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Anotace 

Tato bakalářská práce utváří celkový obraz o vybrané firmě pomocí SWOT analýzy, 

SLEPTE analýzy, Porterovy analýzy konkurence a analyzuje její finanční situaci od 

roku 2006 do roku 2008 prostřednictvím soustav poměrových ukazatelů. Z výsledků 

všech analýz jsou navržena doporučení ke zlepšení stávající situace firmy. 

 

Annotation 

This bachelor’s thesis presents a picture of a selected firm by applying SWOT and 

SLEPTE analysis and Porter´s Five Forces analysis. Next follows an analysis of the 

financial statements over the past three accounting periods which shows the financial 

situation of the selected firm. On the basis of the results of all the analyses, the author 

suggests some recommendations to improve the contemporary situation of the firm.  
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Úvod a cíle bakalářské práce 

Jako téma bakalářské práce jsem si zvolila analýzu společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o., 

protože se jedná o mého potencionálního budoucího zaměstnavatele. Tato společnost je 

autorizovaný prodejce vozů Jaguar Land Rover a provozuje také záruční i pozáruční 

servis těchto vozů. Analýzou vnitřního a vnějšího prostředí, postavení firmy na trhu 

a konkurenčních sil v daném regionu chci získat podrobnosti o prosperitě obchodní 

společnosti, která se zabývá prodejem nových luxusních terénních vozů a exkluzivních 

osobních vozů. Abych mohla analýzy provést, musím nastudovat teoretická východiska 

pro sestavení SWOT analýzy, SLEPTE analýzy a Porterovy pětifaktorové analýzy 

konkurence. Dále je nutné nastudovat teorii z oblasti finanční analýzy, abych mohla dvě 

vybrané soustavy poměrových ukazatelů sestavit, a to bonitní model Kralickův 

QuickTest a model Index důvěryhodnosti českého podniku, který je kombinací 

bankrotního i bonitního modelu. Výsledky těchto dvou soustav poměrových ukazatelů 

mají pouze informační charakter, proto pokud se některý z ukazatelů bude silně lišit od 

hodnot finančně zdravého podniku, zaměřím se na prozkoumání příčin, proč tomu tak je 

a provedu podrobnější analýzu problémové části finanční situace společnosti pomocí 

poměrových ukazatelů. V celé mé práci musím přihlédnout k aktuální situaci, 

probíhající ekonomické recesi a zohlednit specifika prodeje nových vozů.  

Cílem mé bakalářské práce je navrhnout a doporučit vybrané firmě opatření, která by 

pomohla zlepšit ekonomickou situaci a vedla by ke zvýšení prodejů nových vozů. 

Vlastní návrhy a doporučení sestavím na základě výsledků všech provedených analýz 

vybrané společnosti i jejího okolí, podnikatelského prostředí v České republice a všech 

podstatných faktorů, které společnost ovlivňují. Jejich cílem bude zvýšit prodeje vozů, 

navrhnout nové způsoby propagace vozů, zefektivnit hospodaření společnosti 

a zefektivnit rozhodování vedení firmy tak, aby se zlepšilo finanční zdraví podniku, 

rentabilita i likvidita. Podporou prodeje nových vozů se dosáhne také lepších 

hospodářských výsledků díky zvýšení celkových výnosů. Doporučím vlastní návrhy 

a rady ohledně finanční stability společnosti, které mají podpořit její výnosovou situaci 

v době ekonomické krize, která tak silně zasáhla i automobilový průmysl.  
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1 Teoretická východiska 

Každý podnik na trhu je obklopen prostředím, které na něj působí jak kladně, tak 

i záporně. Jednotlivé vlivy prostředí působící na všechny subjekty na trhu označujeme 

jako faktory určující chování daného subjektu na trhu s ohledem na současný, ale 

i budoucí očekávaný vývoj těchto vlivů. Teprve dokonalý poznáním prostředí pomocí 

analýz a také správnou reakcí na současný i budoucí stav faktorů se podnik může stát 

úspěšným. Musí své chování tedy v daném prostředí přizpůsobit současnému 

i očekávanému vývoji prostředí a nedílnou součástí toho jsou kvalitní marketingoví 

pracovníci dané firmy, kteří jsou schopni správně reagovat na dynamiku ve vývoji 

faktorů a řešit provázanost jednotlivých faktorů. 

Marketingové prostředí v sobě zahrnuje jak síly, které ovlivňují rozvoj podniku, 

prosperitu udržení chodu obchodu a vztah k cílovým zákazníkům, tak i samotné 

účastníky. Z tohoto pohledu můžeme marketingové prostředí rozdělit na mikroprostředí 

a na makroprostředí. 

1.1  Mikroprostředí 1 

V této skupině jsou faktory, které podnik ovlivňují bezprostředně a podnik tyto faktory 

také může ovlivňovat ve svůj prospěch. Jedná se totiž o účastníky trhu z nejbližšího 

okolí podniku, kteří působí na obsluhovatelnost zájmových segmentů trhu a jsou úzce 

spjati s fungováním dané společnosti. Faktory mikroprostředí jsou: 

• samotný podnik, 

• zákazníci, 

• dodavatelé, 

• distribuční články a prostředníci, 

• konkurence. 
                                                           

1
 Informace jsou čerpány a samostatně zpracovány z publikací: 

BOUČKOVÁ, 2003, ISBN 80-7179-577-1. 

FORET, 2001, ISBN 80-7226-558-X. 

KOTLER, 2001, ISBN 80-247-0016-6. 

KOTLER, AMSTRONG, 2006, ISBN 80-247-0513-3. 

VYSEKALOVÁ, 2006, ISBN 80-7168-979-3. 
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SAMOTNÝ PODNIK 

Marketingoví pracovníci a odpovídající firemní útvary pečující o cílové trhy stanovují 

hranice, ve kterých se bude firma v daný okamžik za daných výrobních, technických, 

finančních a jiných podmínek, jež na firmu působí, pohybovat. 

ZÁKAZNÍCI 

Zákaznici jsou nejvýznamnějším faktorem z marketingového mikroprostředí. Úspěšná 

firma volí ke svým zákazníkům přesně takový přístup, jaký odpovídá jejích cílovému 

segmentu trhu. Právě schopnost podniku pružně reagovat a vhodně zvolit tento přístup 

je klíčem k úspěchu. Zcela odlišný přístup zvolí firma pro zákazníky na průmyslovém 

trhu a neprůmyslovém trhu. Konečný spotřebitel totiž na každém trhu potřebuje 

specifický přístup, protože spotřebitelský trh není homogenní. 

DODAVATELÉ 

Dodavatelé jsou faktorem, který ovlivňuje schopnosti podniku vlastnit potřebné zdroje 

pro jeho činnost v nezbytné kvalitě, množství a potřebné době. Úkolem marketingových 

pracovníků je koordinovat možnosti dodavatelů v krátkodobém i dlouhodobém 

horizontu a v čas zareagovat na změny. 

DISTRIBUČNÍ ČLÁNKY A PROSTŘEDNÍCI 

Podnik si pomocí outsourcingu externě zajišťuje chod činností, které si sám nemůže 

v rámci ekonomické činnosti zajistit, nebo zajištění těchto činností outsourcingem je pro 

podnik finančně výhodnější. Propracovaný systém distribučních cest urychluje 

například přepravu zboží od výrobce ke konečnému spotřebiteli. Proto se jedná 

o významný faktor mikroprostředí. 

KONKURENCE 

„Faktor konkurence je někde na pomezí mezi faktory ovlivnitelnými (mikroprostředí) 

a neovlivnitelnými (makroprostředí). Je-li zařazován do první skupiny, pak především 

proto, že jej lze vhodnými nástroji marketingu ovlivňovat, i když jen v omezené míře 

a v závislosti na síle konkurenta.“ (BOUČKOVÁ, 2003) 

Chce-li podnik na trhu uspět, musí se pro spotřebitele odlišit od konkurence a musí lépe 

uspokojovat jeho potřeby. Toho může podnik dosáhnout jen tehdy, pozná-li dokonale 
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své konkurenty. Konkurence přispívá ke snižování nákladů, neustálé inovaci 

a zdokonalování služeb pro zákazníky. 

Mikroprostředí se analyzuje převážně pomocí Porterovy analýzy, analýzy konkurence, 

SWOT analýzy, analýzy marketingového mixu, analýzy interních zdrojů a jiné. 

1.2  Makroprostředí 2 

Makroprostředí tvoří společenské faktory, které působí na všechny účastníky 

mikroprostředí. Faktory makroprostředí neovlivňují jen daný podnik, ale i všechny 

ostatní soutěžitele na trhu v daný čas a v daném ekonomickém prostředí. Faktory 

makroprostředí jsou sociální, legislativní, ekonomické, politické, technické 

a ekologické. K analýze makroprostředí se často užívá SLEPTE analýzy. 

SLEPTE ANALÝZA 

SOCIÁLNÍ FAKTORY 

Sociální faktory dělíme na dvě skupiny: demografické a kulturní faktory. 

Demografické faktory charakterizují obyvatelstvo jako celek. Jedná se o analýzu počtu 

obyvatel a jeho strukturu podle pohlaví, zaměstnání vzhledem ke stupni dosaženého 

vzdělání, věku, příjmů obyvatel, společenskému postavení; dále hustota osídlení, počet 

domácností a jejich velikost, počet dětí, způsob bydlení atd. 

Kulturní prostředí ovlivňuje chování spotřebitelů na trhu. Jednak jsou to názory 

a hodnoty, které děti přejímají od rodiny, ale jsou to také názory a hodnoty, které se 

s časem mění a vyvíjí díky styku spotřebitele s ostatními jedinci ve společnosti. 

Kulturní rozdíly obyvatelstva mají podstatný vliv na jeho spotřební chování, firmy se 

proto zaměřují na ovlivnění kultury přejímané od společnosti, protože názory a hodnoty 

přejímané z rodin se dají ovlivnit jen velmi obtížně a pouze nepatrně. 

                                                           

2
 Informace jsou čerpány a samostatně zpracovány z publikací: 

BOUČKOVÁ, 2003, ISBN 80-7179-577-1. 

FORET, 2001, ISBN 80-7226-558-X. 

KOTLER, 2001, ISBN 80-247-0016-6. 

KOTLER, AMSTRONG, 2006, ISBN 80-247-0513-3. 

VYSEKALOVÁ, 2006, ISBN 80-7168-979-3. 
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LEGISLATIVNÍ FAKTORY 

Jedná se o právní legislativu platnou v dané zemi. Každý subjekt musí sledovat nově 

schválené zákony, vyhlášky, normy EU nejen z oblasti obchodu a podnikání, ale 

i například hospodářské soutěže a ekologie. Nejvyšším právním dokumentem, kterým 

se každý musí řídit, je Ústava ČR a Listina základních práv a svobod. Každý subjekt 

také musí dodržovat platné zákony, které schválila Poslanecká sněmovna ČR a podepsal 

je prezident republiky. Dále jsou závazné veškeré vyhlášky jednotlivých ministerstev, 

jenž mají také za úkol implementovat do českého právního řádu všechny závazné 

normy Evropské unie. Obchodní společnosti navíc musí dodržovat obchodní zákoník, 

zákoník práce a Živnostenský zákon. Proto je nezbytné, aby měly subjekty zodpovědné 

osoby se znalostí daňové legislativy i znalostí zákona o účetnictví. 

EKONOMICKÉ FAKTORY 

Jsou to faktory, které ovlivňují kupní sílu spotřebitelů a strukturu jejich výdajů. Faktory 

jsou ovšem úzce provázány jak s ekonomikou České republiky, tak i s ekonomikou celé 

EU i světa, s přihlédnutím na aktuální fázi ekonomického cyklu. Výkonnost ekonomiky 

se měří pomocí HDP, nezbytností je však sledovat také vývoj inflace, výši úrokové 

míry, vývoj kurzů cizích měn, výši průměrné mzdy a jiné. 

