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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti podniku Tesco Franchise Stores 

ČR, s. r. o., prostřednictvím metody benchmarking. První část práce obsahuje teoretická 

východiska pro danou problematiku. V druhé části je představena vybraná společnost, 

která bude na základě zvolené metody srovnána s vhodnými konkurenty a odvětvovým 

průměrem. Na závěr práce jsou shrnuty hlavní poznatky provedených analýz 

a doporučení ke zlepšení výkonnosti podniku. 

Abstract 

The dissertation is focused on evaluating the efficiency and performance of Tesco 

Franchise Stores ČR, s. r. o. using benchmarking. First part introduces theoretical 

concepts of financial performance and benchmarking. The second part includes 

information about the company Tesco Franchise Stores ČR, s. r. o., which will then be 

compared with its competitors and industry bests using a specific method. The last part 

concludes the analysis and recommends how the company could improve (its practices). 
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ÚVOD 

Měření výkonnosti podniku je disciplína, která se stále rozvíjí a za dobu své existence 

prošla mnoha různými inovacemi. Tato skutečnost je následkem stále se zvyšujících 

nároků uživatelů odborných analýz. Vyhodnocení se od sebe odlišují dle toho, kdo je 

zadavatelem předmětného měření a jaký úhel pohledu je pro konkrétního zadavatele 

žádoucí. 

V dnešní době je pro společnost každým dnem těžší vydobýt si své místo na trhu. I když 

se podniku toto místo podaří vydobýt, může být náročné si onu pozici na konkrétním trhu 

udržet. K udržení tohoto místa je nutné sledovat konkurenci a přizpůsobovat se vývoji 

trhu. Management společnosti by tedy měl sledovat a zhodnocovat svou výkonnost 

a srovnávat ji s konkurencí. Na základě toho je pak společnost schopna reagovat na 

případné měnící se podmínky na trhu, zlepšovat se a také se přizpůsobovat. V současnosti 

jsou nejhojněji využívané metody – Benchmarking, Balanced Scorecard, EFQM Model 

Excellence a další. 

V této práci se pokusím o co nejkomplexnější zhodnocení společnosti Tesco Franchise 

Stores ČR s. r. o., za použití metody benchmarking a vybraných ukazatelů finanční 

analýzy. Jedná se o dceřinou společnost obchodního řetězce Tesco. 

V této práci je jako stěžejní metoda hodnocení výkonnosti podniku, jak již bylo zmíněno, 

použita metoda benchmarkingu, která je v současnosti hojně rozšířená a využívaná. Jedná 

se o metodu, která se zpracovává prostřednictvím souboru standardizovaných postupů 

a procesů. Tato metoda je založena na systematickém měření a porovnávání vybraných 

ukazatelů vůči jiným, referenčním hodnotám, které mohou být jak historického 

charakteru, tak charakteru, kdy dochází ke srovnávání vůči jinému vhodnému či 

referenčnímu subjektu. Metoda benchmarkingu je v poslední době velmi rozšířena 

a získává na popularitě i významu, neboť jejím největším přínosem při zjištění rozdílů by 

měl být podnět managementu podniku k podrobnému prozkoumání a identifikaci příčin 

zjištěných odchylek v dané oblasti, popřípadě využití příležitostí pro zlepšení v daném 

odvětví. 
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Pro účely benchmarkingu jsou využívány informace z webových stránek jednotlivých 

společností, z jejich veřejně dostupných finančních výkazů a také data z databáze 

Amadeus. 

Práce nejprve vymezuje cíle a metody zpracování. Druhá část obsahuje teoretická 

východiska, která jsou nezbytná pro zpracování dalších částí této diplomové práce. V třetí 

části je představena analyzovaná společnost Tesco Franchise Stores ČR, s r. o. a jsou 

provedeny strategické analýzy společnosti. Díky strategické analýze společnosti lépe 

pochopíme, jaké faktory společnost ovlivňují, ať už se jedná o interní či externí prostředí. 

Čtvrtá část již srovnává vybranou společnost s vybranými konkurenty prostřednictvím 

vybraných ukazatelů. V rámci SWOT analýzy jsou na základě provedených analýz 

shrnuty silné a slabé stránky a také příležitosti a hrozby. Následuje celkové shrnutí všech 

poznatků. 

Poslední částí práce jsou zpracována doporučení pro zlepšení výkonnosti společnosti 

Tesco Franchise Stores ČR, s. r. o. Tato doporučení přímo navazují na předchozí části 

diplomové práce. 
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

V této části práce je popsáno, co je základním cílem diplomové práce a jaké dílčí kroky 

je potřeba k jejímu naplnění podstoupit. Dále jsou definovány zdroje, postupy a metody, 

které jsou využity pro její zpracování. 

1.1 Cíle práce 

Řešenou problematikou diplomové práce je komparace finanční výkonnosti vybrané 

společnosti pomocí metody benchmarkingu, konkrétně bude analyzována společnost 

Tesco Franchise Stores ČR, s. r. o., se srovnatelnou konkurencí a odvětvovými 

hodnotami. Cílem této práce je, na základě zjištěných výsledků doporučit společnosti 

vhodná opatření ke zlepšení jejich výkonnosti. Návrhy by poté měly být použity pro 

rozvoj společnosti. 

Dílčím cílem diplomové práce je identifikovat konkurenční společnosti zabývající se 

obdobnou činností, dále provést strategickou analýzu vnitřního i vnějšího prostředí 

a vyhodnotit vybrané poměrové ukazatele v rámci finanční analýzy. 

1.2 Metodika práce 

Z metodického pohledu je práce rozdělena do dvou částí – části teoretické a analytické 

neboli praktické. V teoretické části diplomové práce jsou informace čerpány z odborných 

knižních publikací. V analytické části jsou použity veřejně dostupné výroční zprávy 

podniku Tesco Franchise Stores ČR, s. r. o., z let 2015 – 2018 a dále data z databáze 

Amadeus. Stejné zdroje byly využity pro vyhodnocení konkurentů. Hodnoty odvětví byly 

získány z webových stránek Ministerstva obchodu a služeb. 

Mezi hlavní empirické metody aplikované při psaní této diplomové práce patří 

pozorování, srovnávání, analýza a syntéza, indukce a dedukce. 

Pozorování je základní metodou, která je stavěna na plánovém, systematickém sledování 

určité skutečnosti. Spočívá v pochopení interních procesů. Srovnávání je důležité pro 

zjištění, jak moc shodné, nebo naopak rozdílné jsou skutečnosti u dvou, čí více 

zkoumaných subjektů (17, s. 21). 
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Analýza představuje postup získávání informací a jejich následné hodnocení a třídění. 

Jedná se rozložení zkoumané skutečnosti na jednotlivé části, které jsou poté podstoupeny 

dalšímu zkoumání. Syntéza je ve své podstatě opakem oproti přechozí analýze. Jedná se 

o myšlenkové spojení jednotlivých částí v jeden celek. Při syntéze je nejdůležitější 

zkoumat souvislosti mezi jednotlivými složkami jevů. Výstupem je odhalení vnitřních 

zákonitostí fungování a vývoje jevu (17, s. 23). 

Indukce je proces vyhodnocování závěru na základě poznatků o jednotlivostech, které 

byly získány. Oproti tomu dedukce představuje určitý způsob myšlení, při kterém se od 

obecnějších hodnotících závěrů přechází k méně obecným (17, s. 24). 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části se práce zaměřuje na teoretická východiska, základní pojmy a definice, které 

souvisí s měřením výkonnosti podniku. Součástí budou analýzy potřebné ke zmapování 

této problematiky, dále bude popsána výkonnost podniku a nejznámější a v praxi 

nejpoužívanější přístupy k hodnocení výkonnosti podniku. 

2.1 Výkonnost podniku 

Každý podnik si výkonnost může představovat jinak. Jiná je výkonnost z pohledu 

vlastníka, jiná z pohledu zákazníka, taktéž dodavatelů a bank, zaměstnanců, státu atd. 

Vlastník se zaměřuje především na splnění očekávání návratnosti svých vložených 

prostředků do podnikání, zákazník hodnotí výkonnost na základě uspokojení svých 

požadavků na požadovaný výrobek či službu a jejich cenu, kvalitu apod., dodavatelé 

a banky hodnotí výkonnost především na základě schopnosti podniku splácet své závazky 

v plné výši a včas, zaměstnanci na základě výše mzdy a podmínek na jejich pracovišti, 

stát podle schopnosti hrazení daní (1, s.13). 

Výkonnost lze definovat jako míru dosahovaných výsledků jednotlivci, skupinami, 

organizací i jejími procesy. Jestliže má být tedy výkonnost měřena, je nutné hodnotu 

porovnávat s definovanou tzv. cílovou hodnotou výsledku. Na úrovni podniku vycházejí 

tyto cílové hodnoty ze strategie podniku. Na úrovni procesů se zpravidla odvozují 

z benchmarkingu hlavních konkurentů v odvětví. Hodnota podniku se považuje za 

vhodné měřítko výkonnosti podniku. Tento přístup totiž jako jediný vyžaduje k měření 

kompletní informace o daném podniku. K řízení poté sleduje růst hodnoty jako základní 

cíl podnikání (2, s. 11). 

2.2 Uživatelé informací o výkonnosti 

Pro koho a proč se měří výkonnost? Kdo jsou uživatelé informací o výkonnosti? Obecně 

se dá říci, že jsou to všechny subjekty, které mají potřebu se tzv. ,,něco dozvědět“. Tyto 

subjekty, které jsou uživateli informací, lze rozdělit na uživatele interní a externí, a to 

podle toho, zda jsou vykonavateli, či jsou jen součástí vykonávání činnosti, jejíž 
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výkonnost je předmětem měření, nebo zda se jedná o subjekty, které se nacházejí uvnitř 

této činnosti, tj. v okolí subjektu, který uskutečňuje zkoumanou činnost (19, s. 53). 

2.1 Měření výkonnosti 

Za jeden z hlavních cílů finančního řízení podniků lze jistě považovat neustálé zvyšování 

výkonnosti podniků. Podniková sféra je v současné době neustále ovlivňována 

globalizačními trendy, rostoucí konkurencí, otevíráním nových trhů, fúzí a akvizicemi. 

Je nutné, aby podniky dokázaly reagovat na tyto skutečnosti, čímž plyne pro manažery 

těchto podniků nutnost dlouhodobé orientace na výkonnost (3, s. 15). 

Obecně lze říci, že měření je činností, při které dochází k přiřazení hodnoty konkrétní 

charakteristice zkoumaného objektu. Výsledkem je poté konkrétní hodnota, která se 

vztahuje k této charakteristice, která může být použita k popisu, či vysvětlení konkrétní 

charakteristiky objektu, a to za předpokladu, že je znám klíč k její interpretaci. 

Z pragmatického hlediska je vhodné měření chápat jako proces, který si klade za cíl 

zajistit požadované informace o zkoumaném objektu pro uživatele (19, s. 35). 

2.2 Strategické řízení 

Obecně lze strategické řízení považovat za pilíř podnikatelského úspěchu v tržním 

hospodářství, jelikož závisí na včasném předvídání tržních příležitostí a řešení 

potenciálních problémů strategického charakteru. Příležitostí se tak stávají vývojové 

trendy v oblastech, jakými jsou: globalizace, informatizace, ekologizace, 

intelektualizace, internacionalizace apod. Pokud by tyto oblasti nebyly managementem 

podniku zohledněny mohou se stát z těchto příležitostí naopak hrozby (20, s. 1). 

Při vyhodnocování je nutné zahrnout faktory podnikového okolí, ale i faktory, které 

souvisejí s interním prostředím podniku. Těmito faktory jsou především: zákaznické 

potřeby, chování konkurence, chování dodavatelského sektoru, měnová a fiskální politika 

státu, legislativa, ekologické požadavky a podobně (20, s. 1). 

Řízení strategie je uzavřeným procesem, kdy dochází ke zpětné vazbě a každá část 

systému ovlivňuje všechny ostatní části. Východiskem systému je vypracování strategie, 

kterou by se měl podnik do budoucna ubírat (4, s. 47). 
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Dříve, než je vůbec strategie podniku zformulována, je nutné, aby se manažeři daného 

podniku shodli na účelu jejich podniku a na vnitřních hodnotách. Měli by stanovit, jaké 

jsou žádoucí budoucí výsledky, kterých chtějí dosáhnout a stanovit tedy vizi. Poslání 

podniku a jeho hodnoty se zpravidla dlouhodobě nemění (4, s. 49). 

Management podniku, který se zabývá strategickým řízením by se měl snažit nalézt 

odpovědi na následující otázky: 

• Na které trhy, části trhů a na které výrobky a služby bychom se měli soustředit? 

• Jakými prostředky a postupy lze vytvořit výrobky a služby, které se jeví být 

lepšími než ty, které nabízí konkurence? 

• Jaký je potenciál úspěchu podniku a jak by měly být účinně vynaloženy finanční, 

personální, technické, informační, znalostní zdroje? 

• Podle jakých kritérií bude vhodné měřit pokrok, kterého bylo dosaženo realizací 

přijaté strategie (20, s. 1)? 

2.3 Komplexní přístupy k měření výkonnosti podniku 

Kromě ekonomických ukazatelů byly vytvořeny i další přístupy. Tyto přístupy slouží 

k hodnocení výkonnosti podniků a na rozdíl od klasických ekonomických ukazatelů 

dokážou do hodnocení zahrnout nejen minulý a současný stav, ale také budoucí vývoj 

podniku. 

2.3.1 Balanced Scorecard 

Tento model doplňuje finanční měřítka minulé výkonnosti o nová měřítka hybných sil 

budoucí výkonnosti. Cíle a měřítka jsou východiskem z vizí a strategií podniku a sledují 

jeho výkonnost ze čtyř různých tzv. perspektiv. Měřítka finanční a nefinanční jsou poté 

součástí informačního systému, který je dostupný pro manažery na všech podnikových 

úrovních (1, s. 194). 

Model se vyskytuje na nejvyšší strategické úrovni podnikového rozhodovacího spektra 

a umožňuje formulaci strategického záměru transparentním způsobem se zaměřením na 

jeho realizaci (5, s. 37 – 38). 
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Hlavním přínosem tohoto modelu je jednoduchý, přehledný, ale také komplexní přístup 

k interpretaci vize a strategií podniku formou cílů, ukazatelů a opatřen pro rozvoj čtyř 

základních oblastí, které jsou chápány jako perspektivy rozvoje výkonnosti podniku. 

Těmito oblastmi jsou: 

• finanční oblast, 

• obchod – zákazníci a trhy, 

• hlavní interní procesy, 

• potenciály rozvoje – učení se a růst (2, s. 35). 

Perspektiva finanční oblasti 

V této perspektivě se používají tradiční finanční ukazatele pro dokumentování 

ekonomického úspěchu či neúspěchu z minulých období. Primárně se sledují aspekty 

rentability a likvidity podniku. Ze získaných informací lze nepřímo vyvodit, zda byla 

strategie podniku a z ní odvozená opatření úspěšná či nikoliv (2, s. 35). 

Perspektiva zákazníků a trhů 

Perspektiva zákazníků a trhů je primárně zaměřena na cíle, které souvisí se vstupem 

a umístěním na daném trhu. Podnik si musí určit, jaké zákazníky chce oslovit, respektive, 

jak by na ně měli zákazníci pohlížet (12, s. 101). 

Klíčová měřítka mohou zahrnovat: spokojenost a věrnost zákazníků, ziskovost 

zákazníků, podíl na trhu, získávání nových zákazníků, udržení stávajících zákazníků atd. 

Tato měřítka jsou navzájem provázána (1, s. 196). 

Perspektiva interních procesů 

Cílem této perspektivy je určení kritických procesů za pomoci dvou ovlivňujících faktorů, 

kterými jsou: potřeby zákazníků a očekávání vlastníků podílů. Vychází-li se z této 

analýzy, je nutné, aby se dohlédlo na zlepšování těchto procesů, a to nejen stávajících 

procesů, ale také zavádění a rozvoj nových procesů (2, s. 35). 
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Je třeba aby se podnik soustředil na interní hodnotový řetězec, který se skládá z: 

• inovačního procesu, kdy dochází na jeho základě k hledání možností zlepšování 

užitečnosti výrobků z hlediska potřeb zákazníků. Monitorují se informace o 

nových příležitostech a požadavcích a na základě toho jsou vytvořeny návrhy ke 

zlepšování výrobků, 

• provozního procesu, který zákaznickou objednávkou a končí a končí dodávkou 

výrobku. Sleduje se a vyhodnocuje délka trvání a spolehlivost tohoto procesu, 

jeho kvalita a výše nákladů, 

• poprodejního procesu, v rámci kterého, jsou vypořádávána inkasa za prodané 

výrobky a zajištěn rychlý a spolehlivý servis (1, s. 196). 

Perspektiva potenciálů rozvoje (učení se a růst) 

U této perspektivy je klíčová identifikace a vytváření vhodné infrastruktury ve firmě, 

která umožňuje nadále kontinuálně růst a učit se. Vývoj se dotýká tří oblastí v organizaci, 

a to: lidí, systémů a podnikové kultury. Jedná se především o školení pracovníků, zvýšení 

kvalifikace zaměstnanců a podobně (2, s. 35 – 36). 

Strategická mapa 

Lze konstatovat, že původní model BSC, který byl tvořen čtyřmi kvadranty, již 

v současné době není aktuální, proto došlo k jeho nahrazení strategickou mapou. 

V původním modelu BSC musely podniky navrhovat několik cílů pro konkrétní 

perspektivu, bez ohledu na vazby mezi jednotlivými perspektivami. Tento nedostatek 

zapříčinil, že podniky prováděly činnosti, které nebyly nutné a neměly tak zcela 

integrovanou svou strategii (12, s. 102). 
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Obrázek č. 1: Perspektivy konceptu BSC a jeho propojení s vizí a strategií podniku  

(Vlastní zpracování dle 1,s. 195) 

„Strategická mapa zobrazuje čtyři perspektivy BSC v příčinné (kauzální) hierarchii, která 

ukazuje, že cíle se vzájemně podporují, a to tak, že odpovídající výkonnost v nižších 

perspektivách napomáhá k dosažení cílů nejvyšší perspektivy.“(12, s. 102) 

Logika strategické mapy vychází z myšlenky, že pomocí cílů perspektivy učení se a růstu 

jsou dosahovány cíle perspektivy jiné, kterou je perspektiva interních procesů. Tyto 

interní procesy dále podporují dosahování cílů další perspektivy, a to zákaznické, což 

vede k dosažení finančních cílů, které jsou zahrnuté v další perspektivě, kterou je 

perspektiva finanční (12, s. 102). 

