212 13915 13943 



XIV 

 

Výsledek hospodaření za účetní období 

(+/-)  (ř. 53 - 54) 

4053 4801 9212 13915 13943 

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + 

III. + IV. + V. + VI. + VII 

    75361 97548 120727 

 

Příloha 10 Aktiva KAVERTRANS s.r.o. 2014 - 2018 

 Netto Netto Netto Netto Netto 

2014 2015 2016 2017 2018 

AKTIVA CELKEM 7325 8989 10767 11264 10938 

Pohledávky za upsaný základní 

kapitál 

0 0 0 0 0 

Stálá aktiva 1410 2588 4562 4408 5264 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 1410 2588 4562 4408 5264 

Pozemky a stavby 0 0 0 0 0 

Pozemky 0 0 0 0 0 

Stavby 0 0 0 0 0 

Hmotné movité věci a jejich soubory 1410 2588 4562 4408 5264 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 5275 5869 5855 6558 5444 

Zásoby 0 0 0 0 0 

Pohledávky  3535 2923 2815 2960 2811 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 3535 2923 2815 2960 2811 

Pohledávky z obchodních vztahů 3342 2696 2460 2577 2465 

Pohledávky – ostatní 193 227 355 383 346 

Pohledávky za společníky 0 0 0 0 0 

Sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 

0 0 0 0 0 

Stát - daňové pohledávky 5 11 4 8 13 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 0 0 54 13 0 



XV 

 

Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 

Jiné pohledávky 188 216 297 362 333 

Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

Peněžní prostředky 1740 2946 3040 3598 2633 

Peněžní prostředky v pokladně 192 234 307 476 600 

Peněžní prostředky na účtech 1548 2712 2733 3122 2033 

Časové rozlišení aktiv 640 532 350 298 230 

Náklady příštích období  616 532 350 298 136 

Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 

Příjmy příštích období 24 0 0 0 94 

 

Příloha 11 Pasiva KAVERTRANS s.r.o. 2014 - 2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

PASIVA CELKEM 7325 8989 10767 11264 10938 

Vlastní kapitál 4239 4964 5398 4673 4610 

Základní kapitál 200 200 200 200 200 

Základní kapitál 200 200 200 200 200 

Ážio a kapitálové fondy 10000 10000 10000 10000 10000 

Kapitálové fondy 10000 10000 10000 10000 10000 

Ostatní kapitálové fondy 10000 10000 10000 10000 10000 

Fondy ze zisku 20 20 20 20 20 

Ostatní rezervní fondy 20 20 20 20 20 

Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření minulých let  (+/-) -5999 -5981 -5255 -4821 -5547 

Nerozdělený zisk min let nebo neuhrazená 

ztráta min let (+/-) 

-5999 -5981 -5255 -4821 -5547 

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+/-)  

18 725 433 -726 -63 

Cizí zdroje 3075 3883 5251 6549 6294 

Rezervy 0 0 0 0 0 

Závazky 3075 3883 5251 6549 6294 



XVI 

 

Dlouhodobé závazky 1419 3808 5077 5899 5600 

Závazky k úvěrovým institucím 0 0 18 0 0 

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 5058 4900 

Závazky – ostatní 1419 3808 5059 841 700 

Závazky ke společníkům 1419 3808 5059 841 700 

Krátkodobé závazky 1656 75 174 650 694 

Závazky k úvěrovým institucím 126 17 0 0 0 

Závazky z obchodních vztahů 1471 -11 -29 361 506 

Závazky – ostatní 59 69 203 289 188 

Závazky k zaměstnancům 39 46 166 223 118 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 

20 23 35 59 62 

Stát - daňové závazky a dotace 0 0 0 1 4 

Jiné závazky 0 0 2 6 4 

Časové rozlišení pasiv 11 142 118 42 34 

Výdaje příštích období 11 142 118 42 34 

 

Příloha 12 VZZ KAVERTRANS s.r.o. 2014 - 2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a 

služeb 

13344 15419 19492 24374 26691 

Tržby za prodej zboží  0 0 0 0 0 

Výkonová spotřeba 12371 13450 16556 19927 21932 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 0 0 

Spotřeba materiálu a energie 7328 7748 9056 10770 11149 

Služby 5043 5702 7500 9157 10783 

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 0 0 0 0 0 

Aktivace (-) 0 0 0 0 0 

Osobní náklady 562 862 1095 1836 2417 

Mzdové náklady 419 644 818 1371 1806 



XVII 

 

Náklady na sociální zabezpečení, 

zdravotní pojištění a ostatní náklady 

143 218 277 465 611 

Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 

143 218 277 465 611 

Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 

+ 18 + 19) 