Pro podnik je stěžejní sledovat skutečné příjmy obyvatelstva, výše úspor, výše 

poskytnutých úvěrů, úroveň cen a trendy u všech zmíněných faktorů kvůli analýze 

celkové kupní síly obyvatelstva. V České republice se za dobu od roku 1993 podařilo 

vyprofilovat mnoho příjmových skupin včetně té skupiny, která si může dovolit luxusní 

zboží. Tato skupina dříve vyprofilována nebyla a hlavně nebylo kvalitní luxusní zboží 

v našem státě dostupné. Naopak vznikla ne zanedbatelná příjmová skupina, u níž 

existují obtíže s uspokojováním základních životních potřeb. Proto je nesmírně důležité 

pro každou firmu poznat svou cílovou příjmovou skupinu, zjistit charaktery jejich 

potřeb a vytvářet kupní příležitosti přesně pro ně. 

POLITICKÉ FAKTORY 

Politické faktory, tedy politické dění ve státě i světě, může významně ovlivnit situaci na 

trhu. Politická rozhodnutí jsou přímo spjata s legislativou státu, a tudíž existují zájmové 

skupiny, které se snaží politická rozhodnutí ovlivnit podle toho, jestli je pro ně přijetí 

určité legislativy výhodné či nevýhodné, tj. lobby. Na politická rozhodnutí vyvíjí tlak 
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ale mnohem více skupin, například z řad odborářů, Sdružení obrany spotřebitelů ČR, 

zemědělců nebo zdravotníků. 

TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ FAKTORY 

V dnešní době obrovského technického rozvoje význam tohoto faktoru neustále sílí. 

Vzhledem k udržení konkurenceschopnosti jsou soutěžitelé neustále nucení vynakládat 

často velmi vysoké částky na inovaci svých výrobků a na vývoj a výzkum nových, 

lepších, ekologičtějších a dokonalejších. Právě neustálý výzkum a vývoj nových 

technologií může na trhu vytvářet bariéru v daném odvětví pro vstup nových 

konkurentů díky vysokým finančním nárokům výzkum. 

Rovněž tempo změn v technologiích je vysoké a produkty, které mohou dlouho sloužit 

ke svému účelu, jsou velmi záhy překonány novými s vyšší užitnou hodnotou pro 

spotřebitele. Je na marketingových pracovnících, aby zkoordinovali činnost pracovníků 

výzkumu tak, aby přinášeli výsledky užitečné a potřebné pro firmu, nejen pro vědu. 

EKOLOGICKÉ FAKTORY 

V poslední době je na ekologii kladen velký důraz a firmy jsou nabádány či legislativně 

donuceny dodržovat takové výrobní postupy a nakládání s přírodními zdroji, které 

budou mít minimální dopad na ekologii krajiny. Subjekty musí brát na zřetel omezené 

množství přírodního bohatství versus neustále se zvyšující energetickou náročnost 

společnosti, což znamená nutnost přispívat k trvale udržitelnému rozvoji. 

1.3 Analýza vnitřního i vnějšího prostředí 3 

Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb je ideálním nástrojem k získání 

informací o skutečném stavu, potřebných změnách, případných rizicích a nezbytných 

kroků k transformaci slabých stránek do silných a zamezení samotného vzniku rizik. 

                                                           

3
 Informace jsou čerpány a samostatně zpracovány z publikací: 

GRASSEOVÁ, 2007. Dostupný z WWW: http://www.defenceandstrategy.eu/cs/archiv/rocnik-2006/2-
2006/vyuziti-swot-analyzy-pro-dlouhodobe-planovani.html 

KAŇOVSKÁ, 2009, ISBN 978-80-214-3838-5. 

KVIC, 2008. Dostupný z WWW: <http://www.kvic.cz/detail.asp?ID=2097> 

VYSEKALOVÁ, 2006, ISBN 80-7168-979-3.  
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Vnitřní faktory jsou Silné a Slabé stránky, vnější faktory jsou Příležitosti a Hrozby. 

SWOT analýza sumarizuje výsledky všech předchozích analýz. 

VNITŘNÍ ANALÝZA 

Analýza vnitřní prostředí je důležitá proto, že hodnotí faktory, které firma může sama 

ovlivnit na rozdíl od vnější analýzy. Mezi Silné stránky patří například monopolní 

postavení na trhu, výkonný management společnosti, technická úroveň strojů 

a celkového vybavení firmy, kapitál, kapacita zdroje, pozitivní potenciál, dovednosti, 

veškeré výhody vhledem ke standardnímu prostředí (adekvátní k podnikatelské 

činnosti). Slabé stránky jsou slabinou firmy, nedostatkem, omezením, negativní vlivy 

vzhledem k standardnímu prostředí nebo vnějšímu okolí. Jsou to například zastaralý 

strojový park, nižší kvalita výrobků, zadluženost, nižší kvalifikace zaměstnanců, špatná 

image podniku nebo značky, případně samotného výrobku. Slabé stránky jsou 

předzvěstí možných problémů nebo ohrožení působení společnosti. Hodnocení interní 

situace podniku je možné provést na základě analýzy „7S“: Strategie, Organizační 

Struktura, Informační Systémy, Styl řízení, Sdílené hodnoty, Spolupráce a Schopnosti. 

VNĚJŠÍ ANALÝZA 

Vnější analýza prostředí hodnotí faktory, které subjekt může jen těžko nebo vůbec 

ovlivnit. Výsledkem je poukázání na příležitosti, které by společnost měla co nejlépe 

využít, a také na hrozby, jež by měla společnost monitorovat a eliminovat. Příležitost je 

pro firmu taková vnější událost, která ovlivní nebo může kladně ovlivnit záměr firmy, 

třeba uvedení nového výrobku, expanze na nový segment trhu nebo krach konkurence. 

Hrozby jsou pro firmu možné záporné dopady vnějšího prostředí na firemní plány jako 

existující monopoly, dotace konkurentům, velká konkurence, vysoká úroková míra, 

politická nestabilita, zvyšování cen surovin. Faktory SLEPTE byly podrobně rozebrány 

v předchozí části bakalářské práce, jsou jimi: 

• Sociální – počet obyvatel, hustota osídlení, zaměstnanost, etnické rozložení; 

• Legislativní – snadné nebo obtížné zahájení podnikání v oboru, daňové zákony; 

• Ekonomické – příjmy obyvatelstva, vývoj ekonomiky, vývoj daňových sazeb; 

• Politické – orientace rozvojových záměrů, znárodnění, forma a stabilita vlády; 

• Technické a technologické - aplikace nových procesních postupů a metodik; 

• Ekologické – přírodní zdroje, ekologické zákony. 
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Do následující tabulky jsem sestavila schéma SWOT analýzy a všechny druhy strategií 

pro podniky, které z této analýzy vyplývají. 

Tabulka 1: Schéma SWOT analýzy 

SWOT analýza S – Silné stránky W - Slabé stránky 

O - Příležitosti Strategie SO  Strategie WO  

T - Hrozby Strategie ST  Strategie WT  

Zdroj: Vlastní zpracování dle lit. Kaňovská, 2009, s. 25. 

Strategie SO - spočívá ve využití silné stránky podniku k získání výhody a zásluhou 

toho využití nabízených příležitostí. Každý podnik by se měl snažit právě o tuto 

strategii. 

Strategie WO – touto strategií se podnik snaží překonávat vlastní slabiny podniku 

využitím příležitostí. 

Strategie ST – při této strategii podnik využívá silné stránky k čelení hrozbám 

a negativním dopadům. 

Strategie WT – tato strategie určuje jako hlavní minimalizovat náklady a čelit hrozbám, 

jedná se spíše o obrannou strategii podniku. 

1.4 Analýza oborového odvětví 4 

„Porterův model určuje konkurenční tlaky, rivalitu na trhu. Rivalita trhu závisí na 

působení a interakci základních sil (konkurence, dodavatelé, zákazníci a substituty) 

a výsledkem jejich společného působení je ziskový potenciál odvětví.“(Střelec, 2009) 

                                                           

4
 Informace jsou čerpány a samostatně zpracovány z publikací: 

KAŇOVSKÁ, 2009, ISBN 978-80-214-3838-5. 

PORTER, 1994, ISBN 80-85605-11-2. 

PORTER, 1994, ISBN 80-85605-12-0. 

QuickMBA, 2009. Dostupné z WWW: <http://www.quickmba.com/strategy/porter.shtml>. 

STŘELEC, 2009. Dostupné z WWW: < http://www.vlastnicesta.cz/akademie/marketing/marketing-
metody/porteruv-model-konkurencnich-sil/> 
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Michael E. Porter je autorem modelu rivality na trhu, jehož pomocí lze analyzovat 

konkurenční síly prostředí, v němž firma působí. Tyto síly silně ovlivňují výnosnost 

daného odvětví, jsou – li konkurenti aktivní, pro firmu to znamená pokles ziskovosti. 

Samozřejmě je nutností přihlédnout k požadovanému odvětví, protože v různých 

odvětvích váha jednotlivých konkurenčních sil bude rozdílná a bude mít zásadní vliv 

jen v některých tržních segmentech. Porterův model je univerzální pro všechny 

subjekty, které při jeho sestavování dají patřičnou důležitost právě těm faktorům sil, 

která jsou v daném oboru zásadní. Tento model také pomáhá odhalit příležitosti 

a ohrožení podniku, i když není tak podrobný jako SWOT analýza, protože se zaměřuje 

výhradně na konkurenci. Porter v modelu definuje šest sil, které v okolí podniku působí 

na konkurenceschopnost, a jsou to: 

• riziko vstupu nových konkurentů, 

• rivalita mezi stávajícími konkurenty, 

• smluvní síla odběratelů, 

• smluvní síla dodavatelů, 

• hrozba substitutů, 

• vláda. 

Porterův model slouží hlavně ke stanovení obchodní strategie s přihlédnutím ke 

konkurenčnímu okolí firmy. Výstupy z této analýzy slouží managementu firmy pro 

návrh postupu tak, aby se účelně bránili konkurenčním silám a také proti nim úspěšně 

bojovali. 

RIZIKO VSTUPU NOVÝ KONKURENTŮ 

Riziko vstupu nových konkurentů hrozí na takových segmentech trhu, kde poptávka 

převyšuje nabídku, a stávající konkurenti nejsou schopni uspokojit poptávané množství. 

Druhým možným důvodem vstupu nového konkurenta je skutečnost, že stávající 

soutěžitelé nabízejí nekvalitní služby, které neodpovídají představám zákazníků. Právě 

tyto mezery na trhu mohou přilákat nové konkurenty, kteří můžou zefektivnit chod 

daného segmentu. 
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RIVALITA MEZI STÁVAJÍCÍMI KONKURENTY 

Každý soutěžitel chce vytěžit maximální zisk v segmentu jeho působnosti, proto se 

snaží předčít konkurenci prostřednictvím různých konkurenčních strategií. Může se 

jednat o nabídnutí kvalitnějších výrobků, nižší cenou oproti konkurenci, vyšší hodnotu 

užitku z výrobku, cílenou reklamní kampaní aj. 

SMLUVNÍ SÍLA ODBĚRATELŮ 

Smluvní síla odběratelů je založena na principu mnoha smluvních odběratelů, kteří mají 

možnost výběru, od koho budou nakupovat výrobky a jejich vzájemným spojením 

mohou využít tohoto postavení k tomu, aby tlačily ceny, za které nakupují od dané 

firmy, co nejníže nebo vyvíjeli tlak na kvalitu nakupovaných výrobků, vyjednali delší 

termíny pro proplacení faktur atd.  

SMLUVNÍ SÍLA DODAVATELŮ 

Každá firma si volí své dodavatele na základě jí stanovenými prioritami, které jsou 

například cena, kvalita, spolehlivost dodávek, termín splatnosti faktur apod. Pokud je 

firma z velké části závislá pouze na jednom dodavateli, protistrana toho může využít 

třeba diktováním prodejních cen. 