Jasný systém měření a řízení musí specifikovat, jak zlepšení v samotném provozu 

podniku, zlepšení v oblasti zákaznického servisu a zavedení nových výrobků a služeb 

povedou ke zvýšení finanční výkonnosti prostřednictvím zvýšení objemu prodeje, 

vyšších marží, rychlejší doby obratu aktiv a nižších provozních nákladů. Zároveň by měl 

být naplněn předpoklad v podobě základního cíle podniku, kterou je dlouhodobá 

maximalizace tržní hodnoty (1, s. 198). 
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2.3.2 EFQM Excellence model 

EFQM model představuje komplexní analýzu podniku a také všech jeho procesů 

a činností. U tohoto modelu se vychází z předpokladu, že vynikajících výsledků podnik 

dosáhne pouze za podmínek maximální spokojenosti externích zákazníků, spokojenosti 

vlastních pracovníků a při respektování okolí (6, s. 39). 

Model zahrnuje 9 základních oblastí řízení podniku a dosahovaných výsledků. Prvních 

pět kritérií zahrnují nástroje a prostředky, tedy jaké přístupy, metody a nástroje podnik 

využívá za účelem maximalizace svých výsledků. Další čtyři jsou výsledková kritéria 

zobrazující, co už bylo podnikem dosaženo ve všech významných oblastech, ve kterých 

podnik působí (2, s. 143). 

,,První zahrnuje vůdčí roli managementu organizace (Kritérium 1) a manažeři nesou 

odpovědnost za firemní strategii a plány (Kritérium 2), zajišťují finanční, informační 

a materiální zdroje (Kritérium 4) a v neposlední řadě lidské zdroje (Kritérium 3), které 

jsou motorem pro dobré řízení procesů každé organizace (Kritérium 5). Výsledky 

organizace hodnotí především s ohledem na zákazníka (Kritérium 6), jemuž model 

přikládá nejvyšší význam a váhu při hodnocení. Hodnotí se však i spokojenost 

zaměstnanců (Kritérium 7) a vztah organizace k okolí a společnosti, kde působí 

(Kritérium 8). Poslední výsledkové kritérium je zaměřeno na měření dosažených výsledků 

organizace ve svých klíčových procesech a činnostech, jak finančních, tak i ostatních 

nefinančních výsledků (Kritérium 9).“ (1, s. 202) 
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Obrázek č. 2: EFQM Excellence Model 

(Zdroj: 37) 

2.3.3 Six Sigma 

Jedním z dalších nástrojů ke zvyšování výkonnosti podniků je koncept Six Sigma, poprvé 

zavedený společností Motorola (7, s. 217). 

Six sigma je manažerský koncept pro analýzu kvalitativních problémů a jejich následné 

odstraňování na základě statistických metod spolu s využitím běžných nástrojů řízení 

kvality. Tento přístup se orientuje zejména na zvyšování užitku pro zákazníka 

a zlepšování podnikových výsledků. V rámci toho je zdůrazněn přístup ke zlepšování 

kvality výrobků, služeb a procesů prostřednictvím týmové práce (1, s. 205). 

Jako hlavní faktory konkurenceschopnosti jsou identifikovány: cena, kvalita produktů, 

průběžná doba a plnění termínů dodání výrobků, či poskytnutí služeb. Priority se 

stanovují na základě těchto hlavních faktorů, a ty jsou orientovány na: 

• snížení veškerých ztrát, 

•  odstranění tzv. ,,úzkých“ míst rychlosti prodeje využitím svých vlastních 

rezerv (7, s. 217). 
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Konečným cílem aplikace této metody je vybudování procesů s minimalizací rozptylu 

výkonnosti. Měření probíhá standardní odchylkou od požadované průměrné hodnoty 

v rozhodujících ukazatelích (7, s. 217). 

2.3.4 Benchmarking 

Robert C. Camp, který je považován za jednu z vůdčích osobností v oblasti 

benchmarkingu, definuje benchmarking jako: ,,…hledání nejlepších postupů v podnikání, 

které vedou k vynikajícím výsledkům. Heslem tohoto přístupu je ,,učte se od ostatních‘‘ 

(1, s. 206). 

Význam benchmarkingu 

Výstupem jakéhokoliv projektu benchmarkingu je nalezení oblastí, ve kterých se daný 

podnik může zlepšit. Benchmarking se bez realizace projektů ke zlepšení stává 

bezcenným a zbytečným. Až realizací změn ve formě zlepšování a inovacemi dává 

benchmarking smysl (8, s. 15). 

Benchmarking vyžaduje, aby při posuzování vlastní reality byla součástí alespoň jedna 

další organizace. Tato organizace má být vybrána na základě vědomí, že je v určité oblasti 

lepší než druhá z posuzovaných organizací (8, s. 15). 

Benchmarking pomáhá lépe chápat požadavky zákazníků, jež jsou často v zajetí 

historických dat, dřívějších zkušeností a pouhých pocitů vedoucích pracovníků. Dokáže 

také nastínit pravdivé informace o všech nedostatcích, které jsou pro výsledky organizací 

životně důležité. Dále umožňuje získat vedoucím pracovníkům informace, které by byly 

úplně opomíjeny nebo byly výsledkem náhodného zjištění (například návštěva veletrhů). 

Pomáhá uvědomit si postavení vlastní organizace na trhu. Nalézá objektivní ukazatele 

měření vlastní výkonnosti produktivity, aby bylo možné rozpoznání vlastních silných 

a slabých stránek. A v neposlední řadě je to nejúčinnější proces k získávání podnětů 

k vlastnímu zlepšování (9, s. 103). 
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Typy benchmarkingu 

V závislosti na charakteru zvoleného objektu benchmarkingových zkoumání se rozlišují 

3 následující typy benchmarkingu: 

• benchmarking výkonový, 

• benchmarking funkcionální, 

• benchmarking procesní (8, s. 20). 

Výkonový benchmarking spočívá v přímém porovnávání a měření různých výkonových 

parametrů. Předmětem zájmu tohoto typu benchmarkingu je určitý hmotný objekt, který 

však může mít i podobu přímých konkurentů na trhu s cílem přímého porovnání 

nabízených výrobků a služeb. Výsledkem tohoto typu je pak nejčastěji srovnání klíčových 

ukazatelů výkonnosti, respektive tedy parametrů srovnatelných produktů (8, s. 21). 

Benchmarking funkcionální, je typ benchmarkingu, který porovnává několik nebo 

i jedinou funkci určitých organizací. Oproti předcházejícímu typu benchmarkingu se 

u tohoto typu zkoumání snáze nalezne alespoň jeden externí partner, který podniku 

nemusí v určitém segmentu trhu konkurovat (8, s. 22). 

Procesní benchmarking spočívá v porovnávání a měření konkrétního procesu podniku. 

Měří tedy individuální výkonnost procesu a jeho funkčnost. Srovnávání probíhá 

především oproti organizacím, které jsou v provádění konkrétních srovnávaných procesů 

těmi nejlepšími na daném trhu. Tento typ benchmarkingu hledá nejlepší praktiky, jak 

k těmto procesům přistupovat (1, s. 207). 

Proces a etapy benchmarkingu 

Benchmarking, jak již bylo uvedeno výše, je soustavný proces, který je zaměřen na 

hledání dokonalosti v okolním světě. Jeho cíle je získat poznatky a přijmout provozní 

zaměření organizace a výrobní procesy tak, abychom mohli pozvednout vlastní 

organizaci na tu nejlepší úroveň (9, str. 56). 

Prakticky aplikovatelný model benchmarkingu by měl lidem, kteří jsou součástí 

organizací, podávat odpovědi i na dílčí otázky, které jsou důležité zejména v počátečních 

stádiích zavádění benchmarkingových projektů (8, s. 45). 
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Obrázek č. 3: Proces benchmarkingu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 1, s. 206) 

Úkol tohoto přístupu nespočívá pouze v porovnávání s určitým standardem s cílem se mu 

vyrovnat. Konečný cíl spočívá v realizaci, jak se stát v dané oblasti, ve které podnik 

působí, tím nejlepším a být tzv. novým benchmarkem. Tento cíl však nelze realizovat 

pouhým porovnáváním číselných údajů a hledáním odpovědí na otázku ,,Jak? Při 

benchmarkingu je důležité nalézt odpověď na otázku Proč? Proč je nejlepší nejlepším? 

Jak vůbec tohoto stavu a pozice dosáhl? Odpovědi na tyto otázky jsou od benchmarkingu 

očekávány (1, s. 206). 

Návrh pětifázového modelu benchmarkingu bude vypadat následovně:  

Fáze iniciační 

Iniciační fáze je prvním krokem metody benchmarkingu. Garantem této fáze je ředitel, 

nebo jiný člen vrcholového vedení, který je tímto pověřen. Tato fáze představuje 

jedinečnou a důležitou množinu procesů a činností. Vrcholoví manažeři si musí sami 

ujasnit a stanovit si, jaké mají priority a taktiku pro naplňování jejich strategických 

záměrů (8, s. 49). 
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Procesy v této fázi vypadají následovně: 

• vymezení potřeb a důvodů k interním změnám, 

• stanovení a projednání politiky benchmarkingu, 

• iniciační výcvik k benchmarkingu, 

• posouzení připravenosti společnosti k benchmarkingu, 

• volba vhodného návrhu modelu benchmarkingu 

• vytvoření dokumentace postupu k benchmarkingu (8, 47). 

Fáze plánovací 

Garantem plánovací fáze je vedoucí týmu benchmarkingu. Poté, co je určen objekt 

benchmarkingu, je nutné, aby byl jmenován tým lidí, který musí projít speciálním 

výcvikem. Výcvik spočívá v osvojení všech potřebných přístupů, metod a nástrojů 

k provedení benchmarkingového projektu (8, s. 49). Procesy, které jsou součástí této fáze 

jsou následující: 

• určení objektu benchmarkingu, 

• stanovení a výcvik týmu pro benchmarking, 

• měření vlastní výkonnosti objektu benchmarkingu, 

• určení partnerů, vhodných metod a postupů sběru dat od partnerů, 

• uzavření smlouvy s partnerem o benchmarkingu, 

• sběr dat o výkonnosti partnerů (8, s. 47). 

Fáze analytická 

Analytická fáze spočívá v podrobném zpracování a vyhodnocení dat o vlastní výkonnosti 

a výkonnosti partnerů. Garantem této fáze je stejně jako u předchozí vedoucí týmu 

benchmarkingu (8, s. 49). Procesy v této fázi jsou následující: 

• vyhodnocení dat o výkonnosti partnera a analýza rozdílů ve výkonnosti 

s podporou vhodných statistických metod, 

• zjišťování příčin rozdílů ve výkonnosti, 

• návrh cílových hodnot vlastního zlepšování (8, s. 47). 
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Fáze integrační 

Čtvrtou součástí benchmarkingu je integrační fáze. Garantem je stejně jako u první fáze 

ředitel, nebo jiný člen vrcholového vedení společnosti. Vrcholové vedení má pravomoci, 

v rámci této fáze, k tomu, aby návrhy na cíle vlastního zlepšování, které zpracoval 

v rámci přechozí tým, rozvinulo v souladu s celkovými strategickými záměry společnosti 

(8, s. 49). Třemi základními procesy v rámci integrační fáze jsou: 

• projednání veškerých zjištění a výsledků benchmarkingu, 

• záznam a šíření dobré praxe ve vlastní společnosti, 

• stanovení cílů vlastního zlepšení (8, s. 47). 

Fáze realizační 

Pátá fáze zahrnuje praktické zlepšování, rozvíjení společnosti a její přeorientování 

k výkonnostně zaměřenému chování. Společnost si musí stanovovat reálné cíle 

vycházející z možného zdokonalování určeného metodou benchmarkingu. Stanovené cíle 

je nutno specifikovat a přizpůsobit tak, aby vyhovovaly běžné organizační struktuře. 

Projekt benchmarkingu nemůže být úspěšný, dokud se nezačne prakticky uskutečňovat 

možné zlepšování a dokud nebude dosaženo požadovaných výsledků (8, s. 150). 

Realizační fáze je tvořena 4 základními procesy: 

• plánování projektu vlastního zlepšování, 

• realizování projektu vlastního zlepšení na základě vhodně zvolené metodologie, 

• posouzení efektivnosti a účinnosti zlepšení, 

• rekalibrace benchmarkingu (8, s. 47). 

2.4 Strategická analýza 

Strategická analýza okolí podniku je proces, pomocí něhož lze identifikovat a následně 

vyhodnotit fakta a informace tak, aby v konečné fázi bylo možné určit příležitosti 

a hrozby, které zjištěné faktory okolí pro daný podnik představují. Při strategické analýze 

by mělo být stěžejním určit významnější dynamické jevy a procesy, jejichž působení se 

v současné situaci nemusí pro podnik jevit jako významné, ale budou významně určovat 

situaci podniku v jeho budoucím vývoji (20, s. 189 – 190). 
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Strategická analýza by kromě jiného měla zahrnovat: 

• analýzu vnějšího prostředí SLEPTE, 

• analýzu odvětví – Porterovu analýzu, 

• analýzu SWOT (20, s. 180 – 190). 

2.4.1 SLEPTE analýza 

Analýza SLEPTE, někdy nazývaná PESTEL je jedna z nejznámějších analýz makrookolí 

podniku. Každý znak zobrazuje určitý segment makrookolí, na který se analýza zaměřuje. 

SLEPTE je zkratka z počátečních písmen anglických názvů: 

• S = social = sociální faktory, 

• L = legislative = legislativní faktory, 

• E = economic = ekonomické faktory, 

• P = political = politické faktory, 

• T = technological/technical = technologické/technické faktory, 

• E = ekological factors = ekologické faktory (55, s. 42). 

Tato analýza má za cíl analyzovat možné příležitosti a hrozby plynoucí z makrookolí 

podniku, které se následně využijí při sestavování strategie podniku. Spočívá 

v identifikaci klíčových trendů a vlivů, které budou na různé podniky působit a jaké 

vzniknou odlišnosti (55, s. 42). 

Analýza SLEPTE zahrnuje široké rozpětí vlivů okolí na daný podnik. Přestože lze 

předpovídat určitý trend, často není jasné, jaký bude jeho vliv na ten určitý podnik. 

Přínosná je v tom případě samotné určení vlivů, které podniku zprostředkovává možnost, 

aby se na určité potenciální změny připravil (55, s. 42). 

2.4.2 Porterova analýza 

Porterova analýza se zabývá analýzou struktury odvětví, ve kterém podnik působí a je 

užitečným nástrojem analýzy oborového okolí podniku. Tento model, též někdy 

nazývaný jako Pětifaktorový model konkurenčního prostředí, slouží ke zmapování 

tzv. konkurenční pozice podniku v daném odvětví. Při analýze se vychází z předpokladu, 
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že strategická pozice podniku, který působí v určitém oborovém odvětví je především 

určována působením pěti faktorů (10, s. 109). Jedná se o: 

• vyjednávací sílu zákazníků, 

• vyjednávací sílu dodavatelů, 

• hrozbu vstupu nových konkurentů, 

• hrozbu substitutů, 

• konkurence existujících firem na daném trhu (10, s. 109). 

 

Obrázek č. 4: Hybné síly konkurence v odvětví 

(Zdroj: 11, s. 30) 

2.4.1 SWOT analýza 

Název SWOT analýzy je odvozen z prvních písmen anglických názvů, kterými jsou: 

• S = strengths = silné stránky podniku 

• W = weakness = slabé stránky podniku 

• O = opportunities = příležitosti 

• T = threats = hrozby 
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SWOT analýza je takřka jednoduchým nástrojem pro stanovení strategické situace 

vzhledem k vnitřním i vnějším podmínkám v okolí podniku. Podává informace jak 

o silných, tak o slabých stránkách dané společnosti, ale i o možných příležitostech 

a hrozbách (11, s. 39). 

Cílem každé společnosti by mělo být omezení svých slabých stránek, a naopak podpora 

svých stránek silných, využívat příležitostí plynoucích z okolí a zároveň předvídat 

případné hrozby, reagovat na ně a také se proti nim jistit. Pouze tak podnik dosáhne 

konkurenční výhody před ostatními podniky v odvětví (11, s. 39). 

Z vnitřního prostředí podniku vycházejí silné a slabé stránky. Vyhodnocuje se především, 

jak podnik plní stanovené cíle, využitelnost zdrojů apod. Z vnějšího prostředí vyplývají 

hrozby a příležitosti, které na podnik působí prostřednictvím nejrůznějších faktorů (11, s. 

39). 

 

Obrázek č. 5: Swot analýza 

(Zdroj: 56) 

2.5 Využití finanční analýzy v řízení podnikové výkonnosti 

Finanční analýza je neodmyslitelnou součástí finančního řízení. Působí jako zpětná 

informace o tom, čeho podnik v jednotlivých oblastech dosáhnul, v čem se mu jeho 

předpoklady podařilo splnit a kde naopak došlo k nenaplnění očekávání. Nelze se 

domnívat, že to, co se stalo v minulosti, nelze nikterak ovlivnit a je tedy zbytečné zabývat 

se propočty ukazatelů z minulých období (1, s. 26) 
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Výsledky, které vycházejí z finanční analýzy mohou poskytnout cenné informace nejen 

pro vlastníky podniku, ale i pro subjekty, které nejsou přímou součástí podniku, ale jsou 

s ním spjaty finančně, hospodářsky apod. Finanční analýza je tedy zdrojem pro další 

rozhodování nejen pro manažery podniku, ale i pro investory, státní instituce, 

zaměstnance, auditory, konkurenty i odbornou veřejnost (1, s. 26). 

2.5.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability neboli také ukazatele výnosnosti vloženého kapitálu, jsou 

konstruovány jako poměr vstupu a výstupu. Výstupem se rozumí konečný efekt 

dosaženého podnikatelskou činností a vstupem se rozumí srovnávací základna, která 

může být aktivem, pasivem, nebo k jiné bázi. Mohou být pozitivním i negativním vlivem 

řízení aktiv, financování firmy a likvidity na rentabilitu (13, s. 98). 