157 314 1322 836 703 

Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 + 

17 ) 

157 0 538 574 703 

Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku - trvalé 

157 0 538 574 703 

Úpravy hodnot pohledávek 0 0 784 262 0 

Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 

23)  

581 963 953 563 236 

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku   350 0 65 90 

Tržby z prodaného materiálu 0 0 0 0 0 

Jiné provozní výnosy 581 613 953 498 146 

Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29) 758 895 903 2801 1761 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku 

55 0 0 0 0 

Prodaný materiál 0 0 0 0 0 

Daně a poplatky 388 524 346 1408 830 

Rezervy v provozní oblasti a komplexní 

náklady příštích období 

0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady 315 371 557 1393 931 

Provozní výsledek hospodaření (+/-) 77 861 569 -463 114 

Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku - podíly (ř. 32 + 33) 

0 0 0 0 0 

Náklady vynaložené na prodané podíly 0 0 0 0 0 



XVIII 

 

Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku (ř. 36 + 37) 

0 0 0 0 0 

Náklady související s ostatním 

dlouhodobým finančním majetkem 

0 0 0 0 0 

Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 

40 + 41) 

0 1 0 0 0 

Ostatní výnosové úroky a podobné 

výnosy 

0 1 0 0 0 

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční 

oblasti 

0 0 0 0 0 

Nákladové úroky a podobné náklady  

(ř. 44 + 45) 

0 0 0 0 0 

Ostatní finanční výnosy 41 42 6 106 314 

Ostatní finanční náklady 100 179 142 369 491 

Finanční výsledek hospodaření ( +/- ) -59 -136 -136 -263 -177 

Výsledek hospodaření  před zdaněním 

(+/-)  (ř. 30 + 48) 

18 725 433 -726 -63 

Daň z příjmů (ř. 51 + 52) 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření po zdanění ( +/- ) 

(ř. 49 - 50) 

18 725 433 -726 -63 

Výsledek hospodaření za účetní období 

(+/-)  (ř. 53 - 54) 

18 725 433 -726 -63 

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + 

III. + IV. + V. + VI. + VII 

13966 16425 20451 25043 27241 

 

Příloha 13 Aktiva DOPRAVA SILNICE, spol. s.r.o. 2014 - 2018 

 netto netto netto netto netto 

2014 2015 2016 2017 2018 

AKTIVA CELKEM 66489 78262 72256 79663 72706 

Stálá aktiva 19551 24214 31449 27547 27002 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 



XIX 

 

Dlouhodobý hmotný majetek 19551 23737 30431 27228 26762 

Pozemky a stavby 0 0 0 0 0 

Hmotné movité věci a jejich soubory 19551 23737 30431 27228 26762 

Dlouhodobý finanční majetek 0 477 1018 319 240 

Zápůjčky a úvěry - ostatní 0 0 1018 319 240 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0 477 0 0 0 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 477 0 0 0 

Oběžná aktiva 46938 53319 39255 49929 42124 

Zásoby 620 348 376 601 643 

Materiál 620 348 376 601 643 

Pohledávky  37944 36355 31281 38453 32970 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 37944 36355 31281 38453 32970 

Pohledávky z obchodních vztahů 37271 35930 28896 37834 32430 

Pohledávky – ostatní 673 425 2385 619 540 

Stát - daňové pohledávky 518 222 2163 404 327 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 155 203 221 215 213 

Jiné pohledávky 0 0 1 0 0 

Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

Peněžní prostředky 8374 16616 7598 10875 8511 

Peněžní prostředky v pokladně 183 98 39 867 142 

Peněžní prostředky na účtech 8191 16518 7559 10008 8369 

Časové rozlišení aktiv 0 729 1552 2187 3580 

Náklady příštích období  0 729 1552 2187 3580 

 

Příloha 14 Pasiva DOPRAVA SILNICE, spol. s.r.o. 2014 - 2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

PASIVA CELKEM 66489 78262 72256 79663 72706 

Vlastní kapitál 41300 56823 54148 55764 56163 

Základní kapitál 400 400 400 400 400 

Základní kapitál 400 400 400 400 400 



XX 

 

Ážio a kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

Fondy ze zisku 208 208 208 208 208 

Ostatní rezervní fondy 208 208 208 208 208 

Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 32286 40692 51215 53540 55157 

Nerozdělený zisk min let nebo neuhrazená 

ztráta min let (+/-) 

32286 40692 51215 53540 55157 

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+/-)  