HROZBA SUBSTITUTŮ 

Hrozba substitutů je pro firmu také velmi významná. Objeví-li se na trhu nový výrobek, 

který je schopen nahradit stávající a případně je dostupnější, levnější nebo přináší vyšší 

užitek, lze očekávat, že mnoho zákazníků mu dá přednost. To ovlivní tržní podíl 

podniku na trhu a samozřejmě to bude mít dopad i na výši zisku. 

VLÁDA 

Vláda přímo nepatří do rozboru konkurenčního prostředí, ale nelze popřít její obrovský 

vliv, který na trh má prostřednictvím zákonů, nařízení, vyhlášek, regulací, dotací 

a jiných opatření dle platné legislativy v dané zemi. Tyto faktory mají podstatný vliv na 

chování všech soutěžitelů, proto vládu každé země můžeme chápat jako šestý prvek 

konkurenčního prostředí. 
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1.5 Soustavy poměrových ukazatelů 5 

Jedná se o test složený ze soustavy poměrových ukazatelů. Hlavním cílem soustav 

poměrových ukazatelů je získat pomocí analýzy vybraný poměrových ukazatelů jedno 

jediné číslo, díky kterému se získá představa o finanční situaci daného podniku. 

Nevýhodou soustav poměrových ukazatelů je to, že z daného číselného ohodnocení 

firmy nelze určit příčiny dané finanční situace, a proto je k jejich zjištění třeba provést 

podobnější finanční analýzu. 

Podle účelu se soustavy poměrových ukazatelů dělí na bankrotní a bonitní modely. 

Bonitní modely mají za cíl rychle a kvalitně diagnostikovat celkové finanční zdraví 

dané společnosti. Mezi nejpoužívanější bonitní model patří QuickTest, jelikož se skládá 

pouze ze čtyř ukazatelů a jeho sestavení je tedy velmi snadné a rychlé. Naopak 

bankrotní modely vydávají varovné signály blížícího se bankrotu poměrně dlouhou 

dobu před úpadkem společnosti, vznikají-li velké odchylky (anomálie) ve vývoji těchto 

ukazatelů. Bankrotní modely jsou sice o něco složitější, ale firma může díky předpovědi 

těchto modelů včas zareagovat a hrozící úpadek odvrátit. Nejpoužívanějším 

a nejrozšířenějším bankrotním modelem je Altmanův index, pro české specifické 

prostředí byl sestaven bankrotní model Index důvěryhodnosti českého podniku, který 

byl v průběhu let upravován podle měnících se podmínek podnikání, a proto Index 

důvěryhodnosti podniku IN05 použitý v této bakalářské práci není již ryze bankrotní, 

ale jedná se o mix bankrotního i bonitního modelu. Nesmí se ovšem zapomínat na 

orientační charakter bonitních i bankrotních modelů, nejsou totiž schopny plně nahradit 

podrobnou finanční analýzu. 

                                                           

5
 Informace jsou čerpány a samostatně zpracovány z publikací: 

BLAHA, JINDŘICHOVSKÁ, 2006, ISBN 80-7261-145-3. 

GRÜWALD, HOLEČKOVÁ, 2007, ISBN 978-80-86929-26-2. 

HIGGINS, 1997, ISBN 80-7169-404-5. 

KLOUDA, 2009, ISBN 978-80-7380-174-8. 

KISLINGEROVÁ, HNILICA, 2005, ISBN 80-7179-321-3. 

STROUHAL, 2006, ISBN 80-251-0913-5. 



 

21 

 

1.5.1 Kralickův QuickTest 6 

Kralickův Quick test neboli rychlý test je složený ze soustavy poměrových ukazatelů. 

Jedná se o známkovací test, který pomocí účetních výkazů stanoví jednotlivé poměrové 

ukazatele a podle jejich hodnot jsou každému ukazateli přiděleny body. Tyto body 

hodnotí firmu z různých úhlů pohledu, a to z pohledu míry zadlužení, schopnosti firmy 

dostát svým závazkům (schopnost splácet dluhy) a efektivnost hospodaření (výnosnost, 

tvorba hodnot). Je vhodné, aby každý ukazatel charakterizoval právě jednu ze čtyř částí 

finanční analýzy. Těmito částmi jsou finanční, likvidní, rentabilní a výnosová část. 

Vybranými ukazateli jsou: 

• koeficient samofinancování 

• doba splácení dluhu 

• rentabilita aktiv 

• cash-flow v tržbách 

KOEFICIENT SAMOFINANCOVÁNÍ 

Jedná se o jeden z nejvýznamnějších poměrových ukazatelů, který hodnotí stabilitu 

podniku. Jeho hodnotu určuje poměr vlastního kapitálu a celkových aktivech firmy. 

Vynásobením stem se získá jeho hodnota v procentech. Ukazatel vypovídá o tom, kolik 

majetku je financováno vlastním kapitálem. Tato hodnota zajímá především investory 

a poskytovatele dlouhodobých úvěrů. Hodnota koeficientu samofinancování by se měla, 

v závislosti na oborovém průměru a předmětu podnikání, pohybovat podle Zlatého 

pravidla financování kolem 0,5, tj. 50 %. Vzájemný poměr cizího a vlastního kapitálu 

závisí na nákladech, které s pořízením zdrojů souvisejí – za cizí kapitál se platí úroky, ty 

jsou cenou cizího kapitálu. Úroky jsou tím vyšší, čím delší je doba, na kterou podnik 

zdroj získal. 

Koeficient samofinancování = 
Aktiv

kapitálVlastní

Σ
×100 [%] 

 

                                                           

6
 Tato kapitola je doplněna samostatně nastudovanými informacemi z publikace: 

RŮČKOVÁ, 2008, ISBN 978-80-247-2481-2. 



 

22 

 

DOBA SPLÁCENÍ DLUHU 

Ukazatel doby splácení dluhu udává, za kolik let by byl podnik schopen při stávající 

výkonnosti splatit své krátkodobé i dlouhodobé závazky. Pro výpočet tohoto ukazatele 

se používá hodnota provozního cash-flow, tedy reálné peněžní toky z provozní činnosti, 

kterými mohou být veškeré závazky hrazeny. Hodnota ukazatele doby splácení dluhu je 

požadována co nejnižší, a to můžeme chápat v hodnocení finančního zdraví podniku 

jako kladný vliv. Doba splácení dluhu se u finančně zdravých podniků pohybuje od 3 do 

8 let v závislosti na předmětu podnikání. 

Doba splácení dluhu = 
flowcashovozní

majetekfinančKrátkodobýzdrojeCizí

−

−

Pr

.
 

RENTABILITA AKTIV 

Ukazatelé rentability poměřují zisk z podnikání s výši zdrojů, jichž bylo užito k jeho 

dosažení. Ukazatel rentability aktiv (ROA) je podílem zisku po zdanění (EAT) 

a celkových aktiv investovaných do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou 

financovány (vlastní, cizí, krátkodobé nebo dlouhodobé zdroje). Tento ukazatel také 

vyjadřuje schopnost podniku efektivně využívat svůj majetek k tvorbě hodnot, tuto 

schopnost označujeme též jako produkční sílu podniku. Hodnota tohoto ukazatele by se 

u finančně zdravého podniku měla pohybovat nad 10%, ale je nutné také hodnotu ROA 

porovnat s odvětvovým průměrem. 

Rentabilita aktiv = 100×
Σ Aktiv

EAT
 [%] 

CASH-FLOW V TRŽBÁCH 

Ukazatelem cash-flow v procentech podnikového výkonu se zjistí podíl tržeb na cash-

flow. V Kralickově rychlém testu pro výpočet použiji veškeré tržby podniku (tržby za 

prodej zboží, tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a tržby za prodej dlouhodobého 

hmotného majetku) a cash-flow získám přičtením odpisů k čistému zisku podniku. Pro 

finančně zdravý podnik je charakteristická co nejvyšší hodnota tohoto ukazatele. 

Cash-flow v tržbách = 100×
Σ

−

Tržeb

flowCash
 [%] 

V  tabulce 2 na následující straně jsou každému ukazateli přiřazeny body podle jeho 

výsledné hodnoty. 
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Tabulka 2: Bodové hodnocení ukazatelů QuickTestu  

Body 
Ukazatel 

0 1 2 3 4 

Koeficient samofinancování < 0 0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 > 0,3 

Doba splácení dluhu > 30 12 - 30 5 - 12 3 - 5 < 3 

Rentabilita aktiv < 0 0 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 > 0,15 

Cash-flow v tržbách < 0 0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1 > 0,1 

Zdroj: Vlastní zpracování dle literatury Růčková, 2008, s. 81. 

1.5.2 Index důvěryhodnosti českého podniku 7 

Tento bankrotní i bonitní model zahrnuje všechny podstatné ukazatele (likviditu, 

výnosnost, úrokové krytí, zadluženost) a má z časového hlediska nejmenší omezení. 

Ukazatel x5 vyjadřuje běžnou likviditu, ukazatel x2 je ukazatel úrokového krytí. Je na 

rozdíl od Altmanova indexu přizpůsoben pro podmínky podnikání v České republice 

a jeho výpovědní hodnota je na velmi vysoké úrovni. Šedá zóna tohoto bankrotního 

modelu je v intervalu <0,9 – 1,6>. Podniky, jejichž hodnota Indexu důvěryhodnosti 

českého podniku spadá do šedé zóny, mají finanční problémy, ale nejsou přímo 

ohroženy bankrotem. Finančně zdravá a silná společnost, které nehrozí bankrot, 

vykazuje hodnoty tohoto ukazatele nad 1,6. Ovšem podniky mající hodnotu tohoto 

indexu pod 0,9 spějí k bankrotu s pravděpodobností 0,97 a ze 76 % nebudou tvořit 

hodnotu pro vlastníky. 

IN05  = 0,13 * x 1 + 0,04 * x2 + 3,97 * x3 + 0,21 * x4 + 0,09 * x5 

x1 =  
zdrojeCizí

aktivaCelková
    x4= 

aktivaCelková

výnosyΣ
 

x2 = 
úrokyNákladové

EBIT
   x5 = 

BÚKrzávazkyKr

AktivaOb

..

.

+
 

x3= 
aktivaCelková

EBIT
 

                                                           

7
 Tato kapitola je doplněna samostatně nastudovanými informacemi z publikace: 

RŮČKOVÁ, 2008, ISBN 978-80-247-2481-2. 
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1.6 Poměrové ukazatele 8 

Protože soustavy poměrových ukazatelů pouze upozorní na hrozící finanční problémy, 

bude tudíž k přesnějšímu posouzení finančního zdraví podniku potřeba provést další 

výpočty podrobněji zaměřené na likviditu, rentabilitu a úrokové krytí. 

1.6.1 Likvidita 

Likvidita je schopnost podniku přeměnit svůj majetek na prostředky, jimž je možno 

uhradit své závazky. Musí se také rozlišovat pojem solventnost, tedy schopnost podniku 

plnit všechny své závazky k určenému datu, v požadované výši, podobě a na předem 

sjednaném místě. Ukazatele likvidity se dělí na tři typy podle likvidnosti části oběžných 

aktiv. 

BĚŽNÁ LIKVIDITA 

Běžná likvidita udává, kolikrát je podnik schopen uspokojit věřitele, kdyby v daném 

okamžiku proměnil veškerá svá oběžná aktiva na hotovost. Doporučené hodnoty tohoto 

ukazatele jsou od 1,5 do 2,5. 

                                                             Oběžná aktiva 
Běžná likvidita L3 = —————————————————————— 
                                    Krátkodobé závazky + Krátkodobé bankovní úvěry 

POHOTOVÁ LIKVIDITA 

Pohotová likvidita druhého stupně vylučuje z oběžných aktiv zásoby, protože jejich 

prodej trvá dlouho a při snaze prodej urychlit se poskytují slevy, čímž podnik na tom 

prodělává. Hodnota tohoto ukazatele by neměla klesnout pod 1, nižší hodnoty než 

1 značí příliš mnoho zásob v rozvaze podniku, ale jejich rychlá likvidace bývá ztrátová, 

v bankovním sektoru jsou hodnoty pod 1 chápány jako znak prvotní platební 

neschopnosti. 