Všechny ukazatele rentability udávají, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč položky, která je 

uvedená ve jmenovateli. V této práci se budu soustředit na ty nejdůležitější pro 

benchmarking, a to na ukazatele rentability aktiv, vlastního kapitálu a tržeb (13, s. 98). 

Rentabilita celkových aktiv (ROA) 

Rentabilita celkových aktiv je klíčovým měřítkem rentability. Je to ukazatel, který měří 

výkonnost neboli produkční sílu podniku. Poměřuje zisk podniku s celkovými vloženými 

prostředky do majetku podniku, a to bez ohledu na to, zda byl tento majetek financován 

z vlastního nebo cizího kapitálu (14, s. 162). 

Vzorec pro výpočet: 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐴𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu je dalším z klíčových ukazatelů, na který se 

soustřeďují především akcionáři, společníci a další investoři. Ukazatel je měřítkem, které 

počítá ziskovost z účetní hodnoty vlastního kapitálu (1, s. 24). 
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Vzorec pro výpočet: 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Ukazatel vyjadřuje ziskovou marži, která je velmi důležitým faktorem pro hodnocení 

úspěšnosti činnosti podniku. Hodnotu ziskové marže je dobré porovnávat s firmami, které 

se zabývají stejnou, nebo obdobnou činností (15, s. 98). Ukazatel by měl mít stoupající 

trend. Pro výpočet ukazatele bude využito EBIT, aby hodnocení nebylo ovlivněno různou 

kapitálovou strukturou (1, s. 23). 

Vzorec pro výpočet: 

𝑅𝑂𝑆 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

2.5.2 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost podniku hradit své závazky. Dá se říci, že 

poměřují to, čím je možno hradit, s tím, co je nutno zaplatit. Dle toho, jakou míru jistoty 

podnik požaduje od tohoto měření, se dosazují do čitatele majetkové složky s různou 

dobou likvidnosti, což je v podstatě míra přeměnitelnosti na peníze (14, s 91). 

Běžná likvidita (III. stupně) 

Ukazatel běžné likvidity vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva vynaložené 

krátkodobé cizí zdroje, což znamená, kolikrát je podnik schopen uspokojit věřitele, pokud 

by proměnil veškerá svá oběžná aktiva, v daném okamžiku, na peněžní prostředky. Dle 

literatury je doporučené rozmezí pro tuto hodnotu ukazatele 1,5 – 2,5. Pokud směřuje 

k hodnotě 1 a méně, pak se dá konstatovat, že je téměř veškerá provozní činnost hrazena 

z cizích zdrojů (14, s. 91 – 92). 
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Vzorec pro výpočet: 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

Pohotová likvidita (II. stupně) 

Ukazatel pohotové likvidity vylučuje tu nejméně likvidní část oběžných aktiv, kterými 

jsou zásoby, z předchozího zmiňovaného ukazatele – běžné likvidity. Doporučené 

rozmezí tohoto ukazatele je 1 – 1,5. Pokud by byla hodnota menší než 1, pak by podnik 

musel spoléhat na případný prodej zásob (14, s. 92). Naopak vysoké hodnoty značí vyšší 

objem oběžných aktiv ve formě pohotových prostředků, které podniku přinášejí pouze 

minimální nebo žádný úrok. Pokud podnik vlastní nadměrnou výši pohotových 

prostředků, vede to k neproduktivnímu využívání vložených prostředků, což může 

ovlivňovat celkovou výkonnost podniku (13, s. 105). 

Vzorec pro výpočet: 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 + 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

Okamžitá likvidita (I. stupně) 

Ukazatel okamžité likvidity je nejpřísnější ukazatel likvidity, kdy je brán v potaz pouze 

krátkodobý finanční majetek (13, s. 105). Hodnoty tohoto ukazatele by měly být 

v rozmezí 0,2 – 0,5. Pokud by hodnoty podniku vykazovaly vysoké hodnoty, svědčilo by 

to o neefektivním využití finančních prostředků (15, s. 92). 

Vzorec pro výpočet: 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

2.5.3 Ukazatele aktivity 

Na základě ukazatelů aktivity lze zjistit, zda je velikost jednotlivých druhů aktiv 

v rozvaze přiměřená, v poměru k současným nebo hospodářským aktivitám podniku, což 
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znamená, že ukazatele aktivity měří schopnost podniku využívat investované prostředky. 

Vysoký obrat majetku přispívá k rentabilitě podnikání (1, s. 33). V rámci ukazatelů 

aktivity bude hodnocen obrat celkových aktiv, doba obratu zásob, doba obratu 

pohledávek a doba obratu závazků. 

Obrat celkových aktiv 

Jedná se o komplexní ukazatel, který měří efektivitu, s jakou podnik využívá svá celková 

aktiva. Udává, kolikrát se celková aktiva obrátí během jednoho roku (13, s. 108). 

Minimální doporučovaná hodnota obratu aktiv je dle literatury hodnota 1. Pokud má 

podnik nízkou hodnotu tohoto ukazatele, tedy menší než 1, znamená to, že má neúměrnou 

majetkovou vybavenost a neefektivně jí také využívá ke své činnosti. Všeobecná platí, že 

čím je hodnota vyšší, tím pro daný podnik lépe (15, s. 104). 

Vzorec pro výpočet: 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Doba obratu zásob 

Ukazatel obratu zásob udává, jak dlouho trvá jeden obrat zásob. Jedná se tedy o počet 

dnů, po které jsou zásoby vázány v podniku do okamžiku jejich prodeje (1, s. 33). 

Vzorec pro výpočet: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 

Doba obratu pohledávek 

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

vyjadřuje, jak dlouho je majetek podniku vázán ve formě pohledávek. Udává tedy, kolik 

dní uplyne, než jsou tyto pohledávky splaceny. Pokud je doba splatnosti pohledávek příliš 

dlouhá, může ve svém důsledku toto prodlení ve splatnosti vést k druhotné platební 

neschopnosti (16, s. 70).  
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Vzorec pro výpočet: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
× 360 

Doba splatnosti závazků 

Ukazatel vypovídá o tom, jak rychle podnik splácí své závazky. Tento ukazatel může být 

užitečný pro věřitele nebo potenciální věřitele, kteří na jeho základě mohou konstatovat, 

zda a jak tento podnik dodržuje obchodně-úvěrovou politiku (16, s. 70 – 71). 

Obecně by doba splatnosti pohledávek neměla převyšovat dobu inkasa závazků. Rozdíl 

mezi dobou inkasa pohledávek a dobou inkasa závazků vyjadřuje počet dnů, které podnik 

musí profinancovat (13, s. 109). 

Vzorec pro výpočet: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
× 360 

2.5.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti se zabývají finanční strukturou podniku z dlouhodobého hlediska. 

Slouží ke stanovení míry rizika, kterou podnik podstupuje při určité finanční struktuře 

vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Všeobecně platí, že čím vyšší je objem závazků, tím 

více je potřeba v budoucnosti věnovat pozornost tvorbě prostředků na jejich inkasování. 

(16, s. 132). 

Hlavním motivem financování svých činností cizím kapitálem je poměrně nižší cena ve 

srovnání s cenou vlastního kapitálu. Nižší cena je dána tzv. daňovým štítem, který vzniká 

v důsledku možnosti započítávání úrokových nákladů do nákladů, které jsou daňově 

uznatelné. Zapojením tohoto cizího kapitálu do financování podniku umožňuje snížit 

náklady (13, s. 110). 
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Celková zadluženost 

Ukazatel celkové zadluženosti, nebo také ukazatel věřitelského rizika, je základním 

ukazatelem zadluženosti. Doporučované hodnoty se liší v závislosti na odvětví, ale 

většinou se uvádí hodnota mezi 30 % – 60 % (16, s. 88). 

Obecně platí, že čím vyšší je hodnota ukazatele, tím vyšší je také věřitelské riziko. 

Ukazatel je nutno posuzovat v souvislosti s celkovými výnosy podniku a také 

v souvislosti s tím, jaké položky a v jakých hodnotách jsou zahrnuty v cizích zdrojích 

podniku (15, s. 68). 

Vzorec pro výpočet: 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Míra samofinancování 

Ukazatel míry samofinancování vyjadřuje poměr vlastního kapitálu podniku k jeho 

celkovým aktivům, což je doplňkový ukazatel, k již zmiňovanému ukazateli celkové 

zadluženosti. Jejich součet by měl dát přibližně hodnotu 1 (16, s. 68). Udává, v jaké míře 

jsou aktiva podniku financována penězi svých vlastníků. Hodnota tohoto ukazatele by se 

měla pohybovat u zdravých podniků okolo úrovně 0,5 (18, s. 274). 

Vzorec pro výpočet: 

𝑀í𝑟𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V následující části diplomové práce bude nejprve představena analyzovaná společnost. 

Pro měření finanční výkonnosti budou následně popsány vhodné podniky tvořící 

konkurenci, které budou srovnány s vybranou společností. Cílem této části je provést 

měření a definovat jeho závěry, které budou dále použity jako podklad pro návrhy na 

budoucí zlepšení. Společnost, kterou jsem si pro zpracování diplomové práce vybrala je 

Tesco Franchise Stores ČR s. r. o. 

3.1 Představení společnosti Tesco Franchise Stores ČR, s. r. o. 

Společnost Žabka, a.s. se 1. dubna 2011 stala součástí skupiny Tesco. K tomuto datu 

proběhla také změna názvu na Tesco Franchise Stores ČR a.s., později pak 4. ledna 2016 

se právní forma společnosti změnila z akciové společnosti na společnost s ručením 

omezeným na Tesco Franchise Stores ČR s.r.o. Od té chvíle funguje jako samostatná 

společnost skupiny Tesco, která provozuje síť prodejen potravin Žabka v České republice. 

Pobočky jsou umístněné především v Praze a jejím okolí, ale také v dalších lokalitách 

Středních, Západních, Jižních či Severních Čech. Cílem a vizí je poskytnout zákazníkům 

snadný a pohodlný nákup a nabízet co nejširší sortiment (21). 

Obchody fungují ve formě franšízy, což znamená, že jsou provozovány nezávislými 

podnikateli podle standardů definovaných společností Tesco Franchise Stores ČR. Síť 

prodejen Žabka se neustále rozrůstá, proto se stále hledají noví spolupracovníci neboli 

franchisanti, kteří s využitím Tesco know-how a využitím síly skupiny poskytnou svým 

zákazníkům ten nejpohodlnější nákup (21). 

Zákazníci na více než 140 metrech čtverečních pořídí čerstvé potraviny, ale i bohatou 

nabídku služeb finančního servisu, jako např. výběr hotovosti, placení složenek, 

vyzvednutí zásilek, dobíjení telefonního kreditu všech operátorů nebo prodej losů (22). 

Přestože je Tesco Franchise Stores ČR, jak již bylo zmíněno, součástí skupiny Tesco, 

přímá spolupráce mezi obchody Tesco a Žabky není. A ani není dle generálního ředitele 

sítě prodejen Žabka, v současnosti možná, protože obě společnosti používají rozdílné 

provozní systémy, vybavení, produkty v obchodech a podobně. Spolupráce probíhá 



37 

 

v centrálních kancelářích celé skupiny Tesco v Brně a v Praze. Zde se využívá synergie 

mezi oběma společnostmi ve všech jednotlivých odděleních. Dochází ke sdílení 

a propojení zkušeností, jak přinést každý den zákazníkovi něco navíc k jeho uspokojení 

potřeb (23). 

 

Obrázek č. 6: Mapa poboček společnosti Tesco Franchise Stores ČR, s. r. o. 

(Zdroj: 58) 

Tesco Franchise Stores ČR nabízí pohodlné nakupování v dobré dostupnosti s dlouhou 

otevírací dobou (denně od 6 do 23 hodin) a to 363 dní v roce. K dubnu roku 2020 

provozuje obchodní síť Žabka celkem 113 prodejen a chystá se další expanze, jak po 

České republice, tak do zahraničí (22). 

 

Obrázek č. 7: Logo společnosti Tesco Franchise Stores ČR, s. r. o. 

(Zdroj: 58) 
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Společnost Tesco Franchise Stores ČR, s. r. o., sestavuje účetní závěrku v souladu 

s účetními předpisy platnými v České republice pro velké účetní jednotky, a to 

k poslednímu dni 2. kalendářního měsíce a pokud není uvedeno jinak, vykazuje se 

v tisících korunách. Účetní rok společnosti tedy neodpovídá kalendářnímu roku. Nové 

účetní období začíná vždy prvním dnem měsíce března a končí následující rok poslední 

den v únoru. 

3.1.1 Základní údaje o společnosti 

Firma:     Tesco Franchise Stores ČR s. r. o. 

Právní forma:    Společnost s ručením omezeným 

IČO:     04621611 

Sídlo:     Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10 

Počet zaměstnanců:   25 - 49 zaměstnanců 

Datum vzniku:   4. 1. 2016 

Klasifikace: CZ-NACE 47: Maloobchod s potravinami, nápoji a 

tabákovými výrobky ve specializovaných 

prodejnách 

3.1.2 Organizační struktura 

Ve vztahu mezi franšízantem a franšízorem má stěžejní postavení franšízor, což je tedy 

společnost Tesco Franchise Stores ČR, s. r. o. 

Je osobou, která prodává svůj nápad neboli know-how a další hodnoty, které se týkají 

jejího podnikatelského konceptu a způsobu podnikání. Jedná se o distribuční franchising. 

K prodeji dochází prostřednictvím franšízy, a to jednotlivým franšítantům formou 

jednoduchého franchisingu. 
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Graf č. 1: Vztahy ve společnosit Tesco Franchise Stores ČR 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 57) 

Franchisantem může být fyzická osoba i společnost s ručením omezeným. Franchisant 

musí splňovat základní požadavky, kterými jsou: zkušenosti z maloobchodu – potraviny, 

případně gastro provoz, zkušenosti s vedením týmu zaměstnanců, trestní bezúhonost, 

bezdlužnost a uživatelská znalost práce na PC. Franchisant musí projít úvodním školením 

a tréninkem, je mu poskytnuta kompletně vybavená prodejna, je podporován provozním 

oddělením, ze zisku nehradí nájemné a náklady na spotřebu energií (24). 

3.1.3 Obory činností a nabízené služby 

Mezi obory podnikání patří: maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových 

výrobků v nespecializovaných prodejnách. Je aktivní bez omezení činnosti. 

Síť prodejen Žabka v současnosti nabízí dva modely spolupráce tzv. COFO a FOFO. 

V případě principu COFO zařizuje prodejnu a veškeré její vybavení centrála společnosti 

Žabka. Prodejnu také vybaví veškerým zbožím, které průběžně doplňuje. V případě 

spolupráce na tzv. FOFO principu je franšízant ve vlastním objektu a o vybavení prodejny 

se může postarat sám nebo jej opět zařídí Žabka. Forma úhrady za zařízení je pak otázkou 

individuální dohody. To samé platí i v případě zásobování, kdy lze opět využít výhodných 

dodavatelských podmínek Žabky (25). 

Franchisor
Tesco Franchise 
Stores ČR, s. r. o.

Franchisant Franchisant Franchisant
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3.2 Analýza vnějšího prostředí společnosti 

V praxi se využívá několik variant analýz, za pomoci kterých, lze identifikovat 

a zmapovat vnější prostředí společnosti. Nejčastěji využívanými analýzami jsou SLEPTE 

analýza a Porterův model pěti působících sil. 

3.2.1 SLEPTE analýza 

SLEPTE analýza bývá označována jako prostředek pro analýzu změn okolí. Umožňuje 

vyhodnotit případné dopady změn, které pocházejí z určitých oblastí. Jednotlivé oblasti 

jsou na základě zkoumání popsány níže: 

Sociální prostředí 

Tesco Franchise Stores ČR, s. r. o., se snaží, v rámci svého působení, na našem trhu, co 

nejlépe přizpůsobit konkrétním podmínkám v jednotlivých regionech a sociální situaci 

obyvatel daného regionu tak, aby oslovilo, co možná nejširší spektrum obyvatelstva. 

Český spotřebitel se stále vyvíjí. Dalo by se říci, že jsou spotřebitelé s uplynulým časem 

stále náročnější. V dnešní době si může snadno zvolit, zda dá přednost českým domácím 

značkám před těmi ze zahraničí. Vliv na tyto zákazníky měly jistě i nedávné aféry, 

kterými byly např. metanolová kauza, pochybnosti o mase přivezeném z Polska apod. 

Tyto skutečnosti měly za následek, že mnoho spotřebitelů začalo dávat přednost např. 

malým řeznictvím, u kterých si mohou být přece jen více jisti původem kupovaného 

zboží. 

Legislativní faktory 

Tyto faktory působí na právní prostředí, ve kterém se daný podnik nachází. Toto prostředí 

je zpravidla tvořené státní mocí. Jedná se o chystané a platné zákony a vyhlášky, státní 

regulace, regulace importu a exportu a ochranu životního prostředí. 

Analyzovaná společnost se musí řídit Novým Občanským zákoníkem, který vyšel 

v platnost 1. 1. 2014 a legislativou Evropské Unie. V roce 2014 došlo k novele zákona 

o obchodních korporacích, kdy korporace již nemusí tvořit do té doby povinný zákonný 

rezervní fond, pokud není ujednáno jinak ve společenské smlouvě. V roce 2016 došlo 
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také ke změně v zákoně o účetnictví. Nové předpisy zavedly účtování změny stavu zásob 

a aktivace, což ovlivnilo také strukturu účetních výkazů. 

Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory stejně tak jako faktory sociální a legislativní, které byly zmiňovány 

výše, ovlivňují všechny podniky působící v daném státu. Mezi makroekonomické 

ukazatele, které větší či menší měrou ovlivňují vnější okolí podniku, patří hrubý domácí 

produkt (HDP), míra inflace a míra nezaměstnanosti. 

V minulosti byla ekonomika České republiky nejintenzivněji zasažena krizí v roce 2008. 

Od tohoto krizového období, ale dochází dle Českého statistického úřadu k soustavným 

meziročním nárůstům HDP. 

Česká ekonomika v uplynulém roce i nadále rostla. HDP očištěný o cenové vlivy 

a sezónnost byl v roce 2019 podle předběžného odhadu o 2,4 % vyšší než v roce 2018. 