8406 15523 2325 1616 398 

Cizí zdroje 25189 21439 18108 23899 16543 

Rezervy 0 0 0 0 0 

Závazky 25189 21439 18108 23899 16543 

Dlouhodobé závazky 819 752 1223 1689 1887 

Odložený daňový závazek 819 752 1223 1689 1887 

Krátkodobé závazky 24370 20687 16885 22210 14656 

Závazky k úvěrovým institucím 3000 0 0 0 0 

Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 90 

Závazky z obchodních vztahů 18332 17162 15580 20790 13111 

Závazky – ostatní 3038 3525 1305 1420 1455 

Závazky k zaměstnancům 678 806 740 837 818 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 

346 415 373 442 427 

Stát - daňové závazky a dotace 1969 2252 37 68 67 

Dohadné účty pasivní  36 37 138 56 127 

Jiné závazky 9 15 17 17 16 

Časové rozlišení pasiv 0 0 0 0 0 

 

 

 

 



XXI 

 

Příloha 15 VZZ DOPRAVA SILNICE, spol. s.r.o. 2014 - 2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a 

služeb 

99522 127412 98528 89626 101124 

Tržby za prodej zboží  9878 13672 13283 15716 20250 

Výkonová spotřeba 81323 101233 86488 83024 97301 

Náklady vynaložené na prodané zboží 9887 13722 13263 15716 20230 

Spotřeba materiálu a energie 38271 35526 27125 26920 31882 

Služby 33165 51985 46100 40388 45189 

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-

) 

0 0 0 0 0 

Aktivace (-) 0 0 0 0 0 

Osobní náklady 12027 13422 15288 14478 16425 

Mzdové náklady 8492 9877 11310 10712 12131 

Náklady na sociální zabezpečení, 

zdravotní pojištění a ostatní náklady 

3535 3545 3978 3766 4294 

Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 

3460 3462 3881 3695 4181 

Ostatní náklady 75 83 97 71 113 

Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 

15 + 18 + 19) 

4003 4670 5333 4228 5793 

Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 + 

17 ) 

4003 4670 5407 5125 5358 

Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku - trvalé 

4003 4670 5407 5125 5358 

Úpravy hodnot pohledávek 0 0 -74 -897 435 

Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 

23)  

10574 19698 16862 18199 17976 

Tržby z prodaného dlouhodobého 

majetku  

2130 515 1330 3894 2586 



XXII 

 

Tržby z prodaného materiálu 5665 18474 15258 13677 14896 

Jiné provozní výnosy 2779 709 274 628 494 

Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29) 12035 22149 18594 19659 19203 

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku 

750 442 740 2158 578 

Prodaný materiál 5186 16359 13974 12661 13709 

Daně a poplatky 1967 2357 2506 1973 2700 

Rezervy v provozní oblasti a komplexní 

náklady příštích období 

422 1175 0 0 0 

Jiné provozní náklady 3710 1816 1374 2867 2216 

Provozní výsledek hospodaření (+/-) 10586 19308 2970 2152 628 

Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku - podíly (ř. 32 + 33) 

0 0 0 0 0 

Náklady vynaložené na prodané podíly 0 0 0 0 0 

Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku (ř. 36 + 37) 

0 0 0 0 0 

Náklady související s ostatním 

dlouhodobým finančním majetkem 

0 0 0 0 0 

Výnosové úroky a podobné výnosy  (ř. 

40 + 41) 

0 0 30 21 17 

Ostatní výnosové úroky a podobné 

výnosy 

0 0 30 21 17 

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční 

oblasti 

0 0 0 0 0 

Nákladové úroky a podobné náklady  

(ř. 44 + 45) 

110 77 0 0 0 

Ostatní nákladové úroky a podobné 

náklady 

110 77 0 0 0 

Ostatní finanční výnosy 0 0 0 0 0 

Ostatní finanční náklady 60 42 122 37 49 

Finanční výsledek hospodaření ( +/- ) -170 -119 -92 -16 -32 



XXIII 

 

Výsledek hospodaření  před zdaněním 

(+/-)  (ř. 30 + 48) 

10416 19189 2878 2136 596 

Daň z příjmů  (ř. 51 + 52) 2010 3699 553 520 198 

Daň z příjmů splatná 2383 3766 82 54 0 

Daň z příjmů odložená ( +/- ) -373 -67 471 466 198 

Výsledek hospodaření po zdanění  ( +/- 

) (ř. 49 - 50) 

8406 15490 2325 1616 398 

Výsledek hospodaření za účetní období 

(+/-)  (ř. 53 - 54) 

8406 15490 2325 1616 398 

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + 

III. + IV. + V. + VI. + VII 

119974 160782 128703 123562 139367 

 