                                                                Oběžná aktiva - Zásoby 
Pohotová likvidita L2 = —————————————————————— 
                                          Krátkodobé závazky + Krátkodobé bankovní úvěry 

                                                           

8
 Kapitola je samostatně nastudována a zpracována ze zápisků z předmětu Finanční analýza a plánování a 

z publikací: 

GRÜNWALD, 2001, ISBN 80-86119-47-5. 

VOSOBA, 1998, ISBN 80-86119-05-X. 
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OKAMŽITÁ LIKVIDITA 

Likvidita prvního stupně, tedy okamžitá likvidita, poměřuje nejlikvidnější majetek 

společnosti s jejími krátkodobými závazky. Doporučené hodnoty tohoto ukazatele jsou 

od 0,2 do 0,5. Vyšší hodnoty než 0,5 se považují za špatné hospodaření s kapitálem, 

společnost neefektivně hospodaří s volnými finančními prostředky. 

                                                        Krátkodobý finanční majetek 
Okamžitá likvidita L1 = —————————————————————— 
                                          Krátkodobé závazky + Krátkodobé bankovní úvěry 

1.6.2 Rentabilita 

Ukazatelé rentability poměřují vykázaný zisk podniku se zdroji, kterých bylo použito 

k jejich dosažení. Jsou jednoduché, přehledné a srozumitelné na výpočet. Uvedené 

doporučené hodnoty jsou informační, musí se porovnat s oborovým průměrem, aby 

měly přesnější vypovídací hodnotu. 

RENTABILITA VLOŽENÉHO KAPITÁLU (ROI) 

ROI poměřuje hospodářský výsledek před zdaněním a nákladovými úroky s veškerým 

kapitálem společnosti, proto je vhodný k porovnání různě zdaněných a zadlužených 

podniků. Udává, kolik haléřů provozního zisku podnik dosáhl z investované 1 Kč. 

Hodnoty tohoto ukazatele od 12 % do 15 % značí dobré výsledky, hodnoty nad 15 % 

jsou vynikající. 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) = 
Kapitálu

EBIT

Σ
×100 [%] 

RENTABILITA CELKOVÉHO KAPITÁLU (ROA) 

Hodnota tohoto ukazatele udává, jak efektivně podnik využívá majetek k tvorbě hodnot, 

a této schopnosti říkáme produkční síla. ROA poměřuje výsledek hospodaření po 

zdanění s celkovými aktivy podniku. Hodnoty ukazatele nad 10 % jsou dobré. 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) = 
Aktiv

EAT

Σ
× 100 [%] 

RENTABILITA VLASTNÍHO KAPITÁLU (ROE) 

Ukazatel poměřuje výsledek hospodaření po zdanění a udává, kolik haléřů zisku po 

zdanění připadá na 1 Kč investovanou vlastníky, tedy přínos pro vlastníky z investované 
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1 Kč. Hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat alespoň o několik procentních 

bodů nad úročením dlouhodobých vkladů, zejména dluhopisů, aby byli investoři 

přesvědčeni investovat do riskantnějšího podnikání než do jistých dluhopisů. 

V současnosti jsou dlouhodobé vklady úročeny do 4 %, státní dluhopisy okolo 6,55 %. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = 
kapitálVlastní

EAT
×100 [%] 

RENTABILITA TRŽEB 

Rentabilita tržeb poměřuje výsledek hospodaření po zdanění a veškeré tržby podniku. 

Udává, kolik haléřů zisku po zdanění má podnik z 1 Kč tržeb, označuje se tak zisková 

marže. Hodnoty ukazatele ROS by se měly pohybovat nad 6 %. 

Rentabilita tržeb (ROS) = 
Tržeb

EAT

Σ
×100 [%] 

1.6.3 Úrokové krytí 

Ukazatel úrokové krytí udává, kolikrát převyšuje výsledek hospodaření před zdaněním 

a úroky nákladové úroky. Hodnota tohoto ukazatele 1 znamená, že na úhradu všech 

nákladových úroků se použije celého vyprodukovaného zisku před zdaněním a úroky. 

Vyšší hodnoty ukazatele jsou pro podnik výhodné při žádostech o dlouhodobé bankovní 

úvěry, banky požadují hodnotu ukazatele úrokové krytí vyšší než 8. Ale příliš vysoké 

hodnoty ukazatele úrokového krytí znamenají malé využití cizích zdrojů, jejichž 

využitím by společnost mohla získat další disponibilní prostředky pro své podnikání  

Úrokové krytí = 
úrokyNákaldové

EBIT
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2 Analýza problému a současné situace  

Analýzy uvedené v teoretické části budu aplikovat na mnou vybrané firmě zabývající se 

prodejem nových vozů Jaguar a Land Rover. Z důvodu přiblížení oblasti podnikání 

vybrané firmy uvedu stručně historii obou automobilek a poukážu na subjekt Svaz 

dovozců automobilů působící v České republice. 

2.1 Historie Jaguar 

V roce 1922 založili Sir William Lyons a Williem Walmsley společnost Swallow 

Sidecars Company, která se zabývala výrobou motocyklových sajdkár. Rozšiřováním 

podnikatelských aktivit začala společnost spolupracovat na výrobě šasi a motorů se 

Standard Motor Company. Tak vznikly první modely Jaguaru označené SS (zkratka 

Swallow Sidecars), které se staly velmi oblíbené, ovšem po Druhé světové válce 

označení modelů SS bylo nepřijatelné, proto další modely byly označovány jako 

Mark IV a automobilka se v roce 1945 přejmenovala na Jaguar Cars Limited. V další 

poválečném vývoji vznikly modely s označením C-Type a automobilka se v roce 1966 

spojila s koncernem British Motor Corporation. Nejdelší spolupráce společnosti ovšem 

začala v roce 1989, kdy byl Jaguar koupen koncernem Ford Group. V tomto koncernu 

byl Jaguar po boku další britské vlajkové lodi automobilového průmyslu, a to značce 

Land Rover. Obě značky luxusních vozů čekal stejný osud, jelikož je v roce 2008 

koupila indická společnost Tata Motors. V současnosti sídlí automobilka ve Velké 

Británii v Coventry, zaměstnává 100 000 zaměstnanců, výkonným ředitelem společnosti 

Tata Motors je Carl-Peter Foerster a výkonný ředitel automobilky Jaguar Land Rover se 

stal, po rezignaci Davida Smithe v lednu tohoto roku, Ralf Speth. (28, 47)  

2.2 Historie Land Rover 

Historie této legendární značky začala po Druhé světové válce, kdy v těžkých 

podmínkách s nedostatkem ocelového materiálu vznikl první model, o něhož se 

zasloužili bratři Maurice a Spencer Wilksovi. První model byl inspirovaný vojenským 

Jeepem a tak v roce 1948 vznikl první vůz s použitím hliníkových součástí od britské 

armády – nezničitelného motoru a žebřinového rámu. Na výrobu použili tehdy 

dostupnější hliníkovou slitinu, která byla lehčí i odolnější vůči korozi než nedostatková 
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ocel. S velkým přispěním hlavně Maurice Wilksna vnikl nenáročný a spolehlivý vůz 

s pohonem všech kol, který v sobě skloubil nejen výborné silniční vlastnosti, robustnost, 

ale zvládal i velmi náročný terén, jeho využití bylo bezkonkurenční. Skvěle se hodil pro 

civilní, humanitární i vojenské expedice do nejodlehlejších koutů světa. Dodnes je 

model Defender považován za tvář celé značky. Na tento odkaz navázaly všechny 

následující modely vozů značky Land Rover. V roce 1958 byla založena společnost 

Rover Motor Company sídlící v Torontu, odkud se za dva roky přestěhoval do New 

Yorku. V roce 1968 došlo ke spojení s automobilkou Jaguar prostřednictvím společností 

Leyland, která byla majoritním vlastníkem Land Rover, a British Motor Corporation 

vlastnící Jaguar. V roce 1970 byl představen model Range Rover se stálým pohonem 

všech kol, v roce 1989 se nabídka modelů rozšířila o novou Discovery. Ovšem mnoho 

let nejprodávanější model Land Roveru byl představen až v roce 1997 a jednalo se 

o nejmenší model Freelandrer, nejrychlejší model Range Rover Sport byl uveden na trh 

v roce 2005. Land Rover si prošel koncerny Hondy, BMW, Ford a stejně jako Jaguar je 

nyní součástí společnosti Tata Motors. (31, 22) 

V současnosti jsou tyto vozy známé jako komfortní a pohodlná SUV, která hravě 

obstojí i v tom nejnáročnějším terénu, ale zároveň jsou dostatečně reprezentativní 

a dynamická. Slavnými řidiči těchto vozů se stali osobnosti jako Sir Winston Churchill, 

král Eduard VIII. nebo královna Alžběta II. Důkazem spolehlivosti vozů Land Rover je 

fakt, že 70 % Land Roverů vyrobených od počátku automobilky v roce 1948 stále ještě 

pravidelně jezdí po silnicích i v terénu. (22) 

2.3 Svaz dovozců automobilů (SDA) 

SDA je samostatné dobrovolné sdružení právnických osob, které vzniklo 14. 4. 1994 

v České republice. Základními cíli Svazu, jako sdružení právnických subjektů 

působících v oblasti dovozu a obchodu se silničními vozidly v ČR i servisních služeb k 

nim, při samozřejmém respektování českého popř. mezinárodního právního řádu 

a etiky, jsou především: 

• vytváření optimálních podmínek pro rozvoj tohoto druhu činnosti; 

• systematické zvyšování úrovně prodejů a poskytovaných služeb zákazníkům; 
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• prosazování a hájení společných i individuálních zájmů členů, pokud nejsou 

vzájemně v rozporu; 

• vzájemná informovanost i podpora v duchu korektní volné soutěže na trhu; 

• koordinace prosazování a hájení společných zájmů s jinými podobnými zájmovými 

skupinami či sdruženími a svazy; 

• udržování styků s obdobnými zahraničními sdruženími a svazy a podle potřeby je 

i rozvíjet; 

• podle svých možností podporovat technický, ekonomický, sociální, politický 

a kulturní rozvoj české společnosti. (42) 

Členy sdružení SDA jsou například automobilky Alfa Romeo, BMW, Chrysler, Jaguar, 

Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche a Volvo. Nečleny sdružení SDA jsou Škoda, 

Ferrari, Hummer, Maserati a Rover. Výhodou tohoto sdružení je, že vede přesné 

a aktualizované informace o počtu nově registrovaných vozidel všech kategorií nejen 

svých členů, ale i nečlenů SDA včetně statistik prodeje v ČR. (42) 

2.4 Charakteristika vybrané firmy 

O vybrané společnost ROKO-MOTOR, s.r.o. uvedu relevantní informace o její historii, 

základní údaje z obchodního rejstříku, předmět podnikání, personalistiku, vývoj tržeb, 

odhad tržního podílu a strukturu aktiv a pasiv společnosti. 

HISTORIE SPOLEČNOSTI 

Společnost byla založena sepsáním zakladatelské listiny jediným zakladatelem. 