Růst byl podpořen především spotřebními výdaji domácností a zahraniční poptávkou. 

Mírně rostly i investice. Mezi skupiny odvětví, které ke zmiňovanému nárůstu přispěli 

nejvíce patří skupina odvětví obchodu, ve kterém se pohybuje analyzovaná společnost 

Tesco Franchise Stores ČR (26). 

Z grafu uvedeného na další straně diplomové práce je patrné, že trend ukazatele HDP 

v průběhu let roste. K největšímu meziročnímu nárůstu došlo v roce 2015, kdy se HDP 

zvýšil o 4,6 %. V dalších letech je predikován nárůst okolo 2 – 3 % (26). 
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Graf č. 2: Vývoj HDP v ČR v letech 2012 – 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 26) 

Dalším ukazatelem, který ovlivňuje finanční výkonnost podniku je inflace, která 

představuje růst cenové hladiny v čase a je vyjádřena v procentech. Inflace je obvykle 

chápána jako opakovaný růst většiny cen v dané ekonomice. V praxi je inflace v oblasti 

spotřebitelských cen měřena jako přírůstek tzv. indexu spotřebitelských cen. Čím nižší 

jsou hodnoty inflace, tím je ekonomika považována za stabilnější a ustálenější (26). 

Z grafu uvedeného na další straně této práce je patrné, že se míra inflace v České republice 

od roku 2017 až doposud pohybuje okolo 2 %, což znamená, že se pohybuje v žádoucím 

oscilačním pásmu, které je stanoveno Českou národní bankou. Prognóza pro následující 

období je zrychlení inflace (28). 
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Graf č. 3: Vývoj inflace v ČR v letech 2012 – 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 28) 

Dalším neméně důležitým faktorem, který ovlivňuje odvětví, ve kterém společnost Tesco 

Franchise Stores ČR provozuje svou podnikatelskou činnost je nezaměstnanost. 

Nezaměstnanost je obecně pro ekonomiku negativním jevem, a ne jinak je tomu pro 

společnosti, které se v ní pohybují. Pokud roste počet nezaměstnaných a přibývá počet 

lidí, kteří jsou závislí na podpoře, může to vést k dalšímu negativnímu jevu pro 

analyzovanou společnost. Tímto negativním jevem je skutečnost, že obyvatelstvo začne 

šetřit své finance. Potraviny jsou sice nezbytnou komoditou pro přežití, avšak je možné, 

že lidé začnou nakupovat pouze základní a levnější potraviny, což by vedlo k nižším 

tržbám a tím i k nižšímu zisku. 

Z grafu uvedeného na další straně této práce je patrné, že od roku 2013 trend obecné míry 

nezaměstnanosti v České republice klesal, až na hodnotu 2,2 %, čímž se Česká republika 

dle ČSÚ dostala mezi státy s nejnižší obecnou mírou nezaměstnanosti v Evropské unii. 

Rekordně nízká nezaměstnanost v kombinaci s růstem mezd a se slabou inflací je 

pozitivním jevem pro spotřebitele a tím vede také k růstu spotřebitelské poptávky, což se 

může pro společnost taktéž jevit jako pozitivní skutečnost, avšak je nutné taktéž brát 

v potaz tlak na růst mezd a nedostatek pracovní síly, kterým je společnost naopak 

ovlivněna negativně (29). 
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Graf č. 4: Obecná míra nezaměstnanosti v ČR v letech 2012 – 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 29) 

Společnost je dále ovlivněna stále se zvyšujícími mzdami. Minimální mzda v lednu 2019 

dosáhla výše 13 350 Kč za měsíc, což je o 1 150 Kč více než v předešlém roce, a dokonce 

o 2 350 Kč více než tomu bylo v roce 2017 (30). 

Politické faktory 

Česká republika je parlamentní demokracií a řadí se mezi politicky stabilní státy. 

Nejvyšším zákonem České republiky je Ústava spolu s Listinou základních práv 

a svobod. Jedná se o faktory, které se týkají vládní politiky, míry vládních intervencí do 

ekonomiky, podpory podnikání a podobně. Aktuální politická situace, pozice a stabilita 

vlády, podpora zahraničního obchodu, může mít značný vliv na výkonnost společnosti. 

Technologické faktory 

Tyto faktory zahrnují technické a technologické prostředí ve kterém společnosti provozují 

svou ekonomickou činnost. Cílem každé fungující společnosti je pružně a včasně 

reagovat na pokrok v oblasti technologie. 

Vzhledem k působnosti společnosti, jako jeden z nejdůležitějších faktorů se dá považovat 

moderní vybavenost prodejních ploch. Jedná se především o pokladní systémy, 
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automatický výkup láhví, váhy na vážení ovoce a zeleniny atd. To vše může vést ke 

zrychlení obsluhy zákazníků a tím k jejich spokojenosti. Dále nová technika na 

prodejnách, která by vedla ke snížení nákladů prodejny. Například lednice a mrazáky, 

které mají vliv na spotřebu energie apod. 

Ekologické faktory 

Řešení ekologie je v posledních desetiletích v popředí. Zájem lidí o ekologii je čím dál 

větší. Jedná se především o ochranu životního prostředí. Důsledkem jsou legislativní 

omezení, která omezují znečišťování ovzduší, zvyšují využívání obnovitelných zdrojů a 

jiné. Mezi ekologické faktory patří také přírodní a klimatické vlivy, globální 

environmentální hrozby, kterými jsou čerpání neobnovitelných zdrojů, úbytek ozonové 

vrstvy, globální oteplování. 

Společnost je v ohledu s ekologickými faktory řízena pravidly a legislativními 

směrnicemi České republiky a Evropské Unie. Společnost tak může ovlivňovat pouze svá 

vnitřní pravidla a firemní kulturu, kdy smýšlí ekologicky, a to v podobě například třídění 

odpadu, recyklace apod. Společnost může také ovlivnit nabízený sortiment, kdy může dát 

přednost zboží, které je prodáváno v recyklovatelném obalu na místo obalu, který 

recyklovat nelze. 

Společnost Tesco je jediný maloobchodní prodejce ve střední Evropě, který měří 

a zveřejňuje svá data o potravinovém odpadu. V roce 2018/19 byl celkový potravinový 

odpad snížen na 28 663 tun v porovnání s 54 102 tunami v roce 207/18 napříč celým 

regionem. Transparentnost a měření jsou důležité pro určení problémových míst a řešení 

příčin potravinového odpadu. Tesco Franchise Stores ČR má v plánu snížit dopad obalů 

na životní prostředí a vybrání správných materiálů je prvním krokem ke splnění tohoto 

cíle (31). 

3.2.1 Porterova analýza 

Porterova analýza zahrnuje zkoumání oblasti rivality mezi již existujícími společnostmi, 

hrozby vstupu nových konkurentů na daný trh, potenciálu kupní a dodavatelské síly 

a oblast hrozby substitučních výrobků. 
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Vyjednávací síla zákazníků 

Každý úspěšně podnikající subjekt by měl být schopen sledovat a včas reagovat na změny 

tržní poptávky. Společnost klade důraz na otevírání poboček na lukrativních místech. 

Těmito místy jsou především prostory blízko tramvajových a autobusových zastávek. 

V roce 2019 byla otevřena nová pobočka přímo na nádraží. Společnost se zaměřuje na 

zákazníky, kterým chce rychle uspokojit jejich potřebu, např. rychlou snídaní, oběd, 

večeři apod. 

V oblasti maloobchodů s potravinami se ceny veškerého zboží stanovují na základě 

nabídky a poptávky. Zákazníci těchto obchodů nemají možnost vyjednat si takzvané 

množstevní slevy. Zákazníci si ceny za zboží vyjednávat nemohou, ty jsou pevně dané. 

Ke změnám cen dochází pouze na základě akční nabídky. 

 Vyjednávací síla dodavatelů 

Zboží je do jednotlivých poboček rozváženo z distribučních center. Největší distribuční 

centrum v České republice se nachází v Postřižíně u Kralup nad Vltavou. Společnost 

spolupracuje se stovkami dodavatelů a pěstitelů z České republiky i ze zahraničí. Pro 

dodavatele je zřízen komunikační dodavatelská síť. Funguje online pro všechny 

dodavatele společnosti, která umožňuje diskutovat o nápadech a odhalovat společné 

výzvy. 

Franšízanti jednotlivých poboček v systému zadávají množství, které chtějí z centra 

dovézt. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost k březnu 2020 vlastní již 113 poboček, 

znamená to, že musí být dobře rozpracované plánování zásobování jednotlivých obchodů, 

což samozřejmě závisí na dodavatelích. Cena, kterou si mezi sebou určí dodavatel 

a společnost Tesco Franchise Stores ČR, s. r. o., je zcela v kompetenci obou stran. Je 

nutné, aby mezi sebou obě strany vyjednaly obchod, aby obě tyto strany byly spokojené 

a oběma tento obchod přinesl užitek. Pokud se společnost s potenciálním či stávajícím 

dodavatelem nedohodne, lze se v dnešní době obrátit na dodavatele jiného, proto je 

vyjednávací síla dodavatelů poměrně nízká. 
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Hrozba vstupu nových konkurentů 

Pro firmy je velmi důležité sledovat potenciální novou konkurenci a vědět, zda je vstup 

na trh snadný nebo naopak. Analýzou faktorů kapitálová náročnost, dostupnost prostorů, 

přístup ke kapitálu, časová náročnost a konkurence bude stanoveno, zda je vstup nových 

firem pro podnik Tesco Franchise Stores důležitou hrozbou. Pro vstup na tento trh si 

potenciální konkurent musí zřídit volnou živnost, ke které není potřeba žádná odborná 

způsobilost. 

Kapitálová náročnost patří mezi nejvýznamnější překážku vstupu nové konkurence. Sice 

tato bariéra nepředstavuje tak těžko překročitelnou, jako by tomu bylo v případě vstupu 

na trh, kde se pohybuje podnik Tesco jako takový, ale i tak je potřebné vybavit prodejnu 

například chladícími boxy, vybudovat čistý a suchý sklad apod. Při samotném 

vybavování prodejny se musí postupovat podle vyhlášky 347/2002 Sb. Ministerstva 

zdravotnictví o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny 

podle sortimentu prodávaných potravin. 

Hrozba substitutů 

Těžko by se hledal substitut k potravinám. Svým způsobem se dá za substituty považovat 

např. pečivo, které si zákazníci sami upečou, zboží, které si sami vypěstuj nebo forma 

prodeje potravin. Aktuálně na tomto trhu panuje např. trend online nákupu potravin, stále 

se zvyšuje zájem o zdravé a bio potraviny, čímž zákazníky přitahují prodejny, které se na 

tento sortiment specializují. 

Rivalita mezi konkurenty 

Největším stávajícím konkurentem je takzvaný neformální potravinový maloobchodní 

řetězec složený z vietnamských večerek a dalších prodejen, které se také svým způsobem 

považují mezi největší tuzemské řetězce. 

Tři čtvrtiny tuzemského trhu podle svazu zabírá 11 řetězců. Největší je Kaufland, který 

ve finančním roce 2017/2018 zvýšil zisk před zdaněním o 56 procent na 3,08 miliardy 

korun a jeho tržby stouply o procento na 57,6 miliardy korun. Společnost nemůže cenově 

a samozřejmě ani výběrem sortimentu konkurovat těmto velkým supermarketům. 
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Průměrná Žabka má kolem sedmnácti set položek. Majoritu v rozloze prodejní plochy, 

dvě třetiny, zaujímá koloniál (59). 

Odlišit se od konkurence se společnost snaží dominancí potravin s označením bio, 

bezlepkové a farmářské výrobky, které jsou zákazníky, v dnešní době, čím dál více 

žádanější. 

3.3 Benchmarking obchodní společnosti Tesco Franchise Stores 

ČR, s. r. o. 

V této kapitole bude provedeno srovnání společnosti Tesco Franchise Stores ČR, s. r. o. 

s vhodnými konkurenty působících ve stejném odvětví. Toto srovnání je stěžejní pro 

určení finanční výkonnosti společnosti. Výstupy finančních ukazatelů budou následně 

srovnány s oborovými hodnotami a hodnotami největších konkurentů působících na 

podobné úrovni. 

Jako zdroj pro výpočty jednotlivých ukazatelů jsem v práci využila výstupy z databáze 

Amadeus a pro lepší interpretaci výsledků byly použity veřejně dostupné výroční zprávy 

jednotlivých společností z období 2015 – 2018, konkrétně rozvahy a výkazy zisku a ztrát. 

Oborové hodnoty jednotlivých let jsem získala ze zveřejněných statistik ministerstva 

průmyslu a obchodu. 

3.3.1 Partneři pro benchmarking 

Při hledání partnerů pro benchmarking byly vybrány společnosti, které jsou vhodné pro 

porovnání z hlediska umístění prodejen a svou velikostí. Těmito partnery jsou 

společnosti, které představují přímé konkurenty společnosti Tesco Franchise 

Stores ČR, s. r. o., kteří vlastní maloobchodní pobočky v převážné většině na území 

hlavního města Prahy. 

Na základě určených požadavků, které jsou uvedeny výše, byly vybrány následující 

společnosti: komanditní společnost Norma, společnost s ručením omezeným Minit 

Bohemia, společnost s ručením omezeným Maloobchodní síť Hruška, akciová společnost 

JPServis a společnost s ručením omezeným JP Potraviny Praha. Následuje krátké 

představení těchto společností. 
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Norma k.s. 

Norma patří mezi menší obchodní řetězce v ČR. Jde o jeden z největších německých 

potravinových diskontů. V České republice má Norma okolo 50 poboček. Obchody lze 

nalézt například v Harrachově, Kaznějově, Praze, Jilemnici, Chebu, Karlových Varech 

nebo Liberci (32). 

 

Obrázek č. 8: Logo společnosti Norma, k. s. 

(Zdroj: 32) 

Základní údaje o společnosti: 

Datum zápisu:  9. 12. 1992 

Obchodní firma: NORMA, k.s. 

Sídlo:   Praha - Malešice, Tiskařská 599/12, PSČ 108 00 

IČO:   47114789 

Právní forma:  Komanditní společnost 

CZ NACE:  Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v 

nespecializovaných prodejnách (4711) 
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Minit Bohemia, s. r. o. 

Česká firma Minit Bohemia s.r.o. byla založena v roce 2000. Tehdy společnost nesla 

název Fornetti Moravia, spol. s. r. o. Společnost se zabývá výrobou mražených 

pekařských polotovarů, které jsou následně rozpékány a prodávány buď ve vlastních 

prodejnách společnosti, ve franšízových prodejnách nebo společnost spolupracuje s 

jinými řetězci, které prodávají jejich zboží jen jako doplňkový sortiment (32). 

Mezi obory podnikání patří: velkoobchod s cukrem, čokoládou a cukrovinkami, 

maloobchod v nespecializovaných prodejnách, výroba pekařských, cukrářských a jiných 

moučných výrobků. V současnosti společnost disponuje 170 prodejními místy (32). 

 

Obrázek č. 9: Logo společnosti Minit Bohemia, s. r. o. 

(Zdroj: 32) 

Základní údaje o společnosti: 

Datum zápisu:  16. 3. 2000 

Obchodní firma: MINIT BOHEMIA s.r.o. 

Sídlo:   Holubice 146, PSČ 683 51 

IČO:   25593676 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

CZ NACE:  Výroba potravinářských výrobků (10) 
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Maloobchodní síť Hruška, s. r. o. 

Je dceřinou společností společnosti Hruška, spol. s. r. o. V současnosti pod jejím logem 

působí celkem 642 prodejen, z nichž 462 představují vlastní prodejny společnosti 

Hruška. Zbývajících 180 prodejen patří franšízovým partnerům, které maloobchodní síť 

Hruška sdružuje. 

Pod vlastní značkou Hruška nabízí maloobchodní síť Hruška celou řadu výrobků v oblasti 

mléčných produktů, čajů, ochucených i přírodních vod, paštik a cukrovinek. Chlazené 

saláty a pekárenské výrobky zajištuje její vlastní výroba (34). 

 

Obrázek č. 10: Logo společnosti Maloobchodní síť Hruška, s. r. o. 

(Zdroj: 34) 

Základní údaje o společnosti: 

Datum zápisu:  10. 2. 2000 

Obchodní firma: Maloobchodní síť HRUŠKA, spol. s r.o. 

Sídlo:   Olomouc, Táboritů č. 1, PSČ 772 00 

IČO:   25852264 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

CZ NACE: Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v 

nespecializovaných prodejnách (4711) 
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JPServis, a. s. 

Společnost JPServis, a.s. vznikla v roce 1995. Nabízí široký sortiment potravin, čerstvého 

zboží a ostatních výrobků a služeb každodenní potřeby. Obchody jsou umístěny do 

frekventovaných míst, jako jsou vlaková a autobusová nádraží, pěší zóny, dopravní uzly 

MHD nebo zdravotnická zařízení. Všechny prodejny mají jednotný výrazný design. 

Síť obchodů pod značkou PONT Market (Pohodlný Obchod Na Trase) obslouží za rok 

více než 9 milionů zákazníků na 26 místech po celé České republice. JPServis je 

poskytovatelem franšízingové koncepce (35). 

 

Obrázek č. 11: Logo společnosti JPServis, a. s. 

(Zdroj: 35) 

Základní údaje o společnosti: 

Datum zápisu:  29.1.2001 

Obchodní firma: JPServis, a.s. 

Sídlo:   Praha - Michle, Chodovská 228/3, PSČ 14100 

IČO:   26431068 

Právní forma:  Akciová společnost 

CZ-NACE: Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v 

nespecializovaných prodejnách (4711) 
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JP Potraviny Praha, s. r. o. 

Společnost provozuje síť prodejen nesoucích název Eso Market. Společnost byla 

založena v roce 1998 jako otevřený systém pro spolupráci obchodníků v oboru zejména 

prodeje potravin. 

V současné době, k 1. 2. 2020, sdružuje celkem 295 provozoven samostatných 

podnikatelů, kterými jsou fyzické a právnické osoby. Pobočky se nachází v Praze, 

Středočeském kraji, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, 

Královéhradeckém a Jihomoravském (36). 

 

Obrázek č. 12: Logo společnosti JP Potraviny Praha, s. r. o. 

(Zdroj: 36) 

Základní údaje o společnosti: 

Datum zápisu:  21. 7. 1998 

Obchodní firma: JP potraviny Praha, spol. s r.o. 