Ustanovující valná hromada společnosti tvořena jedním členem vyhotovila 20. března 

1998 notářský zápis dle Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. Potom byl podán návrh na zápis do obchodního rejstříku a k 27. březnu 1998 

byla společnost zapsána rejstříkovým soudem, který je podřízený Ministerstvu financí, 

do obchodního rejstříku a vznikla k témuž datu. Její vznik byl směřován na prodej 

autodoplňků a náhradních dílů. Posléze společnost začala s prodejem vozidel Rover, 

Land Rover a MG. Základní jmění společnosti činilo 100 000 Kč a ve firmě pracovali 

dva zaměstnanci. Firma se postupně vyvíjela ve stabilní firmu, v roce 2001 navýšila 

základní kapitál na 6 000 000 Kč a rozšířila se vedle prodeje o další samostatnou 

provozovnu, a to servis, jehož provoz byl zahájen na podzim roku 2003. Od roku 2005 
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společnost usilovala o stavbu nového zázemí, a teprve v lednu 2009 proběhlo slavnostní 

otevření Obchodního centra Zlín-Vršava (viz příloha č. 4). Od té doby se nachází pod 

jednou střechou jak prodej nových vozů, tak i servis. V novém autosalonu společnosti 

se také začaly prodávat vozy značky Jaguar. V současné době ve firmě pracuje třináct 

zaměstnanců, kteří se starají o jejích správný chod. (22) 

Společnost ROKO-MOTOR, s.r.o. sídlí v Ostravě, provozovnu má ve Zlíně. Společnost 

tedy působí na území Zlínského kraje, ovšem výjimkou nejsou ani zákazníci z jiných 

krajů republiky nebo díky příhodné geografické poloze zákazníci ze Slovenska či 

Rakouska. Následující obrázek zobrazuje mapu ČR s vyznačeným Zlínským krajem. 

 

Obrázek 1: Zlínský kraj  
Zdroj: Vlastní zpracování dle lit. 51 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 

• Obchodní firma ROKO-MOTOR 

• Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným 

• Základní kapitál 6 000 000Kč 

• Minimální vklad společníka 20 000Kč 

• Sídlo Ostrava, Hrabůvka, Hasičská 930/53, PSČ 700 30 

• Identifikační číslo 255 23 431 

• Počet společníků 1 

• Počet jednatelů 2 
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PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 

Hlavní předmětem podnikání společnosti je samozřejmě prodej nových vozů Jaguar 

a Land Rover a provádění záručních i pozáručních servisních oprav vozů těchto značek. 

Obě tyto činnosti se podílí nejvyšší částí na všech tržbách společnosti. 

Dle výpisu z obchodního rejstříku je předmětem podnikání společnosti: 

• Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (od r. 1998); 

• Pronájem nebytových, bytových prostor, věcí movitých a nemovitých (od r. 1998); 

• Opravy karosérií (od r. 2002); 

• Opravy silničních vozidel (od r. 2002). (22) 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

Společnost nabízí svým klientům řadu služeb. Hlavní činností společnosti je prodej 

nových vozů – zákazník může vybírat z pěti modelů značky Land Rover a ze čtyř 

modelů značky Jaguar (viz příloha č. 1 a 3). Každý model nabízí různou modifikaci dle 

přání a výběru zákazníka. Středisko Prodej&Marketing kromě prodeje nových vozů 

nabízí zákazníkům, kteří si nový automobil zakoupili, zpracování nabídky leasingové 

smlouvy včetně havarijního a zákonného pojištění u smluvních leasingových partnerů 

České spořitelny a UniCredit. Servisní středisko poskytuje garanční servis těchto vozů a 

také pozáruční opravy vozů. Společnost má vlastní dodavatele karosářských, 

autoklempířských a lakýrnických služeb. Kromě těchto činností firma nabízí široké 

veřejnosti ruční mytí vozů v autokosmetickém centru, které je součástí provozovny. 

Společnost jako autorizovaný prodejce vozů Land Rover poskytuje službu Land Rover 

Asistence. Jedná se o bezplatný asistenční servis novým vozům na území Evropy včetně 

Turecka (s výjimkou Moldávie a Běloruska). Tento asistenční servis zahrnuje zejména 

výjezd servisního vozidla na místo nehody, poruchy, závady vozu a jeho rychlé 

zpojízdnění. Dále pomoc při poruše nebo havárii vozidla, vyřízení jeho odtahu 

k nejbližšímu autorizovanému servisu této značky, zapůjčení náhradního vozidla 

případně jiný druh dopravy do cílového místa klienta, zabezpečení náhradního 

ubytování, úschovu nepojízdného nebo poškozeného vozu v zahraničí. Služba se 

poskytuje po dobu 36 měsíců od data platnosti této služby, tj. od data prodeje vozu. 

Tuto službu lze za příplatek prodloužit o další dva roky. 
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Společnost od roku 2005 splňuje přísné mezinárodní normy ISO 9001 i samotné 

standardy Jaguar Land Rover. V rámci normy ISO 9001 musí firma zajišťovat plnění 

stanovené politiky kvality, cíle jakosti, na každý rok schvalovat seznam dodavatelů 

a jejich průběžné hodnocení, vést spisový a skartační řád, schválit organizační schéma 

společnosti platné na daný rok, stanovit plán auditů: osoby odpovědné za vnitřní audit 

ve firmě v rozsahu jejich pravomocí a zařídit externí recertifikační audity a mnohé další 

včetně sestavení ukazatele kvality prodeje nových vozů na základě analýzy dotazníků 

pro zákazníky.  

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Společnost ROKO-MOTOR, s.r.o. má jasně danou liniově-štábní strukturu. Štáb 

v tomto případě tvoří asistentka, která nejen že podává informace řediteli firmy 

a aktivně spolupracuje s příslušným vedoucím úsek, také zajišťuje hladký chod úseku 

po materiální i personální stránce. Z jiného úhlu pohledu lze organizační strukturu 

podniku označit za strukturu funkcionální, jelikož jde o logické seskupování činností, 

které společnost vykonává. (22) 

Nejvyšším orgánem společnosti, který ji řídí, je valná hromada tvořená jediným 

majitelem, která se schází minimálně jednou za rok dle Obchodního zákoníku § 128 po 

svolání jednateli, schvaluje řádnou účetní závěrku, musí se konat nejpozději do šesti 

měsíců od posledního dne účetního období. Valná hromada také jmenuje, odvolává 

a odměňuje jednatele. Ti jsou statutárním orgánem společnosti, jsou odpovědní za řádné 

vedení účetnictví, seznamu společníků a musí podávat informace o veškerých 

záležitostech, které se dějí ve společnosti. Oprávněn jednat jménem společnosti je každý 

jednatel samostatně a platí pro ně zákaz konkurence. Společnost ROKO-MOTOR, s.r.o. 

má v současnosti dva jednatele. Dozorčí radu společnost nemá, její zřízení nestanovila 

společenská smlouva ani zvláštní zákon. Vedením společnosti je pověřený ředitel. (20) 

Na základě získaných údajů o provozu a běžném chodu společnosti a po rozhovoru 

s vedoucími pracovníky jednotlivých oddělení vybrané společnosti jsem sestavila 

organizační strukturu uvedenou na další straně. 
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Schéma 1: Organizační struktura společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. 
Zdroj: Vlastní zpracování organizační struktury dle interních materiálů společnosti (22) 

PERSONALISTIKA SPOLEČNOSTI 

Společnost si zaměstnance hledá sama nebo s pomocí Úřadu práce ve Zlíně. Nevyužívá 

služeb žádné pracovní agentury. Obecně platí, že po všech zaměstnancích této 

společnosti se požaduje znalost minimálně jednoho světového jazyka slovem i písmem, 

trestní bezúhonnost a řidičský průkaz skupiny B. Další požadavky se liší dle pracovní 

pozice. (22) 

K 30. dubnu 2010 ve firmě pracovalo třináct zaměstnanců, z toho devět mužů a čtyři 

ženy. Ředitelem společnosti je muž a dva ze tří hlavních úseků společnosti vedou také 

muži. Převaha mužů je zcela jistě způsobena jejich větším nadšením pracovat 

v prostředí krásných aut a navíc středoškolské obory automechanik navštěvují v drtivé 

většině právě chlapci. (22) 
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Do následující tabulky jsem sestavila různé charakteristiky zaměstnanců společnosti. 

Tabulka 3: Složení a vzdělání zaměstnanců společnosti 

Složení 
zaměstnanců 

Věk 
zaměstnanců 

Nejvyšší dosažené vzdělání 
zaměstnanců 

Jak dlouho pracují ve 
společnosti 

18 - 25 let 25% středoškolské bez maturity 17% méně než 1 rok 42% 
Žena 25% 25 - 35 let 42% středoškolské s maturitou 34% 1 - 3 roky 25% 

35 - 45 let 17% 
odborné vyučení bez 
maturity 8% 3 - 5 let 17% 

45 - 55 let 8% odborné vyučení s maturitou 33% 5 - 10 let 8% 

Muž 75% 55 let a víc 8% vyšší odborné 8% více než 10 let 8% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti (22) 

2.4.1 Analýza podnikatelských aktivit společnosti 

Hlavní činností společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. je prodej nových vozů Jaguar Land 

Rover. Proto jsou tržby z prodeje zboží majoritní složkou celkových tržeb a tvoří hlavní 

část všech výnosů společnosti. Z výkazů zisků a ztrát společnosti jsem sestavila 

v následující tabulce přehled tržeb od roku 2006 do roku 2008. 

Tabulka 4: Vývoj tržeb společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. v letech 2006 – 2008 

Vývoj tržeb v tis. Kč 2006 2007 2008 

tržby z prodeje zboží 64377 116251 60431 
tržby z prodeje služeb 11860 12629 13507 
tržby z prodeje DHM 55 199 1420 
Tržby celkem  76292 129079 75358 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat společnosti (22) 

Tržby z prodeje služeb a dlouhodobého hmotného majetku za celé sledované období 

rostou, společnost se před stavbou nového autosalonu v roce 2008 zbavovala 

nepotřebného majetku. Růst tržeb z prodeje služeb ukazuje zejména zvyšující se objem 

prováděných servisních prací. Odlišnosti ve vývoji tržeb z prodeje zboží za sledované 

období spočívají v tom, že velmi záleží na počtu prodaných nových vozů. Kvůli poklesu 

poptávky po nových automobilech v roce 2008 vlivem ekonomické krize se snížily 

i tržby společnosti z prodeje zboží. 

V grafu1 na následující straně jsou uvedeny prodeje jednotlivých modelů vozů Land 

Rover. Vozy Jaguar analyzovat nebudu, jelikož se společnost zabývá jejich prodejem 

teprve od roku 2009 a údaje by nebylo možné porovnat. 
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Prodeje jednotlivých modelů Land Rover
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Graf 1: Prodeje jednotlivých modelů vozů Land Rover v letech 2007 – 2009 
Zdroj: Vlastní zpracování interních dat společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. (22) 

Prodejně nejúspěšnější byl rok 2007, kdy společnost prodala nejvíce vozů za sledované 

období, dosáhla také skvělých ekonomických výsledků. Nejprodávanějšími modely 

byly Freelander a Discovery 3. V následujícím roce 2008 prodeje poklesly vlivem 

ekonomické krize, klesla poptávka po nových vozech a zákazníci odložili nákup statků 

dlouhodobé spotřeby. V tomto roce navíc byly problémy s dodávkami vozů  Land 

Rover vlivem bankrotu generálního importéra do ČR, nicméně vzrostl počet prodaných 

vozů Defender, nejprodávanějšími modely byly opět Freelander a Discovery. 

V loňském roce 2009 se projevila ekonomická krize asi nejvíce na poklesu prodejů 

vozů, stále nejprodávanější modely jsou Freelander, Discovery, nově vzrostl počet 

prodaných vozů Range Rover Sport a opětovně vzrostl počet prodaných vozů Defender. 

Výhled na rok 2010 je pozitivní, na českém trhu je nový spolehlivý generální importér 

vozů Jaguar Land Rover, nebudou tedy problémy s dodávkami nových vozů. Pomalu 

také odeznívá ekonomická krize, i když dostat prodeje těchto vozů na úroveň před krizí 

se podaří jen velmi pozvolna, příznivý vývoj nastane nejdříve až konce letošního roku 

nebo až začátkem roku 2011. 

Podle Svazu dovozců automobilů v roce 2009 klesl počet pořízených osobních 

a lehkých užitkových vozů oproti roku 2008 o 11,1 %. Prodej samotných osobních 

automobilů vzrostl v roce 2009 o 12,5 %, tento nárůst je ale spíše přisuzován dubnové 

změně zákona o DPH, díky které si plátce DPH může uplatnit odpočet daně na vstupu 

u jakéhokoli osobního vozu, a tudíž ze statistik lehkých užitkových vozů zmizely uměle 

zařazené osobní vozy opatřené dodatečně mřížkou, která odpočet umožňovala.  
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Nejprodávanějšími osobními automobily na Českém trhu v roce 2009 byla Škoda 

Octavia (prodáno téměř 22 tisíc), Škoda Fabia (prodáno 17 tisíc vozů), Ford Fusion 

(prodáno skoro 7 tisíc vozů) a Kia Cee’d (prodány 4 tisíce vozů). Dále pátý 

nejprodávanější vůz byl zcela nový Renault Mégane, na šestém místě se umístila Škoda 

Roomster, sedmou příčku obsadil vůz Hyundai i30 vyráběný v Nošovicích, na osmém 

místě se umístila Škoda Superb, devátým nejprodávanějším vozem byl Peugeot 207 

a desítku nejprodávanějších vozů uzavírá Volkswagen Golf. Do desítky 

nejprodávanějších vozů v České republice za rok 2009 se dostaly hned čtyři modely 

automobilky Škoda. (26, 52) 

2.4.2 Odhad tržního podílu společnosti na českém trhu 

Prostřednictví údajů od společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. o počtech prodaných vozů 

touto společností v jednotlivých letech a na základě údajů Svazu dovozců automobilů, 

který vede statistiky prodejů členů sdružení, jsem sestavila následující tabulku 

zachycující procentní podíl prodané značky Jaguar nebo Land Rover společností 

ROKO-MOTOR, s.r.o. k počtu všech prodaných vozů příslušné značky v daném roce 

na území České republiky. Dále jsem vyjádřila v tabulce 5 procentní podíl prodejů 

nových vozů společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. k prodejům všech vozů v České 

republice v daném roce a poslední sloupeček tabulky vyjadřuje procentní podíl všech 

prodaných nových vozů dané značky v ČR ke všem prodaným novým vozům v celé 

České republice.  

Tabulka 5: Odhad tržního podílu společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. 

Rok 

Prodeje ROKO-MOTOR, 
s.r.o. značky LR/prodeje 
vozů Land Rover v celé 

ČR 

Prodeje ROKO-MOTOR, 
s.r.o. značky LR/ prodeje 

všech vozů v ČR 
Prodeje značky LR v ČR/ 
prodeje všech vozů v ČR 

2007 59,42% 0,06% 0,10% 
2008 31,29% 0,03% 0,10% 
2009 24,82% 0,02% 0,09% 

Rok 

Prodeje ROKO-MOTOR, 
s.r.o. značky Jaguar/ 

prodeje značky Jaguar v 
celé ČR 

Prodeje ROKO-MOTOR, 
s.r.o. značky Jaguar/ 

prodeje všech vozů v ČR 
Prodeje značky Jaguar v ČR/ 

prodeje všech vozů v ČR 

2007 x x 0,10% 
2008 x x 0,10% 
2009 4,81% 0,003% 0,06% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle lit. 22, 43 
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Obě značky Jaguar i Land Rover mají na českém trhu malý podíl okolo 0,1 %. Podíl 

prodejů společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. na všech nových prodaných vozech v České 

republice je v řádech setin procenta, nejedná se totiž o vozy hojně nakupované všemi 

obyvateli České republiky. Záleží tedy na úhlu pohledu, vzhledem k celé republice je 

tržní podíl společnosti velmi malý. 

Když se bude brát v úvahu podíl společnosti na prodejích dané značky v ČR, zjistíme, 

že u vozů Land Rover společnost zprostředkovala v roce 2009 asi 25 % všech prodejů 

vozů Land Rover v Česku, bohužel tento podíl má od roku 2007 klesající trend. 

Odhad tržního podílu společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. na trhu s vozy Jaguar bude 

složitější, protože společnost je prodává pouze jeden rok. Bude-li se sledovat podíl 

značky Jaguar v celostátním měřítku, zaujímá tato značka okolo 0,1 % trhu, ale v roce 

2009 došlo k poklesu vlivem snížení počtu prodaných vozů Jaguar v ČR na 0,06 %. 

Jelikož se prodej těchto vozů teprve zabíhal, v roce 2009 společnost prodala necelých 

5 % všech prodaných nových vozů Jaguar v ČR. 

2.4.3 Struktura aktiv a pasiv společnosti 

Do následující tabulky jsem z rozvah v plném rozsahu společnosti ROKO-MOTOR, 

s.r.o. za roky 2006 – 2008 sestavila údaje o struktuře jejích aktiv a pasiv za sledované 

tříleté období.  

Tabulka 6: Struktura aktiv a pasiv společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. 

Struktura aktiv a pasiv 2006 2007 2008 

stálá aktiva 532 6146 29238 

oběžná aktiva 13631 17332 17010 

ostatní aktiva 546 636 414 

vlastní kapitál 6655 10481 8887 

cizí zdroje 8054 13618 37760 

ostatní pasiva 0 15 15 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti (22) 

Stálá aktiva v letech 2006-2008 rostou velmi rychle, což značí o dynamickém růstu 

společnosti. Společnost se z kapitálově lehké přeměnila na kapitálově těžkou společnost 

v důsledku zvýšení podílu stálých aktiv. To bylo způsobeno nákupem nového vybavení 

servisního střediska (hevery) a začátkem stavby nového autosalonu. Přeměna na 
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kapitálově těžkou společnost má své výhody i nevýhody. Nevýhodou je, že společnost 

pomaleji dosahuje bodu zvratu a tedy i zisku než kapitálově lehká společnost, výhodou 

naopak je, že po dosažení bodu zvratu tvoří zisk větší než kapitálově lehká společnost. 

Získané údaje o struktuře aktiv a pasiv společnosti jsem pro představu o změnách 

sestavila do následujícího grafického znázornění. 
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Graf 2: Struktura aktiv a pasiv společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. 
Zdroj: Vlastní zpracování dle interních matriálů společnosti (22) 

V letech 2006 a 2007 se společnosti dařilo držet zlatého pravidla financování, tedy 

poměr mezi vlastním a cizím kapitálem byl v roce 2006 45:55 a v roce 2007 43:57. 

V roce 2008 došlo k výrazné změně v tomto poměru díky stavbě nového autosalonu 

a s tím spojeným přijatým dlouhodobým bankovním úvěrem, kvůli němuž došlo 

k zadlužení společnosti a poměr vlastních a cizích zdrojů činil 19:81, což je vzhledem 

k oboru podnikání společnosti značně vysoké zadlužení. Tento negativní poměr 

ovlivnila ztráta za účetní období roku 2008 v důsledku poklesu tržeb vlivem 

ekonomické krize a nárůstu nákladových úroků. 

2.5 SLEPTE analýza 

SLEPTE analýza zkoumá makroprostředí tvořené společenskými faktory, které působí 

na všechny účastníky v daném ekonomickém prostředí. SLEPTE analýza se zabývá 

sociálními, legislativními, ekonomickými, politickými, technickými a ekologickými 

faktory. Ty ovlivňují jak samotný podnik, tak všechny konkurenty a soutěžitele na trhu 

v daný čas. 
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2.5.1 Sociální faktory 

OBYVATELSTVO 

Následující tabulka obsahuje hodnoty základních charakteristik obyvatelstva České 

republiky od roku 2000 do roku 2009. 

Tabulka 7: Základní charakteristika obyvatelstva v ČR 

Rok 

Počet 
obyvatel 

(střední stav) Sňatky Rozvody  Narození Zemřelí 
Přírůstek 
(celkový) 

2000 10 272 503 55 321 29 704 91 169 109 001 -11 552 
2001 10 224 192 52 374 31 586 90 978 107 755 -25 591 
2002 10 200 774 52 732 31 758 93 047 108 243 -3 167 
2003 10 201 651 48 943 32 824 93 957 111 288 8 186 
2004 10 206 923 51 447 33 060 97 929 107 177 9 122 
2005 10 234 092 51 829 31 288 102 498 107 938 30 502 
2006 10 266 646 52 860 31 415 106 130 104 441 36 110 
2007 10 322 689 57 157 31 129 114 947 104 636 93 941 
2008 10 429 692 52 457 31 300 119 842 104 948 86 412 
2009 10 506 813 47 862 29 133 118 348 107 421 39 271 

Zdroj: Vlastní zpracování dle lit. 37 a 40  

Střední počet obyvatel v České republice podle předběžných údajů Českého 

statistického úřadu za rok 2009 je 10,5 mil. obyvatel. Počet obyvatel se každý rok 

zvyšuje hlavně díky růstu počtu narozených dětí, jejichž počet v letech 2006 – 2008 

zaznamenal velký růst, ovšem jak vyplývá ze statistik, tento trend zvýšené porodnosti 

zejména silných ročníků ze 70. let minulého století je nejspíš u konce, protože v roce 

2009 došlo k poklesu počtu narozených dětí. Celkový přírůstek také ovlivňuje počet 

zemřelých a zahraniční migrace, jejíž význam zvlášť v posledních letech sílí a počty 

migrujících cizinců do České republiky se zvyšují. Za povšimnutí stojí, že v roce 2009 

došlo k výraznému poklesu počtu sňatků v České republice. Je to nejnižší počet 

uzavřených sňatků od roku 1918. Tento pokles o téměř 8,76 % byl způsoben hlavně 

snížením zájmu svobodných lidí vstupovat do prvního manželství. (37, 40) 

Zlínský kraj leží na východě země při hranici se Slovenskem a z celkové rozlohy České 

republiky 78 866km2 zaujímá 3 964 km2, je tedy čtvrtým nejmenším krajem v zemi. 

Součástí Zlínského kraje jsou čtyři okresy, a to Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž 

a Vsetín. Zlínský kraj měl k 31. 12. 2009 celkem 591 042 obyvatel, z toho 288 372 

mužů (48,8 %) a 302 670 žen (51,2 %). Míra nezaměstnanosti k 30. 3. 2010 byla 

11,41 % a průměrná hrubá mzda za rok 2009 v tomto kraji činila 20 049 Kč. (29, 38) 
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VZDĚLANOST OBYVATEL 

Níže uvedená tabulka 8 skládající se z dat vzdělanosti obyvatel České republiky jasně 

dokazuje, že vzdělanost v naší zemi rok od roku stoupá, ubývá lidí jen se základním 

vzděláním a přibývá obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou a rychlé tempo 

růstu zaznamenává i počet vysokoškolsky vzdělaných lidí, zájem o studium na 

vysokých školách stále roste. Naopak počty lidí se středoškolským vzděláním bez 

maturity se drží na stejné úrovni. 

Tabulka 8: Vzdělanost populace v České republice v tisících 

Rok Základní Střední bez maturity Střední s maturitou Vysokoškolské 
 
Celkem 

2000 2 072,3  3 199,4  2 579,1  735,2  8 586,4 
2001 2 094,1  3 108,2  2 630,7  744,2  8 577,4 
2002 1 916,8  3 216,9  2 646,2  813,7  8 599,1 
2003 1 851,0  3 299,2  2 650,6  831,7  8 636,9 
2004 1 810,5  3 319,5  2 679,1  862,2  8 673,3 
2005 1 745,0  3 283,1  2 779,6  907,1  8 716,0 
2006 1 698,1  3 264,1  2 855,8  954,6  8 773,4 
2007 1 687,2  3 244,8  2 936,4  974,8  8 845,0 
2008 1 675,5  3 197,8  3 019,8  1 050,0  8 943,8 

Zdroj: Vlastní zpracování dle lit. 25 

NEZAMĚSTNANOST 

Nezaměstnanost je stav na trhu, kdy je převis poptávky po práci nad její nabídkou. Za 

nezaměstnaného člověka považujeme takového uchazeče o práci, který je evidován na 

úřadu práce a aktivně si práci hledá. Jsou to tedy nevyužití ekonomicky aktivní lidé 

a právě neschopnost státu tyto lidi využít jako základní výrobní faktor se nazývá 

nezaměstnanost. 