Sídlo:   Praha 2, Na Moráni 3, PSČ 120 00 

IČO:   25682393 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

CZ-NACE: Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v 

nespecializovaných prodejnách (4711) 
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3.3.2 Srovnání z hlediska tržeb 

V případě vybrané skupiny podniků, které se zabývají především maloobchodem 

potravin, tvoří hodnotu z celkových tržeb především tržby za prodej zboží. Hodnoty tržeb 

v jednotlivých letech, jednotlivých společností, jsou shrnuty v následující tabulce: 

Tabulka č. 1: Srovnání vybraných společnosti z hlediska tržeb v letech 2015 – 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus a účetních výkazů jednotlivých společností) 

Tržby [tis. Kč] 2015 2016 2017 2018 

Tesco Franchise Stores 1 175 415 1 152 488 1 277 335 1 384 132 

Norma 1 802 027 1 751 508 1 938 504 2 029 650 

Minit Bohemia 140 781 167 298 194 496 184 974 

Síť Hruška 214 817 206 282 208 987 212 411 

JPServis 428 179 454 476 468 846 491 613 

JP Potraviny Praha 6 802 6 453 74 607 66 882 

V tabulce byly názvy společnosti Tesco Franchise Stores ČR a společnosti Maloobchodní 

síť Hruška zkráceny z důvodu velikosti vytvořené tabulky. Z ní lze okamžitě vyčíst, že 

řádově srovnatelně jsou na tom z hlediska tržeb společnosti Tesco Franchise Stores ČR a 

společnost Norma. Obě společnosti vykazovaly tržby po celé sledované období v řádech 

miliard korun. 

Pro lepší přehlednost byl na další straně sestaven také graf. Z něj je na první pohled 

patrné, že nejvyšších tržeb ve sledovaném období celkově dosahovala společnost Norma. 

Společnost Tesco Franchise Stores ČR je na tom z hlediska tržeb sice hůře než společnost 

Norma, avšak stále dosahuje vyšších hodnot než ostatní sledované společnosti. Obě tyto 

společnosti mají stoupající trend, pouze v roce 2016 zaznamenaly mírný pokles. 

Trendovou linii tržeb společnosti Hruška a Minit Bohemia téměř kopírují. Zcela 

nejnižších hodnot tržeb dosáhla společnost JP Potraviny Praha, a to po celé sledované 

období. 
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Graf č. 5: Vývoj tržeb jednotlivých společností v letech 2015 – 2018 v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus a účetních výkazů jednotlivých společností) 

3.3.3 Ukazatele likvidity 

Tyto ukazatele vyjadřují schopnost podniku hradit své závazky. Použitými ukazateli 

v této analýze jsou běžná likvidita, pohotová likvidita a likvidita okamžitá. 

Likvidita III. stupně – běžná likvidita 

Ukazatel běžné likvidity vyjadřuje kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé cizí 

zdroje. Doporučené rozmezí je dle literatury 1,5 – 2,5. Výsledné hodnoty jednotlivých 

společností a CZ NACE 47 v daném období jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka č. 2: Běžná likvidita jednotlivých společností a odvětví v letech 2015 – 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus a účetních výkazů jednotlivých společností) 

Běžná likvidita 2015 2016 2017 2018 

Tesco Franchise Stores ČR 1,71 2,09 2,68 3,05 

Norma 1,82 1,94 2,20 2,39 

Minit Bohemia 3,48 3,36 2,51 2,25 

Maloobchodní síť Hruška 1,01 1,12 1,47 2,11 

JPServis 1,24 1,32 1,35 1,43 

JP Potraviny Praha 0,63 0,85 0,94 0,75 

CZ NACE 47 1,25 1,43 1,28 1,25 
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Z uvedené tabulky je patrné, že běžná likvidita společnosti Tesco Franchise Stores  

ČR, s. r. o. se na začátku zkoumaného období pohybovala v doporučeném rozmezí, 

zatímco v roce 2017 i 2018 se postupně zvyšovala až nad toto rozmezí, což bylo 

způsobeno především nárůstem oběžných aktiv. Oborové hodnoty vychází v rámci celého 

analyzovaného období mírně pod doporučeným intervalem. Vybraní konkurenti vykazují 

poměrně srovnatelné hodnoty běžné likvidity, jako je tomu v případě hlavní společnosti 

této práce. 

Z grafu uvedeného níže je patrné, že běžná likvidita zkoumané společnosti má stoupající 

tendenci. Stejně tomu tak bylo u společnosti Norma, Maloobchodní sítě Hruška 

a k mírnému stoupání došlo i u společnosti JPServis. Naopak klesající trend ukazatele 

běžné likvidity dosáhla společnost Minit Bohemia, která na začátku sledovaného období 

dosáhla nejvyšších hodnot. 

 

Graf č. 6: Běžná likvidita jednotlivých společností a odvětví v letech 2015 – 2018  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus a účetních výkazů jednotlivých společností) 
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Likvidita II. stupně – pohotová likvidita 

Likviditou druhého stupně je likvidita pohotová, jejíž ideální výsledné hodnoty by se dle 

literatury měly pohybovat v rozhraní 1,0 – 1,5, což znamená, že by společnost měla být 

schopna krýt všechny své krátkodobé závazky alespoň stejnou výší oběžných aktiv, která 

jsou ponížena o zásoby, jakožto nejméně likvidní položku z těchto aktiv. Výsledné 

hodnoty pohotové likvidity jsou uvedeny v následující tabulce č. 3: 

Tabulka č. 3: Pohotová likvidita jednotlivých společností a odvětví v letech 2015 – 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus a účetních výkazů jednotlivých společností) 

Pohotová likvidita 2015 2016 2017 2018 

Tesco Franchise Stores ČR 0,84 0,99 0,64 0,72 

Norma 2,95 3,18 3,73 4,14 

Minit Bohemia 2,42 2,17 1,41 1,76 

Maloobchodní síť Hruška 0,49 0,64 0,87 1,37 

JPServis 0,62 0,79 0,84 0,88 

JP Potraviny Praha 1,89 0,00 1,18 1,69 

CZ NACE 47 0,76 0,83 0,80 0,78 

Z tabulky s výpočty ukazatele pohotové likvidity jednotlivých společností a oboru 

vyplývá, že hodnoty společnosti Tesco Franchise Stores ČR jsou mírně pod doporučenou 

hodnotou po celé sledované období a stejně tak je tomu u oborových hodnot. Znamená 

to, že společnost nemá kryté krátkodobé závazky svými oběžnými aktivy mimo zásoby.  

Společnosti, které byly vybrány pro benchmarking taktéž nedosáhly doporučeného 

rozmezí. Společnost Norma dosáhla nejvyšších hodnot a to dvojnásobných, než je tato 

doporučovaná hodnota. 

Pro lepší přehlednost je na další straně zpracován graf tvořený výsledky tohoto ukazatele. 

Společnost Norma mnohonásobně převyšuje ostatní společnosti z této analýzy. Dle 

výkazů této společnosti je tato vysoká hodnota způsobena zvyšující se hodnotou, kterou 

má společnost v peněžních prostředcích, a naopak poměrně nízkou hodnotou 

krátkodobých závazků v poměru s položkou těchto peněžních prostředků a krátkodobých 

pohledávek. Společnost Tesco Franchise Stores má téměř srovnatelné hodnoty 

s oborovým průměrem. 
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Graf č. 7: Pohotová likvidita jednotlivých společností a odvětví v letech 2015 – 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus a účetních výkazů jednotlivých společností) 

Likvidita I. stupně – okamžitá likvidita 

Do okamžité likvidity je zahrnutý pouze krátkodobý finanční majetek, který představuje 

nejlikvidnější částí oběžných aktiv. Výpočet se provádí poměrem s krátkodobými 

závazky. Dle literatury by se měly vypočtené hodnoty pohybovat v rozmezí 0,2 – 0,5, což 

značí, že by měla být společnost schopna hradit 20 % – 50 % všech svých krátkodobých 

závazků. Vypočtené hodnoty ukazatele okamžité likvidity jsou uvedeny v následující 

tabulce č. 4: 

Tabulka č. 4: Okamžitá likvidita jednotlivých společností a odvětví v letech 2015 – 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus a účetních výkazů jednotlivých společností) 

Okamžitá likvidita 2015 2016 2017 2018 

Tesco Franchise Stores ČR 0,66 0,80 0,43 0,52 

Norma 1,13 1,24 1,53 1,75 

Minit Bohemia 0,88 0,69 1,41 0,62 

Maloobchodní síť Hruška 0,06 0,04 0,06 0,44 

JPServis 0,44 0,61 0,67 0,57 

JP Potraviny Praha 0,31 - 0,11 0,35 

CZ NACE 47 0,43 0,41 0,43 0,35 
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Z uvedené tabulky lze vyčíst, že společnost Tesco Franchise Stores ČR osciluje kolem 

doporučovaných hodnot, což značí, že společnost poměrně efektivně využívá své finanční 

prostředky. Společnost Norma svými hodnotami opět převyšuje doporučované hodnoty, 

ostatní společnosti i oborové hodnoty. Jak již bylo zmíněno, důvodem je především 

vysoká hodnota, kterou společnost eviduje v peněžních prostředcích, konkrétněji na 

běžných účtech. Společnost JP Potraviny Praha naopak neevidovala vůbec žádný 

krátkodobý finanční majetek, proto nebyl možný výpočet hodnoty tohoto ukazatele. 

 

Graf č. 8: Okamžitá likvidita jednotlivých společností a odvětví v letech 2015 – 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus a účetních výkazů jednotlivých společností) 

3.3.4 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability poměřují zisk s výší zdrojů, kterých bylo zapotřebí vynaložit na 

vytvoření tohoto zisku. Jedná se tedy o ukazatele ziskovosti, které odráží schopnost 

podniku generovat zisk z investovaných prostředků. Obecně by tyto ukazatele měly mít 

rostoucí trend. 

Rentabilita aktiv 

Ukazatel rentability aktiv podává majitelům společnosti obraz o ziskovosti jednotlivých 

položek v rozvaze na straně aktiv. Doporučená hodnota by se dle literatury měla 

pohybovat okolo hodnoty 10 %. Ukazatel rentability aktiv vypovídá o efektivním 
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vytváření zisku z dostupných aktiv, čím vyšší hodnota, tím je to pro hodnocení rentability 

společnosti lepší. Výsledné výpočty ukazatele rentability aktiv za sledované období jsou 

uvedené v následující tabulce č. 5: 

Tabulka č. 5: Rentabilita aktiv jednotlivých společností a odvětví v letech 2015 – 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus a účetních výkazů jednotlivých společností) 

ROA [%] 2015 2016 2017 2018 

Tesco Franchise Stores ČR -4,30 2,66 7,50 8,36 

Norma 5,19 6,05 10,22 10,36 

Minit Bohemia 19,99 13,80 32,66 18,67 

Maloobchodní síť Hruška -19,65 9,08 21,89 24,87 

JPServis 28,41 33,34 33,24 38,20 

JP Potraviny Praha 7,35 -5,90 8,59 7,39 

CZ NACE 47 6,55 6,98 9,15 10,25 

Za sledované období dosahuje nejvyšších hodnot ukazatele rentability aktiv společnost 

JPServis a Minit Bohemia. Společnost Tesco Franchise Stores ČR dosáhla v roce 2015 

záporné hodnoty, jelikož vykazovala zápornou hodnotu zisku po zdanění, což bylo 

důsledkem změny právní formy, kdy se společnost transformovala z akciové společnosti 

na společnost s ručením omezeným a stala se samostatnou společností. Ztrátové období 

měla v roce 2015 také společnost Maloobchodní síť Hruška a společnost JP Potraviny 

Praha taktéž dosáhla v roce 2016 záporné hodnoty. 

Jako pozitivní lze z grafu uvedeného na další straně vyhodnotit skutečnost, že se 

společnost Tesco Franchise Stores ČR dostala ze záporných čísel hospodářského 

výsledku, a navíc má stoupající trend. Hůře na tom byla společnost Maloobchodní síť 

Hruška, která měla výslednou hodnotu rentability aktiv na začátku sledovaného období 

téměř –20 %, přičemž v roce 2018 již dosahovala třetí nejvyšší hodnoty ze všech 

sledovaných společností a převýšila tak i oborové hodnoty. V roce 2015 byla společnost 

z hlediska hospodářského výsledku v mínusu téměř 10,5 milionu korun. 
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Graf č. 9: Rentabilita aktiv jednotlivých společností a odvětví v letech 2015 – 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus a účetních výkazů jednotlivých společností) 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu má výpovědní hodnotu především pro akcionáře nebo 

společníky. Uvádí, jaké množství čistého zisku připadá na 1 korunu investovanou 

vlastníky společnosti. Dle literatury by společnosti pohybující se v oblasti maloobchodu 

měly dosahovat hodnoty 12 %. Jednotlivé procentní hodnoty tohoto ukazatele jsou 

zpracovány v následující tabulce č. 6: 

Tabulka č. 6: Rentabilita vlastního kapitálu jednotlivých společností a odvětví v letech 2015 – 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus a účetních výkazů jednotlivých společností) 

ROE [%] 2015 2016 2017 2018 

Tesco Franchise Stores ČR -6,13 3,68 10,04 11,11 

Norma 9,17 10,36 16,30 15,87 

Minit Bohemia 26,77 18,79 49,36 27,69 

Maloobchodní síť Hruška -7,57 85,59 68,67 47,03 

JPServis 67,02 71,91 73,92 76,49 

JP Potraviny Praha 19,29 - 46,43 56,30 

CZ NACE 47 8,64 11,22 15,25 16,46 

Z hlediska rentability vlastního kapitálu má společnost Tesco Franchise Stores ČR 

nejnižší hodnoty, ale nejvíce se přiblížila k doporučované hodnotě. V roce 2018 dosáhla 
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více než 11 %, což je pozitivním výsledkem pro akcionáře a vlastníky. V roce 2015 

samozřejmě opět dosáhla záporné hodnoty z důvodu ztrátového roku a stejně tak 

Maloobchodní síť Hruška. V roce 2016 společnost JP Potraviny Praha vykazovala 

záporný vlastní kapitál i zápornou hodnotu zisku po zdanění. 

Z grafu uvedeného níže je patrné, že nejvyšších a také konstantních hodnot tohoto 

ukazatele dosáhla společnost JPServis. Společnost Tesco Franchise Stores se dostala ze 

záporných hodnot, jelikož přestala vykazovat ztrátu v běžném účetním období. 

Maloobchodní síť Hruška zaznamenala prudký nárůst rentability vlastního kapitálu i přes 

navýšení základního kapitálu, a to z důvodu navýšení zisku téměř o 15 milionu korun. 

U společnosti JP Potraviny Praha je v roce 2016 nulová hodnota, jelikož společnost měla 

zápornou hodnotu vlastního kapitálu i zisku. 

 

Graf č. 10: Rentabilita vlastního kapitálu jednotlivých společností a odvětví v letech 2015 – 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus a účetních výkazů jednotlivých společností) 
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Rentabilita tržeb 

Ukazatel rentability tržeb vyjadřuje, kolik korun zisku utvoří podnik z 1 koruny tržeb a 

jeho trend by měl být rostoucí. Obecně literatura uvádí, že by rentabilita tržeb měla být 

alespoň 10 %. V následující tabulce č. 7 jsou shrnuty vypočtené hodnoty rentability tržeb 

ve sledovaném období: 

Tabulka č. 7: Rentabilita tržeb jednotlivých společností a odvětví v letech 2015 – 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus a účetních výkazů jednotlivých společností) 

ROS [%] 2015 2016 2017 2018 

Tesco Franchise Stores ČR -2,62 1,66 4,60 5,20 

Norma K.S. 2,20 2,79 4,51 5,03 

Minit Bohemia 7,58 4,34 8,52 4,90 

Maloobchodní síť Hruška -4,82 2,16 6,30 8,61 

JPServis 4,60 5,53 6,59 7,02 

JP Potraviny Praha 12,26 -8,14 0,82 0,65 

CZ NACE 47 2,87 3,21 3,94 4,28 

Společnost Tesco Franchise Stores ČR z hlediska rentability tržeb z daleka nedosahuje 

doporučované hodnoty. V porovnání s odvětvovými hodnotami však dosahuje 

příznivějších hodnot., Od roku 2017 dosahovala společnost vyšší hodnoty, než je právě 

odvětvový průměr tohoto ukazatele. Ukazatel má rostoucí trend, což je pozitivní. 

Maloobchodní síť Hruška je v roce 2015 opět ovlivněna ztrátou. Od roku 2016 

společnost, stejně jako Tesco Franchise Stores ČR, dosahuje kladných hodnot. Přestože 

společnost vykazovala nižší tržby než v předchozím účetním období, dokázala zvýšit 

rentabilitu tržeb, a to především z důvodu snížení výkonové spotřeby. Společnost 

JP Potraviny Praha je z hlediska tržeb v posledních 3 letech z analyzovaného období 

v podstatě nerentabilní. Společnost v roce 2017 a 2018 vykazovala tržby za prodej zboží 

téměř ve stejné hodnotě vynaložila na náklady výkonové spotřeby. Proto vykazuje také 

nízký zisk. 

Oborové hodnoty jsou podle literaturou doporučených hodnot podprůměrné, ale mají 

rostoucí trend, což se dá hodnotit pozitivně, jelikož se jedná o odvětví, kdy dochází 

k rychlému obratu zásob a vysokému absolutnímu objemu tržeb. 
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Graf č. 11: Rentabilita tržeb jednotlivých společností a odvětví v letech 2015 – 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus a účetních výkazů jednotlivých společností) 

3.3.5 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity v podstatě informují o efektivnosti hospodaření s aktivy. Na základě 

těchto ukazatelů lze zjistit, zda společnost nemá nějaká přebytečná aktiva, která mohou 

omezovat výkonnost tím, že drží volné prostředky, které by mohly být využity 

efektivněji, tedy na rozvoj své podnikatelské činnosti. Pro analýzu byl vybrán obrat 

celkových aktiv, obrat zásob, doba obratu pohledávek a doba obratu závazků. 

Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv vyjadřuje, kolikrát se aktiva obrátí za jeden rok. Doporučený 

interval hodnot je dle literatury 1,6 – 3. Výsledné hodnoty tohoto ukazatele za jednotlivé 

společnosti a odvětvové hodnoty ve sledovaném období jsou uvedeny na další straně. 
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Tabulka č. 8: Obrat celkových aktiv jednotlivých společností a odvětví v letech 2015 – 2018  

Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus a účetních výkazů jednotlivých společností) 

Obrat celkových aktiv 2015 2016 2017 2018 

Tesco Franchise Stores ČR 1,66 1,62 1,63 1,62 

Norma 3,16 2,85 2,82 2,59 

Minit Bohemia 3,41 4,14 3,81 4,86 

Maloobchodní síť Hruška 4,04 4,26 4,07 3,63 

JPServis 8,52 7,84 6,80 6,99 

JP Potraviny Praha 6,58 8,52 11,44 14,76 

CZ NACE 47 2,29 2,17 2,32 2,39 

Z výše uvedených výsledků lze konstatovat, že společnost Tesco Franchise Stores ČR 

dosahuje po celé sledované období minimální doporučované hranice, což znamená, že 

společnost poměrně efektivně využívá svůj majetek.  

Doporučovaného rozmezí dosáhla z hlediska obratu celkových aktiv také společnost 

Norma. Úplně nejvyšších hodnot dosáhla společnost JP Potraviny Praha, která v roce 

2017 zaznamenala hodnotu 11,44 a v roce 2018 dokonce 14,76. Důvodem tohoto nárůstu 

bylo snížení celkových aktiv, a to konkrétně snížení dlouhodobého hmotného majetku, 

a především snížení stavu pohledávek. 

Oborové hodnoty jsou v doporučovaném rozmezí. Tomuto odvětvovému průměru se 

nejvíce přiblížila společnost Tesco Franchise Stores ČR. 
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Graf č. 12: Obrat celkových aktiv jednotlivých společností a odvětví v letech 2015 – 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus a účetních výkazů jednotlivých společností) 

Doba obratu zásob 

Ukazatel udává průměrný počet dní, po které jsou zásoby vázány v podniku od jejich 

pořízení, až do okamžiku jejich prodeje. Doba držby zásob by měla být obecně na co 

možná nejnižší úrovni, jelikož s sebou nese náklady na skladování. 

Tabulka č. 9: Doba obratu zásob jednotlivých společností a odvětví v letech 2015 – 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus a účetních výkazů jednotlivých společností) 

Doba obratu zásob [dny] 2015 2016 2017 2018 

Tesco Franchise Stores ČR 14 19 21 17 

Norma 29 29 25 25 

Minit Bohemia 8 6 5 5 

Maloobchodní síť Hruška 0 0 0 0 

JPServis 12 12 13 13 

JP Potraviny Praha 24 31 25 15 

CZ NACE 47 29 35 29 27 

Nejnižší hodnoty dosáhla společnost Tesco Franchise Stores ČR na začátku sledovaného 

období, avšak v porovnání s posledním rokem tohoto období se hodnota navýšila pouze 

o 3 dni. Zásoby v roce 2018 byly ve společnosti průměrně vázány od jejich pořízení, až 

do jejich prodeje 17 dní. 
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V porovnání s ostatními společnostmi jsou hodnoty společnosti v podstatě průměrné. 

Žádná ze společností svými hodnotami ostatní společnosti nijak nepřevyšuje. 

U maloobchodní sítě Hruška je doba obratu zásob po celé období nulová, jelikož za 

společnost má v kompetenci skladové hospodářství jejich mateřská společnost. 

V zásobách má společnost v roce 2018 pouze 181 tis. Kč, což je pro představu 

o 4 500násobek méně, než má společnost Tesco Franchise Stores ČR. 

 

Graf č. 13: Doba obratu zásob jednotlivých společností a odvětví v letech 2015 – 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus a účetních výkazů jednotlivých společností) 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek dává, kolik dní v průměru trvá, než se peníze vázané 

v pohledávkách vyinkasují. Ukazatel tedy vypovídá o platební disciplíně odběratelů. 

Doba obratu pohledávek by měla být obecně vyšší, než je doba obratu závazků. 
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Tabulka č. 10: Doba obratu pohledávek jednotlivých společností a odvětví v letech 2015 – 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus a účetních výkazů jednotlivých společností) 

Doba obratu pohledávek [dny] 2015 2016 2017 2018 

Tesco Franchise Stores ČR 24 41 78 89 

Norma 7 7 6 6 

Minit Bohemia 32 27 24 23 

Maloobchodní síť Hruška 38 45 48 43 

JPServis 4 4 5 8 

JP Potraviny Praha 10 7 0 0 

CZ NACE 47 20 23 22 25 

Z tabulky uvedené výše vyplývá, že společnost Tesco Franchise Stores má stále se 

zvyšující se dobu obratu pohledávek, což znamená, že společnosti její odběratelé platí 

čím dál pomaleji, nebo vůbec. V roce 2018 byla doba obratu pohledávek 89 dní. 

Vzhledem k tomu, že by se neplacení projevilo především v dlouhodobých pohledávkách 

a tomu tak dle účetních výkazů není, lze konstatovat, že neplatiči společnost neohrožují. 

Společnost JP Potraviny Praha má v roce 2017 a 2018 hodnotu 0 dní, jelikož v roce 2017 

společnost vykazovala pouze 1 tis. Kč v pohledávkách a v roce 2018 dokonce nulovou 

hodnotu. 

Nejlepší platební morálku mají odběratelé společností Norma a JPServis. V případě 

společnosti Norma má tento ukazatel dokonce klesající trend. V roce 2018 činila hodnota 

necelých 6 dní. Odvětvový průměr CZ NACE 47 je na konci sledovaného období 

necelých 25 dní. 
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Graf č. 14: Doba obratu pohledávek jednotlivých společností a odvětví v letech 2015 – 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus a účetních výkazů jednotlivých společností) 

Doba obratu závazků 

Ukazatel udává, jakou má společnost platební disciplínu vůči jejím dodavatelům. Udává 

dobu trvání úhrady závazku od momentu, kdy vznikl. V níže uvedené tabulce jsou 

uvedené hodnoty jednotlivých společností a odvětvového průměru ve dnech: 

Tabulka č. 11: Doba obratu závazků jednotlivých společností a odvětví v letech 2015 – 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus a účetních výkazů jednotlivých společností) 

Doba obratu závazků [dny] 2015 2016 2017 2018 

Tesco Franchise Stores ČR 65 53 43 39 

Norma 49 52 48 48 

Minit Bohemia 21 18 28 21 

Maloobchodní síť Hruška 88 75 60 47 

JPServis 24 25 29 26 

JP Potraviny Praha 30 32 29 17 

CZ NACE 47 60 57 59 57 

Na rozdíl od ukazatele doby obratu pohledávek, který má u společnosti Tesco Franchise 

Stores ČR stoupající trend, u doby obratu závazků je trend naopak klesající. Z necelých 

65 dní se tato hodnota na konci sledovaného období dostala na úroveň 39 dní. V roce 
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2018 je hodnota doby obratu pohledávek dvojnásobná, než je tomu v případě doby obratu 

závazků. Společnost tedy svým dodavatelům platí poctivě a čím dál rychleji. 

Společnost Norma má obdobné hodnoty jako je tomu u celého odvětvového průměru. 

Poměrně srovnatelně si z hlediska tohoto ukazatele vedou společnosti Minit Bohemia, 

JPServis a JP Potraviny Praha. 

Nejvyšší hodnoty dosáhla společnost Maloobchodní síť Hruška v roce 2015, kdy 

dosahovala doby obratu závazků téměř 88 dní. V průběhu sledovaného období se hodnota 

konstantně snižovala o 15 dní až na hodnotu necelých 47 dní. 

 

Graf č. 15: Doba obratu závazků jednotlivých společností a odvětví v letech 2015 – 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus a účetních výkazů jednotlivých společností) 

3.3.6 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti slouží jak interním, tak i externím uživatelům k objasnění 

kapitálové struktury společnosti. Podávají informace o jejím vývoji v rámci sledovaného 

období. Tyto ukazatele jsou velmi důležité, protože jsou sledovány úvěrovými institucemi 

a ovlivňují tak celkovou schopnost společnosti využívat cizí zdroje financování. Do 

analýzy jsou zahrnuty tři základní ukazatele, kterými jsou celková zadluženost 

a koeficient samofinancování. 
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Celková zadluženost 

Základním ukazatelem zadluženosti je celková zadluženost, která vyjadřuje podíl cizích 

zdrojů na celkových aktivech. Obecně platí, že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím 

vyšší je zadluženost celkového majetku podniku a tím vyšší riziko věřitelů, že jejich dluh 

nebude splacen. Výsledné hodnoty celkové zadluženosti v letech 2015 – 2018 jsou 

uvedeny v následující tabulce č. 12: 

Tabulka č. 12: Celková zadluženost jednotlivých společností a odvětví v letech 2015 – 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus a účetních výkazů jednotlivých společností) 

Celková zadluženost [%] 2015 2016 2017 2018 

Tesco Franchise Stores ČR 30 28 25 25 

Norma 43 42 37 35 

Minit Bohemia 25 27 34 33 

Maloobchodní síť Hruška 99 89 68 47 

JPServis 58 54 55 50 

JP Potraviny Praha 62 103 96 87 

CZ NACE 47 59 59 56 55 

Z pohledu celkové zadluženosti je na tom společnost Tesco Franchise Stores ČR 

a společnost Minit Bohemia nejlépe. U obou společností vychází tato hodnota okolo 

30 %, znamená to, že jsou tyto dvě společnosti financovány z 30 % cizími zdroji. Naopak 

nejvyšší riziko je pro věřitele u společnosti JP Potraviny Praha, která v roce 2016 dosáhla 

hodnoty celkové zadluženosti 103 %, důvodem je vysoká hodnota krátkodobých závazků. 

Vzhledem k doporučovaným hodnotám je společnost Tesco Franchise Stores ČR téměř 

na dolní hranici, společnost Minit Bohemia je na této dolní hranici. 

Odvětvové hodnoty dosahují na konci sledovaného období 55 %. V průměru jsou tedy 

společnosti, které působí v rámci CZ NACE 47 financovány z 55 % cizími zdroji. 
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Graf č. 16: Celková zadluženost jednotlivých společností a odvětví v letech 2015 – 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus a účetních výkazů jednotlivých společností) 

Koeficient samofinancování 

Ukazatel koeficient samofinancování vyjadřuje, jaký podíl aktiv zůstane vlastníkům, 

pokud firma splatí veškeré své závazky. Doporučovaná hodnota je dle dostupné literatury 

kolem 50 %, ale spíše závisí na odvětví. Výsledky ukazatele koeficientu samofinancování 

jsou uvedeny v následující tabulce č. 13: 

Tabulka č. 13: Koeficient samofinancování jednotlivých společností a odvětví v letech 2015 – 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus a účetních výkazů jednotlivých společností) 

Koeficient samofinancování [%] 2015 2016 2017 2018 

Tesco Franchise Stores ČR 68 70 71 74 

Norma K.S. 57 58 63 65 

Minit Bohemia 75 73 6 67 

Maloobchodní síť Hruška 1 11 32 53 

JPServis 42 46 45 50 

JP Potraviny Praha 38 -3 4 13 

CZ NACE 47 41 41 44 45 
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Koeficient samofinancování doplňuje celkovou zadluženost do 100 %. Udává tedy do 

jaké míry je společnost schopna pokrýt své potřeby z vlastních zdrojů. 

Společnost Tesco Franchise Stores ČR financuje svá aktiva z cca 74 % svým vlastním 

kapitálem. Společnost nedisponuje žádným bankovním úvěrem. Vzhledem k vysoké 

položce nerozděleného zisku minulých let společnost případné investice financuje svým 

vlastním kapitálem. Společnost po celé sledované období vykazuje nerozdělený zisk 

minulých let v hodnotě více než 500 mil. Kč. 

 

Graf č. 17: Koeficient samofinancování jednotlivých společností a odvětví v letech 2015 – 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus a účetních výkazů jednotlivých společností) 
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3.1 SWOT analýza 

Ve SWOT analýze se pokazuje na silné, slabé stránky a na příležitosti a hrozby dané 

společnosti, jak již bylo zmíněno v teoretické části výše. Veškeré zjištěné skutečnosti 

z analytické části jsou zahrnuty v přiložené SWOT analýze. 

Tabulka č. 14: SWOT analýza (Zdroj: Vlastní zpracování) 

In
te

rn
í 

p
ro

st
ře

d
í 

Silné stránky Slabé stránky 

Kvalitní potraviny Vyšší ceny 

Individuální přístup Nemožnost zaparkování 

Znalost potřeb zákazníka Malé prostory 

Čerstvé pečivo Omezený sortiment 

Dlouhá otevírací doba 
Pobočky situované především na 

území Středočeského kraje (Prahy) 

Růst tržního podílu Slabá marketingová propagace 

Snaha o snižování ekologické zátěže Absence řízení pohledávek 

Moderní přístup  

Vysoký zájem potenciálních 

franšízantů 
 

Nabídka bezlepkových, bio a 

farmářských potravin 
 

E
x
te

rn
í 

p
ro

st
ře

d
í 

Příležitosti Hrozby 

Změna chování spotřebitelů Narůstající počet supermarketů 

Zvyšující se poptávka po 

maloobchodních sítích 
Nasycení trhu 

Zefektivnění řízení pohledávek Zvyšující se daňové sazby 

Expanze do jiných krajů a na 

Slovensko 
Pokles ekonomiky 

Zvýšení povědomí k získávání více 

zákazníků 
 

Reakce na zvyšující se poptávku po 

zdravém životním stylu 
 

Rozšíření rozvozu potravin  

Rozšíření sortimentu o hotové saláty a 

čerstvé šťávy 
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3.2 Vyhodnocení analýz 

Z krátkodobého hlediska, na základě provedených analýz, lze konstatovat, že společnost 

Tesco Franchise Stores ČR, s. r. o. dosahuje ve srovnání s ostatními společnostmi 

a odvětvovým průměrem, které byly taktéž součástí této analýzy, poměrně příznivých 

výsledků. 

Co se týče likvidnosti, relevantnější ukazatele jsou pohotová a okamžitá likvidita 

z důvodu odvětví, ve kterém se analyzované společnosti nachází, jelikož se jedná 

především o obchodní společnosti, které mají v držbě poměrně velké množství zásob a ty 

nejsou v těchto dvou ukazatelích brány v potaz. 

Z hlediska pohotové likvidity má společnost hodnoty v jednotlivých letech mírně nižší, 

avšak při srovnání s odvětvím jsou poměrně identické. Nižší hodnoty se zpravidla hodnotí 

jako nízká schopnost podniku hradit krátkodobé závazky, avšak vzhledem k již 

zmiňovaným oborovým hodnotám, kdy se společnost od těchto hodnot příliš neodchyluje, 

se dá konstatovat, že je společnost schopna dostát poměrně včas svým finančním 

závazkům. 

Z hlediska ukazatele rentability aktiv společnost Tesco Franchise Stores ČR sice dosahuje 

mírně nižších hodnot, než je oborový průměr v jednotlivých letech, ale odchylka není 

nikterak vysoká, navíc trend tohoto ukazatele má rostoucí charakter, což lze také 

konstatovat jako pozitivní skutečnost. Dá se tedy říci, že společnost využívá svůj majetek 

poměrně efektivně. 

Co se týče rentability vlastního kapitálu, dle literatury by měl ukazatel dosahovat hodnoty 

12 %. Na konci sledovaného období společnost dosáhla hodnoty pouze o necelých 0,9 % 

nižší. Hodnota tohoto ukazatele by měla být vyšší, než je tomu u předchozího ukazatele 

rentability, což společnost splňuje a lze tak opět konstatovat, že je tato skutečnost pro 

společnost opět na pozitivní bázi. 

Pro rentabilitu tržeb je důležité srovnání s oborovým průměrem. V roce 2015 a 2016 

společnost dosahovala nižších rentabilit, než je právě u zmiňovaného odvětvového 

průměru, ale v roce 2017 a 2018 naopak dosáhla vyšších hodnot. Rostoucí trend 

rentability je z důvodu růstu zisku a tržeb. 
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Rentabilita společnosti je tedy v porovnání s odvětvím v posledních 2 letech 

nadprůměrná. Výsledky jsou pozitivní jak pro vlastníky, tak pro vedení společnosti. 

Ukazatel rentability tržeb pak evokuje to, že společnost je schopna prodávat své zboží za 

vysokou cenu v poměru s nízkými náklady. 

Analýza doby obratu pohledávek a doby obratu závazků, které byly zpracovány v rámci 

ukazatelů aktivity v kapitole 3.3.5 ukázaly, že společnost neefektivně čerpá dodavatelský 

úvěr, jelikož doba inkasa pohledávek mnohonásobně převýšila dobu inkasa závazků. Jak 

v porovnání s ostatními společnosti, které byly vybrány ke srovnání, tak s odvětvovým 

průměrem, dosahuje společnost Tesco Franchise Stores ČR mnohonásobně vyšších 

výsledků. 

Ukazatel celkové zadluženosti vypovídá o tom, že je většina společnosti financována 

z vlastního kapitálu. Hodnoty ukazatele vybrané společnosti jsou mnohem nižší, než je 

oborový průměr. Pro věřitele je tato hodnota příznivá, jelikož představuje nízké riziko 

a větší jistotu splacení závazku. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části budou navržena vhodná opatření pro zvýšení výkonnosti vybrané společnosti. 

Návrhová část přímo navazuje na výstupy z přechozích částí této práce. 

Na základě vybraných ukazatelů finanční analýzy a prostřednictvím benchmarkingu jsem 

identifikovala jako slabé místo vybrané společnosti v oblasti pohledávek, kdy doba obratu 

nejenže převyšovala dobu obratu závazů, ale i v porovnání s oborovým průměrem byly 

zjištěné hodnoty příliš vysoké. 

Jako příležitosti, kterých by společnost mohla využít se jeví zavedení rozvozu potravin 

a rozšíření sortimentu o hotové saláty, popřípadě čerstvých šťáv. 

4.1 Řízení pohledávek 

Umění řídit pohledávky je důležitou součástí obchodní činnosti, proto je nezbytné, aby 

společnost uměla s pohledávkami správně a efektivně pracovat. Hlavním cílem projektu 

je navrhnout příslušná opatření, jejichž působení povede ke snížení objemu pohledávek 

hrazených po splatnosti či nedobytných pohledávek. 