Graf 3 na následující straně znázorňuje vývoj nezaměstnanosti v České republice 

v období 2000 – 2009. Z grafu vývoje nezaměstnanosti je patrné, že od roku 2004 

nezaměstnanost klesala, až dosáhla svého minima 4,4 % v roce 2008, ovšem po nástupu 

ekonomické krize v témže roce nezaměstnanost následující rok opět vzrostla 

a nejnovější informace Českého statistického úřadu potvrzují rostoucí trend 

nezaměstnanosti i v roce 2010 – hodnota nezaměstnanosti v lednu 2010 byla 9,8 %, 

v únoru dokonce nezaměstnanost kulminovala na 9,9 % (podle MPSV bylo 

nezaměstnaných 583 135 osob), v březnu se nezaměstnanost nepatrně snížila na 9,7 % 
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a v dubnu snižování míry nezaměstnanosti pokračovalo až na 9,2 %. Hodnoty míry 

nezaměstnanosti roku 2010 jsou vůbec největší za celou historii České republiky. 

Vývoj nezaměstnanosti v letech 2000 - 2009
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Graf 3: Vývoj nezaměstnanosti v ČR  
Zdroj: Vlastní zpracování dle lit. 50 

Ve Zlínském kraji byla míra nezaměstnanosti 10,83 % k 31. 12. 2009, ke stejnému datu 

bylo evidováno 33 836 uchazečů o práci, z toho bylo 15 792 uchazečů žen. Ve 

Zlínském kraji je tedy více nezaměstnaných mužů než žen. I ve Zlínském kraji 

nezaměstnanost stoupla v roce 2010 až na 11,41% k 31. 3. 2010, dubnové hodnoty 

poklesly na 10,7%. (36) 

ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ 

Životní úroveň obyvatel každého státu se porovnává pomocí makroekonomických 

ukazatelů dané země. Nevýznamnější ukazatele jsou hrubý domácí produkt, míra 

inflace a míra nezaměstnanosti. Rozbor všech zmíněných hlavních ukazatelů je uveden 

v bakalářské práci. 

Hrubý domácí produkt od roku 2000 do roku 2006 rostl, v roce 2007 přišel mírný 

pokles, nicméně díky celosvětové ekonomické krizi roky 2008 a 2009 nebyly příznivé 

a hrubý domácí produkt zaznamenal výrazný pokles. Míra nezaměstnanosti také 

v důsledku ekonomické krize zřetelně vzrostla. To dokládá také platnost Okunova 

zákona, který říká, že odhad ztráty blahobytu spojený s krátkodobým zvýšením míry 

nezaměstnanosti o 1 % by činil ztráty 2-3 % reálného výstupu. (49) 
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Inflace se od roku 2002 držela pod 3 %, v roce 2008 taktéž v důsledku ekonomické 

krize vzrostla až na 6,3 %, ale v následujícím roce se opět míra inflace snížila až na 1 % 

a tento klesající trend míry inflace pokračuje i v letošním roce, březnová hodnota míry 

inflace je 0,7 %. (25) 

K životní úrovni obyvatel patří také občanská vybavenost. Zaměřila jsem se s ohledem 

na analyzovanou společnost na vybavenost předměty dlouhodobé spotřeby jako je 

osobní automobil a garáž. V následující tabulce jsou uvedeny počty těchto předmětů na 

sto domácností, které jsou rozděleny podle různých kritérií, údaje jsou za rok 2008. 

Tabulka 9: Počet předmětů na sto domácností za rok 2008 

  Auto Garáž 
Domácnosti celkem (počet předmětů na 100 domácností) 73,3 34,1 

podle věku osoby v 
čele do 29 let 64,9   8,9   

30 - 39 let 94,2   23,4   
40 - 49 let 89,5   34,1   
50 - 59 let 75,7   39,6   
60 - 69 let 67,6   46,2   

  70 a více 36,8   32,2   

podle postavení osoby 
v čele zaměstnanci celkem 82,8   32,7   

s nižším vzděláním 83,6   32,7   
  s vyšším vzděláním 82,2   33,5   

samostatně činné 115,8  37,9   
nezaměstnané 39,7   17,1   

  důchodci 42,3   37,7   

podle počtu obyvatel v 
obci do 1999 91,1   49,5   

2000 - 9999 76,3   43,4   
10000-49999 68,1   32,2   

  50000 a více 62,4   19,9   
podle čistého 

peněžního příjmu na 
osobu (decily) Nejnižších 10% 59,0   22,3   

Druhých 10% 70,1   33,1   
Třetích 10% 67,0   35,8   
Čtvrtých 10% 65,5   36,5   
Pátých 10% 67,7   34,6   
Šestých 10% 70,7   34,0   

Sedmých 10% 75,9   34,5   
Osmých 10% 83,5   38,0   
Devátých 10% 85,8   36,4   

 
Typ 
domácnosti 

  Nejvyšších 10% 87,1   35,8   

Zdroj: Vlastní zpracování dle lit. (48) 
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Ve sto domácnostech v České republice bylo v roce 2008 celkem 73,3 osobních 

automobilů a 34,1 garáží. Nejvíce aut připadalo při dělení domácností podle věku osoby 

v čele na domácnosti, jejichž osoba v čela měla 30 – 39 let. V takovýchto domácnostech 

bylo 94,2 osobních automobilů. Nejvíce garáží 46,2 připadalo na domácnosti v čele 

s osobou ve věku 60 - 69 let.  

V domácnostech v čele s osobou samostatně činnou bylo v roce 2008 115,8 osobních 

automobilů na sto domácností, to je nejvíce dle sledovaných charakteristik. Na 

domácnosti v čele s osobou samostatně činnou také připadá nejvyšší počet garáží, a to 

37,9.  

Zohledněním počtu obyvatel v obci připadá v roce 2008 osobních automobilů 91,1 

nejvíce na domácnosti v obci s méně než 1999 obyvateli a naopak nejméně 62,4 na 

domácnosti v obci s více jak 50 000 obyvateli. Je to způsobeno tím, že ve větších 

městech mohou lidé využívat integrovaného dopravního systému, který v menších 

obcích schází.  

Rozdělení rodin podle čistého peněžního příjmu ukáže, že nejvíce osobních automobilů 

87,1 připadá na domácnosti z nejvyšší 10% příjmové skupiny, ovšem 38,0 garáží 

připadá na domácnosti z osmých 10 %.  

2.5.2 Legislativní faktory 

Každý subjekt působící na území České republiky musí dodržovat platnou legislativu. 

Společnost ROKO-MOTOR, s.r.o. je ve svém působení také vázána dodržovat českou 

legislativu. Nejvyšší právní dokumenty, které musí dodržovat, je samotná Ústava ČR 

a Listina základních práv a svobod. Dále musí dodržovat veškeré platné zákony 

vyhlášené ve Sbírce zákonů, které schválila Poslanecká sněmovna ČR a podepsal je 

prezident republiky. Další závazné předpisy jsou Vyhlášky jednotlivých ministerstev. 

Po vstupu do Evropské unie musí Česká republika dbát na dodržování také norem 

požadovaných EU. 

Společnost ROKO-MOTOR, s.r.o. podniká na základě uděleného živnostenského 

oprávnění, a tudíž musí dodržovat zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
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v platném znění. Ten rozděluje živnosti na koncesované a ohlašovací. Ohlašovací 

živnosti jsou rozděleny na živnosti volné, vázané a řemeslné. Pro výkon uvedených 

živností stačí splňovat všeobecné a případně zvláštní podmínky provozování, vyžaduje-

li to zákon. Oprávnění provozovat živnost v tomto případě vzniká dnem ohlášení. Dále 

zákon upravuje podnikání živností koncesovaných, k jejichž provozování je nutná 

koncesní listina. Získání koncesní listiny je spojeno se splněním určitých podmínek. 

Oprávnění provozovat koncesovanou živnost vzniká dnem nabytí právní moci 

rozhodnutí o udělení koncese. 

Společnost ROKO-MOTOR, s.r.o. má právní formu podnikání společnost s ručením 

omezeným. Podnikání těchto subjektů je v ČR upraveno zákonem č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. V něm je upraveno podnikání 

obchodních společností, obchodní smlouvy a závazkové právo. Ustanovení upravující 

podnikání společností s ručením omezeným jsou v Části II., Hlava 1, Díl 4, § 105 až 

§153e. 

Dodržovat musí společnost také zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. 

Ten upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, vznik, změnu a zrušení 

pracovního poměru a upravuje také práce konané mimo pracovní poměr a jiné. Se 

zaměstnáváním zaměstnanců také souvisí další zákony, které zaměstnavateli ukládají 

povinnosti; například spojené se sociálním a zdravotním pojištěním. 

Zákonů, vyhlášek a norem je opravdu hodně, proto je nutné, aby společnost měla osobu, 

která bude zodpovědná za jejich dodržování, bude navíc nezbytné taktéž dodržovat 

všechny daňové zákony a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. 

Pro společnost ROKO-MOTOR, s.r.o. byla v loňském roce významná změna v zákoně 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Ta od 

1. 4. 2009 znamenala, že u všech osobních automobilů zakoupených od tohoto data 

mohou plátci DPH uplatnit odpočet daně na vstupu. Do 31. 3. 2009 bylo možné uplatnit 

odpočet daně z přidané hodnoty jen při koupi osobního automobilu za účelem jeho 

dalšího prodeje nebo za účelem jeho dalšího pronájmu formou finančního leasingu. 

Změna zákona měla oživit poptávku po osobních automobilech, jejichž nákup 
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spotřebitelé odkládali kvůli ekonomické krizi. Navíc došlo od 1. 1. 2010 ke zvýšení 

základní sazby DPH na 20 % a snížená sazba je nyní 10 %. 

Další vliv na podnikatelské prostředí společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. měla změna 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění, v němž se objevil §30a 

Mimořádné odpisy. Ten nově stanovuje, že hmotný majetek zařazený v odpisové 

skupině 2 pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 může poplatník, který 

je jeho prvním vlastníkem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, 

přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny 

hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy 

rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku. Do druhé odpisové skupiny 

patří i dvoustopá motorová vozidla osobní, změna snížila dobu jejich odpisování z pěti 

na dva roky. Tato změna má oživit poptávku po nákupu mimo jiné i osobních 

automobilů v době ekonomické krize, nákup automobilů právě v tomto období se stává 

pro zákazníky poplatníky daně atraktivnější. (21) 

2.5.3 Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory charakterizují ekonomické prostředí, v němž se firma nachází. 

Ekonomika České republiky je provázána s ekonomikou jak zemí Evropské unie, tak 

celosvětovou. Výkonnost ekonomiky státu je měřena několika ukazateli, z nich 

nevýznamnější jsou hrubý domácí produkt, inflace, míra úrokových sazeb, bilance 

zahraničního obchodu, vývoj kurzů cizích měn, výši průměrné mzdy a jiné. Sledování 

vývoje trendů daných ukazatelů firmě umožní odhadnout chování jejich cílových 

zákazníků, jejich celkovou kupní sílu.  

Současná ekonomická situace je značně ovlivněna ekonomickou krizí vzniklou v roce 

2008 bankrotem významných amerických investičních bankovních institucí. Tato 

situace umocnila problémy všech světových ekonomik, veškeré makroekonomické 

ukazatele zemí zaznamenaly obrat ve vývoji charakteristický pro období recese. Navíc 

se zatím podařilo uklidnit situaci kolem Řecka, které je vysoce zadlužené a pro jeho 

záchranu a potažmo i záchranu Eura a celé Evropské unie mu byla přislíbena pomoc. 