Řízení pohledávek zahrnuje zajištění, evidenci, správu a případně vymáhání pohledávek. 

Základním cílem řízení pohledávek je inkasování plateb od konkrétních odběratelů 

ve lhůtě jejich splatnosti, tedy připsání plateb na účet podniku včas. V případě neuhrazení 

pohledávek v termínech splatnosti je potřeba zajistit jejich urgenci a případně včasné 

vymáhání. 

K zajištění efektivnosti v rámci řízení pohledávek je nezbytné ve společnosti Tesco 

Franchise Stores ČR, s. r. o. zavést pevný systém řízení pohledávek s jasně vymezenými 

pravidly a kompetencemi. V současném systému řízení nejsou ve společnosti nastavena 

jasná pravidla, na základě kterých, by se postupovalo. Společnost přistupuje k řešení 

případných problémů individuálně. V případě zavedení pevného systému řízení 

pohledávek dojde ke zpřehlednění a zjednodušení procesu řízení pohledávek. 
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Obrázek č. 13: Schéma efektivního řízení pohledávek 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

4.1.1 Vývoj pohledávek k tržbám 

Jak je patrné z tabulky uvedené níže, tržby i pohledávky ve sledovaném období neustále 

rostou. Během sledovaného období pohledávky společnosti vzrostly o 259 mil. Kč. 

Nejvyšší položkou z těchto pohledávek tvoří krátkodobá zápůjčka, kterou společnost 

poskytla své mateřské společnosti. 

Procentní podíl pohledávek na tržbách má taktéž rostoucí hodnotu. V roce 2018 činil 

tento podíl téměř jednu čtvrtinu z celkových tržeb. 

Tabulka č. 15: Vývoj tržeb k pohledávkám společnosti Tesco Franchise Stores ČR 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společností) 

[tis. Kč] (resp. v %) 2015 2016 2017 2018 

Tržby 1 175 415 1 152 488 1 277 335 1 384 132 

Pohledávky 71 580 123 524 268 850 330 588 

Podíl pohledávek na tržbách 6,09% 10,72% 21,05% 23,88% 

Řízení 
pohledávek

Prevence Zajištění Vymáhání



79 

 

Z grafu uvedeného níže je zřejmé, že vývoj tržeb a vývoj pohledávek má relativně stejně 

se vyvíjející trend. U tržeb byl pouze v roce 2016 zaznamenán mírný pokles. 

 

Graf č. 18: Vývoj tržeb k pohledávkám společnosti Tesco Franchise Stores ČR 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společností) 

Ač by se dalo předpokládat, že vývoj finanční situace společnosti může být ovlivněna 

počtem poboček v jednotlivých letech sledovaného období, z domněnky, že pobočky 

společnosti přibývaly, jedná se skutečně pouze o domněnku. Počet poboček 

v jednotlivých letech jsou uvedeny v následující tabulce č. 16: 

Tabulka č. 16: Vývoj počtu poboček společnosti Tesco Franchise Stores ČR v letech 2015 - 2020 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vývoj poboček v letech 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet poboček 130 103 101 99 107 113 

Společnost se v průběhu sledovaného období zbavovala tzv. ztrátových prodejen, 

a naopak otevírala nové pobočky v lukrativních místech. Mimo to také expandovala do 

dalších krajů mimo hlavního města Prahy. Proto ve srovnání se začátkem sledovaného 

období společnost vlastnila o 17 poboček více, než tomu bylo k dubnu roku 2020. 
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4.1.1 Struktura pohledávek 

Z celkových pohledávek společnost eviduje na konci sledovaného období 25,7 mil. Kč 

vázaných v pohledávkách po splatnosti. 

Při řešení pohledávek, které jsou již po splatnosti je třeba vycházet ze stavu podle 

jednotlivých skupin a řešit, zda jde pouze o přechodný charakter či má charakter trvalý. 

V případě přechodného charakteru se nejistota v zaplacení celé částky nebo její části řeší 

pomocí opravných položek k pohledávkám. Jestliže je jisté, že pohledávka nebude 

zaplacena, potom je nutné pohledávku po splatnosti odepsat. 

Tabulka č. 17: Pohledávky dle splatnosti společnosti Tesco Franchise Stores ČR  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společností) 

Pohledávky [tis. Kč] 2015 2016 2017 2018 

Pohledávek celkem 78 634 130 395 276 720 340 532 

Po splatnosti 29 929 28 421 29 957 25 645 

% podíl  po splatnosti 38,06% 21,80% 10,83% 7,53% 

Největší část z pohledávek, které jsou po splatnosti jsou za franšízanty. Franšízová 

smlouva není zákonem upravena jako samostatný smluvní typ. Je tudíž na smluvních 

stranách, jak konkrétně si ve smlouvě vymezí svá práva a povinnosti. Základní, avšak 

z právního hlediska nezávazné, shrnutí práv a povinností smluvních stran je možné 

dohledat v Evropském kodexu etiky franchisingu vypracovaném Evropskou 

franchisingovou federací (42). 

Jedná se především o franchisové poplatky, jako jsou poplatky licenční, průběžné 

a marketingové. Pravidelný měsíční marketingový poplatek vychází většinou na dvě až 

tři procenta z obratu a takzvaný průběžný poplatek za provozování licence dosahuje 

obvykle tří a ž pěti procent z obratu měsíčně. Ale může činit také procenta dvě nebo 

i procent dvanáct. Vždycky to záleží na ujednání, které je obsaženo ve franchisingové 

smlouvě (42). 
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Graf č. 19: Objem pohledávek společnosti Tesco Franchise Stores ČR 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společností) 

4.1.2 Opravné položky k pohledávkám 

Opravné položky k pohledávkám představují přechodné snížení hodnoty pohledávky. 

Používá se v případě hrozícího rizika nezaplacení. Rozlišuje se tvorba daňových 

a účetních opravných položek. Zákonná opravná položka může být tvořena jen 

k pohledávkám, které nejsou promlčené (43). 

Opravné položky k pohledávkám společnost tvoří v zákonné výši, tedy se řídí úpravou 

v zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů ze dne 

1. ledna 1993. Konkrétně opravné položky vytváří v souladu s §8 – opravné položky 

k pohledávkám v insolvenčním řízení, §8a – opravné položky k nepromlčeným 

pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 a §8c – případy kdy poplatník může vytvořit 

opravnou položku k pohledávkám až do výše 100 % (44). 

4.1.3 Monitorování pohledávek 

Společnost vede databázi pohledávek prostřednictvím podnikového informačního 

systému ComSTARsoft. ComSTARsoft jedná se o komplexní podnikový informační 

systém zařazený do kategorie ERP systémů, určený pro střední a velké společnosti. Tato 

databáze se využívá i k průběžnému monitorování pohledávek. 
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Společnost nemá pevně stanovený postup práce s pohledávkami po splatnosti žádným 

vnitřním předpisem. Ve společnosti se nenachází osoba, která by se zabývala jen 

problematikou pohledávek. Monitorování pohledávek náleží manažerce financí, která 

v rámci společnosti zastupuje vícero rolí. 

4.1.4 Preventivní opatření 

Prevence je základem při řízení pohledávek. Hlavním cílem preventivního opatření 

společnosti je snížit počet neuhrazených faktur. Jednou z prevencí je monitorování 

pohledávek, které je uvedené výše. Na základě přehledu neuhrazených faktur v systému 

ComSTARsoft lze kontrolovat splatnost pohledávek. Vzhledem k tomu, že ve společnosti 

není zaveden pevný systém upomínání, doporučuji jeho zavedení. 

Systém upomínání 

Ve společnosti se provádí každý měsíc kontroly splatnosti jednotlivých pohledávek a na 

základě kontroly jsou poté dlužníci urgováni. Ve společnosti není speciálně pověřená 

osoba, která by se pohledávkami zabývala. 

Společnost ve své interní směrnici nemá jasně definovaný postup, jakým způsobem by se 

měly urgovat pohledávky s blížícím se datem splatnosti a následné vymáhání pohledávky 

po datu splatnosti a ke svým dlužníkům přistupuje individuálně. Ve směrnici chybí údaje 

o tom, kdy a jakým způsobem kontaktovat odběratele a v jakém časovém intervalu. 

Harmonogram, který bych navrhovala je uveden v tabulce níže: 

Tabulka č. 18: Návrh časového harmonogramu urgence/vymáhání pohledávek 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Splatnost Způsob urgence / vymáhání 

3 dny před splatností e-mailová komunikace 

7 dní po splatnosti telefonická komunikace 

14 dní po splatnosti 1. písemná urgence 

30 dní po splatnosti telefonická komunikace 

45 dní po splatnosti 2. písemná urgence 

60 dní po splatnosti 3. písemná urgence 

90 dní po splatnosti předání inkasní agentuře 
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4.1.1 Zajišťovací instrumenty 

Zajišťovací instrumenty jsou právními prostředky, které slouží k posílení postavení 

věřitele vůči dlužníkovi. Pokud není závazek splněn, bude věřitelova pohledávka 

uspokojena přímo ze zajišťovacího prostředku (45). 

Jistina 

Společnost má ve smlouvě s franchisanty sjednanou jistinu ve výši 20 tis. Kč. Tato jistina 

se využívá k uhrazení jakýchkoli splatných či nesplatných pohledávek franchisora vůči 

franchisantovi v průběhu a po skončení smluvního vztahu dle sepsané smlouvy. Jedná se 

zejména o doplatek za nadlimitní spotřebu energie, ztráty a schodky na zboží a na tržbách 

z prodeje. 

Smluvní pokuta 

Smluvní pokuta je svým způsobem motivace pro franchisanty, aby své závazky 

ke společnosti uhradili řádně a včas. Jedná se o doložku do smlouvy, která je sepisována 

mezi oběma smluvními stranami. Kromě svého závazku je tedy nutné, aby dlužník 

zaplatil také tuto sjednanou smluvní pokutu. 

Výše smluvní pokuty není nikterak upravena zákonem, ale na základě 89/2012 Sb. 

Nového občanského zákoníku § 2051 může soud nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu 

na návrh dlužníka snížit s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti až 

do výše škody vzniklé do doby rozhodnutí porušením té povinnosti, na kterou se vztahuje 

smluvní pokuta (46). Společnost by tedy měla požadovat přiměřenou výši této smluvní 

pokuty. 

Ve smlouvě mezi franchisorem a franchisantem se doložka o smluvní pokutě nachází. Na 

základě této doložky je franchisor oprávněn po franchisantovi požadovat smluvní pokutu 

ve výši až 10 tis. Kč za každý den prodlení s vložením na bankovní účet. Dodatek, který 

bych navrhovala společnosti zakomponovat do smlouvy je následující: 

,,Obě smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě ve výší 0,01 % z dlužné částky za 

každý den prodlení. Franchisant se zavazuje zaplatit franchisorovi tuto smluvní pokutu 

i v případě, že porušení právní povinnosti nezavinil. Tato smluvní pokuta je splatná 
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ve lhůtě 30 dnů od doručení faktury franchisantovi. I po zaplacení smluvní pokuty je 

franchisant nadále povinen splnit svůj dluh.“ 

Domnívám se, že výše smluvní pokuty nelze považovat za nepřiměřenou. V případě 

zaplacení smluvní pokuty dlužník není zbaven povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 

utvrzený. 

Úroky z prodlení 

Výpočet úroků z prodlení se řídí podle legislativy platné v období, kdy k prodlení došlo. 

Nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ze dne 16. října 2013, došlo s účinností od 1. ledna 2014 

ke změně stanovení úroků z prodlení, která zní: Výše úroku z prodlení odpovídá ročně 

výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, 

v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Dvoutýdenní repo sazba, jež je 

platná od 27. 3. 2020, je stanovena ČNB na 1 %. Následné připočtení 8 procentních bodů 

k této výši repo sazby znamená, že úrok z prodlení může za rok dosahovat maximální 

hodnoty 9 %, což znamená, ode dne prvního po splatnosti pohledávky do dne zaplacení 

včetně, se jedná cca o 0,025 % za každý tento den (47). 

Vzorec pro výpočet: 

Ú𝑟𝑜𝑘 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑙𝑒𝑛í = 𝑑𝑙𝑢ž𝑛á čá𝑠𝑡𝑘𝑎 𝑣 𝐾č ∗  
𝑟𝑜č𝑛í ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣á 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎 𝑣 %

100
∗ 

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑑𝑛ů 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑙𝑒𝑛í

365
 

Do textu uzavíraných smluv s franchisanty doporučuji zakomponovat následující 

doložku: 

,,Smluvní strany se dohodly a berou na vědomí, že bude-li franchisant v prodlení 

s úhradou vystavené faktury franchisorem, bude povinen zaplatit dohodnutý úrok 

z prodlení od prvního dne prodlení, ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 

prodlení.“ 
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4.1.2 Vymáhání pohledávek 

Pokud preventivní opatření nedokáže zabránit vzniku pozdě hrazených či nedobytných 

pohledávek, musí se společnost soustředit na vymáhání těchto pohledávek. Pokud 

nedojde k úhradě pohledávky v době její splatnosti, je společnost nucena přistoupit k 

vymáhání pohledávky vlastními silami nebo za pomocí inkasní agentury (48, s. 100). 

Pokud společnost shledá neplatícího odběratele za problematického, předá pohledávku 

externí společnosti, která se dále zabývá jejím vymáháním. Tyto inkasní agentury se na 

tuto činnost specializují, zaměstnávají odborníky v daném oboru a disponují informacemi 

o ekonomické situaci podniků. Doporučuji společnosti zavedení časového 

harmonogramu, který byl zpracován v tabulce č. 18. 

4.2 Zavedení rozvozu potravin 

Rozvoz potravin a celkově nákupy přes internet jsou aktuálním trendem v České 

republice. Více než třetina Čechů, konkrétně 36 %, nakupuje potraviny a další sortiment 

denní spotřeby přes internet. Z těchto nakupujících pak činí 16 % těch zákazníků, kteří 

nákup provádí alespoň jednou měsíčně, což vyplynulo z průzkumu agentury Acomware 

a Ipsos, které v roce 2019 společně provedly průzkum – ,,Jak Češi nakupují 

v multikanálovém světě“. Do tohoto průzkumu se zapojilo 1016 respondentů. Počet 

zákazníků, kteří nakupují potraviny online, neustále roste a předpokládá se, že tento trend 

bude pokračovat i v následujících letech (49). 

Na českém trhu působí 3 velcí prodejci online potravin, kteří nabízejí skutečně kompletní 

potravinářský sortiment. Jsou jimi Rohlík, Košík a iTesco. 

Síť obchodů Žabka samozřejmě nemůže velkým prodejcům potravin konkurovat ani 

z hlediska sortimentu ani cenově. Čím by ale společnost konkurovat mohla je rychlost 

rozvozu potravin. 

Tabulka č. 19: Přehled rychlosti doručení potravin 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Doručování potravin Rohlík Košík iTesco Žabka 

Doručení nejdříve do 120 minut 120 minut nadcházející den do 60 minut 
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Pokud si zákazník objedná z portálu Rohlík, může si zvolit expresní doručení do 

120 minut. Téměř shodnou dodací lhůtou se prezentuje také společnost nesoucí název 

Košík. Pokud si zákazník svůj nákup objedná ze společnosti Tesco, musí si na něj počkat 

až do druhého dne. 

V průběhu zpracování návrhu rozvozu potravin po České republice společnost Tesco 

Franchise Stores ČR skutečně spustila službu spočívající v rozvozu potravin. 

Prodejny Žabka a aplikace Bolt Food spustily nákup potravin online. Vybrané zboží 

následně doručí do 60 minut od objednání. Jde o první službu dovozu potravin 

s okamžitým doručením v České republice. Spolupráce se společností Bolt zatím funguje 

jen v sedmi pražských pobočkách. Doručování probíhá v okruhu tří kilometrů od dané 

večerky a podle Boltu služba cílí zejména na zákazníky v blízkosti prodejen, kteří na 

nákup v obchodě nemají čas, do obchodu chodit nechtějí nebo jsou hendikepovaní (50). 

Jedná se o první službu, kdy zákazník může v aplikaci sledovat celý proces jeho 

objednávky. Aplikace zákazníka průběžně upozorňuje, jakmile Žabka objednávku 

přijme, nákup připraví i jakmile jej převezme kurýr. V aplikaci je díky GPS zobrazena 

aktuální poloha kurýra a zákazník tak přesně ví, kde se kurýr nachází a kdy přesně mu 

jeho nákup dorazí (51). 

Rozšíření rozvozu potravin po Praze a zavedení rozvozu potravin po Brně by pro 

společnost mohlo představovat příležitost, jak zvýšit tržby, dostat se více do podvědomí 

zákazníků a nové zákazníky také získat. V rámci Brna není možná spolupráce se 

společností Bolt, jelikož společnost působí prozatím pouze v rámci Prahy, proto jsem pro 

účely návrhu na zlepšení hledala společnost, která by byla schopna zaštítit rozvoz 

potravin v rámci Brna a případně i rozšířit působnost v rámci Prahy. 
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4.2.1 Spolupráce se společností Wolt 

V návaznosti na nastalou situaci, kdy došlo v březnu 2020 k vyhlášení nouzového stavu 

z důvodu pandemie Covidu-19, společnost v průběhu zpracování mého doporučení 

v podobě zavedení rozvozu potravin na tento způsob rozšíření působnosti přistoupila. 

Společnost Wolt vznikla v roce 2014 v Helsinkách, odkud se postupně rozšířila do více 

než dvaceti zemí po celém světě, a to včetně Gruzie, Izraele, a právě České republiky, 

kde byl Wolt spuštěn 20. července 2018. Od 7. února 2019 společnost pronikla také do 

Brna, což je stěžejní pro návrh ke zlepšení společnosti Tesco Franchise Stores ČR (38). 

Na webových stránkách lze vyplnit žádost o spolupráci se společností Wolt. Jedná se 

pouze o základní informace o společnosti, která je žadatelem. Společnost Wolt funguje 

na podobné bázi, jako společnost Bolt, se kterou Tesco Franchise Stores ČR, s. r. o., již 

spolupracuje. 

Tabulka č. 20: Srovnání společnosti Bolt a Wolt 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Srovnání společností Wolt Bolt 

Webové stránky Ano Ne 

Aplikace Ano Ano 

Sledování stavu objednávky Ano Ano 

Působnost Praha, Brno Praha 

Na rozdíl od Boltu společnost Wolt má zavedené webové stránky, kde je možné provádět 

objednávky. Aplikaci pro mobilní telefony v rámci které, lze sledovat průběh objednávky 

mají k dispozici obě společnosti. Jak již bylo zmíněno, společnost Bolt působí na rozdíl 

od Woltu pouze v Praze. 

Z každé uskutečněné objednávky si Wolt účtuje provizi. Pro společnost to tedy znamená 

takřka nulové počáteční náklady a investice. 
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Obrázek č. 14: Návrh reklamního banneru pro rozvoz potravin ve spolupráci se společností Wolt 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 41) 

4.3 Rozšíření sortimentu o balené saláty 

Dle generálního ředitele společnosti se předpokládá, že nadále poroste zájem o zdravé 

potraviny. V roce 2019 došlo, oproti předchozímu roku, k nárůstu tržeb o 16 %, což je 

obdobný nárůst jako tomu bylo v roce předcházejícím (39). 

Společnost by tedy měla přizpůsobit svou nabídku, aby vyhověla zákazníkům, kteří si 

zakládají na zdravém životním stylu, popřípadě vyžadují bio sortiment. 

V obchodech s označením Žabka chybí hotové saláty, které by byly v souladu 

s požadavky zákazníků na zdravý životní styl. Pokud takový zákazník přijde do obchodu 

Žabka za účelem rychlého nákupu zdravé svačiny, popřípadě obědu či večeře, tak tato 

nabídka není příliš velká. Proto bych doporučila zavedení těchto salátů do prodejen pro 

uspokojení skupiny zákazníků zaměřujících se na zdravý životní styl. 
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4.3.1 Navázání spolupráce s dodavateli 

Společnost Tesco Franchise Stores ČR by mohla využít následujících dodavatelských 

společností, které se zabývají výrobou a distribucí balených čerstvých salátů a lahviček 

s čerstvými ovocnými šťávami: 

Dodavatel – Ugo salaterie 

Prvním potenciálním dodavatelem salátů a šťáv je společnost UGO. Jedná se o českou 

společnost založenou v roce 2005. V roce 2012 koupila celou síť UGO barů společnost 

Kofola ČeskoSlovensko, která k nim v roce 2014 přidala i síť freshbarů a salaterií 

Mangaloo (52). 

Salaterie nabízí širokou škálu salátů i čerstvých ovocných šťáv. V současnosti provozuje 

více než 60 tzv. freshbarů a 20 salaterií, které jsou ideálně rozmístěny, tak že se nachází 

poblíž poboček potravin Žabka, což se dá považovat za pozitivní skutečnost, jelikož by 

docházelo ke snadné distribuce na pobočky Žabek (52). 

UGO saláty jsou čerstvou novinkou v portfóliu UGO. Dle webových stránek společnosti 

obsahují pouze chutné, funkční a prémiové potraviny bez umělých přísad, které 

zvýrazňují chutě, umělých barviv a vůní a jsou bez palmového oleje. Jednoduše a zdravě 

vyřeší celodenní stravování. V nabídce se nachází 10 druhů zeleninových a ovocných 

salátů, 2 druhy dezertu a 3 druhy pomazánek v podobě hummusu (53). 

Dodavatel – Tesco Stores ČR 

Dalším potenciální dodavatelem je Tesco Stores ČR, a. s. Mateřská společnost má ve své 

nabídce 6 druhů hotových salátů, 5 typů hummusů a 4 druhy polévek. Dle informací na 

webových stránkách jsou pokrmy připraveny z vysoce kvalitních čerstvých surovin a díky 

moderním recepturám jsou zajímavou alternativou jak pro ty, kteří hledají nové chutě, tak 

pro zákazníky, kteří ocení tradiční a regionální kuchyni (54). 

Pro příznivce moderní a zdravé kuchyně si v Tescu připravili hummus s rozličnými 

příchutěmi, například hummus s rajčaty a paprikou, hummus s červenou řepou a klasický 

hummus s falafelem. V nabídce jsou také již zmiňované zajímavé saláty, jako je například 

kuskus se zeleninou, quinoa se zeleninou nebo červený bulgur. Všechna tato jídla jsou 
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ideální jako plnohodnotná svačina pro zaneprázdněné zákazníky, kteří hledají lehké 

a zdravé jídlo. Praktické balení, ideální velikost porcí a přiložené příbory umožňují 

vychutnat si jídlo téměř kdekoliv (54). 

Společnost Tesco nabízí i čerstvé smoothie. Navíc stejně jako v návrhu, který je 

zpracován výše, mateřská společnost Tesco spolupracuje se společností Ugo. Nabídka 

obsahuje 2 druhy 100 % šťávy Ugo. 

Společnost dosud se svou mateřskou společností, co se sortimentu týče vůbec 

nespolupracuje, proto by zavedení těchto salátů mohlo být prvním krokem k propojení 

obou společností. 

4.3.2 Vybavení prodejen chladícími vitrínami 

Společnost by byla nucena vybavit všech 113 provozoven Žabka chladícími vitrínami. 

Pro financování pořízení 113 chladících samoobslužných by byla nutná investice 

v celkové výši 8 086 167 Kč. Hodnota jednoho chladícího zařízení by byla v hodnotě 

71 559 Kč. 

 

Obrázek č. 15: Návrh chladící přístěnné vitríny 

(Zdroj: 40) 
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4.3.3 Financování majetku 

Ještě předtím, než společnost pořídí dlouhodobý majetek, je nutné, aby si vybrala, jakým 

způsobem chce pořízení tohoto majetku financovat. Společnost dávala přednost ve 

sledovaném období financování z interních zdrojů před zdroji externími. Bylo tomu tak 

z důvodu dostatečného množství vnitřních prostředků, respektive nerozděleného zisku 

z minulých let, na pokrytí investičních záměrů této společnosti. 

Financování nerozděleným ziskem 

Společnost disponuje velmi vysokou položkou v podobě nerozděleného zisku. Dle 

tabulky uvedené níže, společnost svůj nerozdělený zisk minulých let uchovává. 

V roce 2018 disponuje nerozděleným ziskem minulých let ve výši téměř 561 milionů 

korun. 

Tabulka č. 21: Nerozdělený zisk minulých let 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společností) 

[tis. Kč] (resp. %) 2015 2016 2017 2018 

Nerozdělený zisk minulých let 513 676 513 676 532 840 560 828 

Výše investice    8 086 

Procentní podíl    1,44 % 

Pokud by společnost přistoupila k investici v podobě více než 8 mil. Kč, představovalo 

by to 1,44 % z nerozděleného zisku minulých let, proto se dá konstatovat, že má 

k dispozici dostatek vlastního kapitálu na pokrytí investice, proto není nutné, aby byla 

financována cizím kapitálem. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývala měřením finanční výkonnosti vybrané společnosti za 

pomocí metody benchmarkingu. Tato vybraná společnost byla porovnávána s pěti 

společnostmi, které jsou přímými konkurenty a byly tedy vybrány jako relevantní ke 

srovnání. 

Data potřebná ke zpracování analýz byla čerpána z databáze Amadeus, společně s daty 

z veřejně dostupných výkazů jednotlivých společností ve sledovaném období  

2015 – 2018. Dále byla společnost výkonnostně porovnávána v rámci oboru 

maloobchodního podnikání dle CZ NACE 47. Pro realizaci analytické části byla vybrána 

společnost Tesco Franchise Stores ČR, s. r. o., která je dceřinou společností obchodního 

řetězce Tesco. 

Z analýzy ekonomických ukazatelů vyplynulo, že má společnost nedostatky v řízení 

pohledávek. Hodnota doby obratu pohledávek v jednotlivých letech je ve srovnání 

s dobou obratu závazků, i ve srovnání s konkurenty a odvětvovým průměrem, o mnoho 

vyšší, což znamená, že prostředky, které jsou v pohledávkách vázány nelze využít na 

úhradu závazků. Na základě tohoto zjištění doporučuji společnosti stanovit přísnější 

podmínky vůči svým odběratelům. V případě společnosti Tesco Franchise Stores ČR se 

jedná ve velké míře o pohledávky za franchisanty. 

V rámci oblasti řízení pohledávek byla proto navržena opatření v podobě zavedení 

časového harmonogramu urgence a vymáhání pohledávek, které by zefektivnilo řízení 

a nastolilo tak závazný postup v tomto řízení. Dalším doporučením je pro společnost 

zavedení dodatku do smluv mezi franchisorem a franchisantem v podobě ke smluvních 

pokut a smluvních úroků, které by mohly znamenat motivaci pro franchisanty, aby dostáli 

včas svým závazkům. Jde o nástroje, jejichž zavedením by společnost mohla docílit 

zvýšení doby obratu pohledávek a zlepšení platební morálky svých franchisantů. 

Pro budoucí prosperitu společnosti jsou v návrhové části dále zpracovány doporučení 

v podobě zavedení, i když v současné době spíše rozšíření rozvozu potravin, jelikož 

v období nouzového stavu, který byl v České republice vyhlášen v březnu 2020, jako 

reakce na vzniklou pandemii Covidu-19, společnost zareagovala zavedením rozvozu 
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potravin, i když zatím jen v některých částech hlavního města Prahy. Doporučením je 

rozšíření rozvozu a zvážení možné spolupráce se společností Wolt, která se zabývá 

rozvozem jídla v Praze a v Brně. Pro společnost to nepředstavuje žádné markantní 

investice, jelikož jsou rozvážky hrazeny procentem z jednotlivých objednávek. 

Další zlepšení shledávám v rozšíření sortimentu zboží o hotové balené saláty a lahvičky 

čerstvé šťávy. Vedení společnosti věří, že zákazníci budou v nadcházejících letech 

preferovat zdravý životní styl, proto by společnost na tuto skutečnost měla reagovat 

a svým zákazníkům by měla poskytnout sortiment, který jejich potřebu uspokojí. 

Doporučuji kontaktovat společnost UGO salaterie, případně navázat spolupráci 

s mateřskou společností Tesco Stores ČR, a. s. Obě tyto společnost nabízí širokou škálu 

balených salátů a pomazánek, které by mohly potěšit stávající zákazníky a nové 

zákazníky přilákat. 

Zhodnocením finanční výkonnosti podniku a srovnáním s výsledky vybraných 

společností a odvětvovými hodnotami, které následně vedlo k navržením vhodných 

opatření pro zvýšení výkonnosti, považuji cíl této diplomové práce za splněný. 
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Příloha č. 1 – Rozvaha společnosti Tesco Franchise Stores ČR, s. r. o., 2015 – 2018 

 

Rozvaha [tis. Kč] 2015 2016 2017 2018

AKTIVA CELKEM 717 274 721 370 789 569 861 153

Pohledávky za upsaný základní kapitál

Dlouhodobý majetek 428 210 402 137 378 245 351 155

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 437 664 793 976

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Ocenitelný práva 337 664 793 976

Software 1 100 394 590 840

Ostatní ocenitelná práva 270 203 136

Poskytnuté zálohy na DNM a nedokončený DNM

Dlouhodobý hmotný majetek 426 773 401 473 377 452 350 179

Pozemky a stavby 24 542 24 281 27 362 25 610

Pozemky

Stavby 24 542 24 281 27 362 25 610

Hmotné movité věci a jejich soubory 18 063 22 296 22 727 24 517

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 381 556 354 302 327 048 299 794

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na DHM a nedokončený DHM 594 315 258

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 612 594 315 258

Dlouhodobý finanční majetek

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Jiný dlouhodobý finanční majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

Oběžná aktiva 257 791 313 788 402 057 509 998

Zásoby 84 885 61 218 60 823 81 934

Výrobky a zboží 68 233 61 218 60 823 81 934

Výrobky

Zboží 68 233 61 218 60 823 81 934

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

Poskytnuté zálohy na zásoby

Pohledávky 78 634 130 395 276 720 340 532

Dlouhodobé pohledávky 7 054 6 871 7 870 7 602

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 7 054 6 871 7 870 7 602

Dohadné účty aktivní

Jiné pohledávky

Krátkodobé pohledávky 71 580 123 524 268 850 330 588

Pohledávky z obchodních vztahů 30 703 22 605 24 750 24 899

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 70 239 220 787 270 876

Pohledávky - podstatný vliv

Pohledávky - ostatní 40 877 30 680 23 313 34 813

Stát - daňové pohledávky 83 2 003 27 1 523

Krátkodobé poskytnuté zálohy 11 646 10 414 9 800 9 809

Dohadné účty aktivní 29 147 18 263 13 464 21 023

Jiné pohledávky 1 22 2 458

Krátkodobý finanční majetek 110 924 122 175 64 514 87 532

Peněžní prostředky 110 924 122 175 64 514 87 532

Peněžní prostředky v pokladně 928 1 135 1 197 1 129

Peněžní prostředky na účtech 109 996 121 040 63 317 86 403

Časové rozlišení aktiv 31 273 5 445 3 756 2 342

Náklady příštích období 10 339 5 445 3 756 2 342

Komplexní náklady příštích období

Příjmy příštích období 20 934
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Rozvaha [tis. Kč] 2015 2016 2017 2018

PASIVA CELKEM 717 274 721 370 789 569 861 153

Vlastní kapitál 484 851 504 014 562 828 634 832

Základní kapitál 2 000 2 000 2 000 2 000

Základní kapitál 2 000 2 000 2 000 2 000

Kapitálové fondy

Fondy ze zisku

Ostatní rezervní fond

Statutární a ostatní fondy

Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 513 676 482 851 502 015 560 828

Nerozdělený zisk minulých let 513 676 513 676 532 840 560 828

Neuhrazená ztráta minulých let (-) - 30 825 - 30 825

Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)

Výsledek hospodaření běžného účetního období - 30 825 19 163 58 813 72 004

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku

Cizí zdroje 232 423 217 355 226 741 226 321

Rezervy 17 921 17 067 23 096 13 263

Rezerva na důchody a podobné závazky

Rezerva na daň z příjmu 5 274 5 891 13 768 11 492

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

Ostatní rezervy 12 647 11 176 9 328 1 771

Závazky 200 288 203 645 213 058

Dlouhodobé závazky 45 347 47 606 46 559 45 704

Odložený daňový závazek 45 347 47 606 46 559 45 704

Závazky - ostatní

Závazky ke společníkům

Dohadné účty pasivní

Jiné závazky

Krátkodobé závazky 169 155 152 682 157 049 167 320

Vydané dluhopisy

Vyměnitelné dluhopisy

Ostatní dluhopisy

Závazky k úvěrovým institucím

Krátkodobé přijaté zálohy 18 885 17 926 18 295 19 662

Závazky z obchodních vztahů 57 624 62 209 67 253 74 054

Krátkodobé směnky k úhradě

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

Závazky - podstatný vliv

Závazky - ostatní 72 547 71 501 73 604

Závazky ke společníkům

Krátkodobé finanční výpomoci

Závazky k zaměstnancům 802 728 734 724

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 535 460 458 456

Stát - daňové závazky a dotace 4 542 1

Dohadné účty pasivní 90 383 69 531 64 553 65 618

Jiné závazky 922 1 828 5 214 6 805

Časové rozlišení pasiv 37 34

Výdaje příštích období

Výnosy příštích období 37 34
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Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztrát společnosti Tesco Franchise Stores ČR, s. r. o., 2015 – 2018 

 

 

Výkaz zisku a ztrát [tis. Kč] 2015 2016 2017 2018

Tržby z prodeje výrobků a služeb 6 012 5 131 8 065 8 791

Tržby za prodej zboží 1 168 000 1 146 872 1 269 123 1 375 223

Výkonová spotřeba 1 101 821 1 060 220 1 143 996 1 220 004

Náklady vynaložené na prodané zboží 803 789 790 738 858 372 91 355

Spotřeba materiálu a energie 36 867 30 439 29 490 30 514

Služby 261 165 239 043 256 134 278 135

Osobní náklady 20 239 16 628 17 321 17 709

Mzdové náklady 14 857 12 271 12 490 12 996

Náklady na SZ, ZP a ostatní náklady 5 382 4 357 4 831 4 713

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 5 056 4 098 4 391 4 417

Ostatní náklady 326 259 440 296

Úpravy hodnot v provozní oblasti 58 273 23 946 27 408 33 178

Úpravy hodnot DNM a DHM 58 273 23 946 25 393 32 090

Úpravy hodnot DNM a DHM - trvalé 59 664 52 242 48 279 45 761

Úpravy hodnot DNM a DHM - dočasné -1 391 -28 296 -22 886 -13 671

Úpravy hodnot zásob 353 1 341

Úpravy hodnot pohledávek 1 662 -253

Ostatní provozní výnosy 11 761 3 993 2 241 1 740

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 1 403 485 147 118

Tržby z prodaného materiálu

Jiné provozní výnosy 10 358 3 508 2 094 1 622

Ostatní provozní náklady 32 464 25 388 17 324 21 951

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 7 589 13 648 611 1 400

Zůstatková cena prodaného materiálu

Daně a poplatky 16 19 209 13

Rezervy v provozní oblasti a komlexní náklady příštích období -10 713 -1 848 -7 557

Jiné provozní náklady 24 859 22 434 18 352 28 095

Provozní výsledek hospodaření (+/-) -27 024 29 814 73 380 92 912

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly

Výnosové úroky a podobné výnosy 580 860 2 294 6 786

Výnosové úroky - ovládaná nebo ovládající osoba 2 294 6 762

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 580 860 24

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční ovlasti

Nákladové úroky a podobné náklady

Nákladové úroky - ovládaná a ovládající osoba

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

Ostatní finanční výnosy 193 83 981 139

Ostatní finanční náklady 4 053 3 882 4 507 6 254

Finanční výsledek hospodaření (+/-) -3 280 -2 939 -1 232 671

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) -30 304 26 875 72 148 93 583

Daň z příjmu 520 7 712 13 335 21 579

Daň z příjmu splatná 5 274 5 453 14 382 22 434

Daň z příjmu odložená (+/-) -4 754 2 259 -1 047 -855

Výsledek hospodaření po zdanění -30 824 19 163 58 813 72 004

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

Výsledek hodpodaření za účetní období (+/-) -30 825 19 163 58 813 72 004

Čistý obrat za účetní období 1 186 546 1 156 939 1 282 704 1 392 679