Mezinárodní měnový fond schválil poskytnutí úvěru pro Řecko ve výši 30 miliard Eur. 
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Analýzou zmíněných makroekonomických ukazatelů zhodnotím ekonomickou situaci 

České republiky, tedy prostředí, v němž podniká společnost ROKO-MOTOR, s.r.o. 

HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT 

Hrubý domácí produkt je souhrnná hodnota statků a služeb vyprodukovaná za jeden rok 

na území České republiky. Tento ukazatel se používá k porovnávání výkonnosti 

ekonomik různých států. Do následující tabulky jsem sestavila nejsledovanější 

ukazatele související s hrubým domácím produktem ČR za roky 2000 – 20099. 

Tabulka 10: Ukazatelé HDP v letech 2000 – 2009 

HDP 
Rok Přírůstek v % mld. Kč Na 1 obyvatele 

2000 + 3,6 2 189,2 213 110 

2001 +2,5 2 352,2 230 064 
2002 + 1,9 2 464,4 241 593 
2003 + 3,6 2 577,1 252 617 
2004 + 4,5 2 814,8 275 770 
2005 + 6,3 2 983,9 291 561 
2006 + 6,8 3 222,4 313 868 
2007 + 6,1 3 535,5 342 494 
2008 + 2,5 3 689,0 353 701 
2009 - 4,3 - - 

Zdroj: Vlastní zpracování dle lit. 25, 49 

Do grafu 4 na následující straně jsem pro přehlednost zobrazila pouze vývoj přírůstku 

HDP za sledované období 2000 – 2009. Z grafu lze vyčíst, že od roku 2002 každoročně 

přírůstek HDP rostl, až dosáhl v roce 2006 svého vrcholu 6,8 %, což odpovídalo 

3 222,4 mld. Kč a na jednoho obyvatele tak připadalo 313 868 Kč. V následujících 

letech došlo ke značnému poklesu způsobeného nastupující ekonomickou krizí. 

Předběžné odhady Českého statistického úřady předpovídají, že v roce 2009 došlo ke 

zpomalení ekonomiky vlivem doznívající ekonomické krize a hrubý domácí produkt 

poklesl o 4,3 %. (25, 49) 

 

                                                           

9
 Předběžné údaje za rok 2009 jsou čerpány z http://czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpoh021210.doc 
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Graf 4: Vývoj přírůstku HDP v letech 2000 – 2009 
Zdroj: Vlastní zpracování dle lit. (25, 49) 

PRODUKTIVITA PRÁCE 

Produktivita práce se vypočítá jako podíl hrubého národního produkt a celkové 

zaměstnanosti. Produktivita práce udává, kolik vydělá jeden člověk firmě. 

V následujícím grafu je zaznamenána produktivita práce za jednu odpracovanou hodinu, 

údaje jsou v Kč v běžných cenách. (25) 
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Graf 5: Produktivita práce na jednu odpracovanou hodinu (v Kč) 
Zdroj: Vlastní zpracování dle lit. 25 

Z grafu je patrné, že produktivita práce za jednu odpracovanou hodinu za celé sledované 

období roste, což je pro ekonomiku státu i firmy jednoznačně pozitivní, jeden 

zaměstnance firmě rok od roku vyprodukuje za jednu odpracovanou hodinu stále vyšší 

hodnotu. 
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PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ HRUBÁ MZDA 

Průměrná měsíční hrubá mzda je částka složená ze základní mzdy, osobního 

ohodnocení, příplatků, prémií, odměn a náhrad mzdy. Čistou mzdu dostaneme sražením 

sociálního a zdravotního pojištění a případně odvedením zákonných srážek jako 

například záloh na daň z příjmu. V následující tabulce uvedu údaje pro celou Českou 

republiku a pak rozdělím zvlášť podnikatelskou a nepodnikatelskou sféru. (35) 

Tabulka 11: Vývoj průměrné měsíční hrubé mzdy v ČR 

Rok ČR celkem Podnikatelská sféra celkem Nepodnikatelská sféra celkem 
2000 13 219 Kč 13 169 Kč 13 457 Kč 
2001 14 378 Kč 14 304 Kč 14 733 Kč 
2002 15 524 Kč 15 380 Kč 16 197 Kč 
2003 16 430 Kč 16 149 Kč 17 692 Kč 
2004 17 466 Kč 17 191 Kč 18 714 Kč 
2005 18 344 Kč 18 019 Kč 19 877 Kč 
2006 19 546 Kč 19 244 Kč 20 977 Kč 
2007 20 957 Kč 20 661 Kč 22 387 Kč 
2008 22 691 Kč 22 559 Kč 23 337 Kč 
2009 23 598 Kč 23 411 Kč 24 433 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování informací dle lit. 35 

Následující graf pro přehlednost zobrazí údaje o vývoji měsíční hrubé mzdy v ČR 

z předcházející tabulky. 
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Graf 6: Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR 
Zdroj: Vlastní zpracování dle lit. 35 

Graf průměrné hrubé měsíční mzdy ukazuje, že za celé sledované období průměrná 

měsíční hrubá mzda v ČR rostla. Za celé sledované období byly průměrné hrubé 

měsíční mzdy v podnikatelské sféře nižší než mzdy nepodnikatelské sféře. To odporuje 

teorii ekonomie, protože za podstoupené riziko a odpovědnost za vlastní rozhodnutí by 
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měla podnikateli náležet vyšší odměna než nepodnikateli, který nepodstupuje žádné 

riziko. Zaměstnanci nepodnikatelské sféry tak v České republice disponují vyššími 

příjmy.  

VÝDAJE NA KONEČNOU SPOTŘEBU DOMÁCNOSTÍ 

Výdaje na konečnou spotřebu domácností jsou hodnoty výrobků a služeb, které si 

domácnosti koupí z důchodu domácností k uspokojování svých individuálních potřeb. 

V těchto výdajích nejsou zahrnuty nákupy cenností a nákupy pro výkon podnikatelské 

činnosti. 

Následující graf zobrazuje vývoj meziročních procentních změn výdajů na konečnou 

spotřebu domácností za období roků 2000 – 2009.  
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Graf 7: Meziroční procentní změny výdajů na konečnou spotřebu domácností 
Zdroj: Vlastní zpracování dle lit. 25 

Procentní změny výdajů na konečnou spotřebu domácností každý rok sledovaného 

období zaznamenaly přírůstek (nejmenší 1,3 % byl zaznamenán v roce 2000 a největší 

meziroční přírůstek výdajů na konečnou spotřebu 6,0 % byl v roce 2000) kromě 

posledního roku 2009, kdy byl zaznamenán meziroční pokles výdajů na konečnou 

spotřebu domácností o – 0,3 % vlivem ekonomické krize. 

V tabulce 12 na následující straně jsou uvedeny výdaje na konečnou spotřebu 

domácností na dopravu v % z celkových výdajů za roky 2000 – 2008. Jak je z tabulky 

patrné, celkové výdaje na konečnou spotřebu domácností na dopravu rostou od roku 

2002 až do roku 2007, kdy bylo dosaženo maxima 12 % z celkových výdajů. 

V následujícím roce došlo k poklesu vlivem recese ekonomiky. 
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Tabulka 12: Výdaje na konečnou spotřebu domácností na dopravu 

 Výdaje v % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nákup osobních 
dopravních prostředků 3,1 3,1 3,0 3,2 3,6 3,5 3,5 3,6 3,4 

Provoz osobních 
dopravních prostředků 5,7 5,3 4,9 5,1 5,4 5,9 5,8 5,8 5,5 

Dopravní služby 1,8 1,8 1,7 2,0 2,1 2,1 2,6 2,6 2,8 

Celkem 10,6 10,2 9,6 10,3 11,1 11,5 11,9 12,0 11,7 

Zdroj: Vlastní zpracování dle lit. 25 

Následující graf se zaměří pouze na výdaje na konečnou spotřebu domácností na nákup 

osobních dopravních prostředků z celkové spotřeby s ohledem na předmět podnikání 

společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. 
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Graf 8: Výdaje domácností na nákup osobních dopravních prostředků v % 

Zdroj: Vlastní zpracování informací dle lit. 25 

Výdaje na konečnou spotřebu domácností na nákup osobního dopravního prostředků 

z celkové spotřeby mají kolísavý průběh po celé sledované období. Nejnižší část 3,0 % 

výdajů domácností na koupi osobního automobilu je zaznamenána v roce 2002, nejvyšší 

výdaje 3,6 % vydaly domácnosti na nákup osobního dopravního prostředku shodně 

v letech 2004 a 2007. Aritmetický průměr výdajů na konečnou spotřebu domácností na 

nákup osobního dopravního prostředku za sledované období je 3,33 % z celkových 

výdajů. Lze očekávat, že výdaje na koupi osobního dopravního prostředku v roce 2009 

klesnou oproti roku 2008, jak je tomu i u meziroční procentní změny celkových výdajů 

na konečnou spotřebu domácností.  
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MÍRA HRUBÝCH ÚSPOR DOMÁCNOSTÍ 

Míra hrubých úspor domácností vyjadřuje sklon domácností šetřit, tvořit úspory. Je 

dána poměrem hrubých úspor domácností k hrubému disponibilnímu důchodu 

domácností. V následujícím grafu jsou uvedena procenta těchto úspor z disponibilních 

důchodů domácností. (25) 

Míra hrubých úspor domácností

8,4
7,4

8,3
7,4

5,4

8,2
9,6 10,4

9,5
10,9

0,0

2,0
4,0

6,0

8,0

10,0
12,0

14,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

%

 

Graf 9: Míra hrubých úspor domácností 

Zdroj: Vlastní zpracování dle lit. 25 

Míra hrubých úspor domácností v procentech udává, kolik peněz si domácnosti odloží 

na budoucí spotřebu. Buď si tak vytváří finanční polštář pro případ mimořádných 

výdajů, nebo šetří na koupi statku, na něhož jim disponibilní důchod jednorázově 

nestačí. Z grafu je vidět, že nejméně si bokem odložily domácnosti v roce 2004, a to 

5,4 %. Nejvíce domácnosti šetřily v roce 2007, odložily si 10,9 %. Inflace reálnou 

hodnotu naspořených prostředků snižuje. 

INFLACE 

Inflace je negativním projevem makroekonomické nerovnováhy. Inflace je horší než 

nezaměstnanost, a proto je nutné ji řešit přednostně. Průvodním znakem tohoto jevu je 

růst cenové hladiny, případně pokles kupní síly peněz. Inflace negativně postihuje 

příjemce fixních důchodů, vede k poklesu reálných mezd i hodnot vkladů. Inflace se 

používá ke srovnání států v mezinárodním měřítku. Měří se například pomocí indexu 

spotřebních cen. (34) 

Do grafu 10 na následující straně jsem sestavila hodnoty inflace za jednotlivé roky 

v období 2000 – 2009. Z grafického znázornění je vidět, že inflace v jednotlivých letech 
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za sledovaného období kolísá, nemá jednoznačný vývoj. Od roku 2004 do roku 2007 se 

inflace pohybuje v rozmezí od 1,9 % do 2,8 % - České národní bance se dařilo 

regulovat inflaci a držet ji do 3 %. Nejvýše se inflace vyšplhala v roce 2008 na 6,3 % 

v důsledku ekonomické krize. V loňském roce se inflace opět snížila až na 1 % a letošní 

březnová hodnota míry inflace je 0,7 %. 
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Graf 10: Míra inflace v letech 2000-2009 

Zdroj: Vlastní zpracování dle lit. 34 

ÚROKOVÉ SAZBY 

Hodnoty úrokových sazeb v % vyhlašovaných Českou národní bankou jsem pro 

přehlednost sestavila do následující tabulky a grafu 11 na následující straně. Údaje za 

rok 2010 jsou do 7. 5. 2010. (33) 

Tabulka 13: Vývoj úrokových sazeb ČNB v letech 2006 – 2010 v procentech 

% I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2006 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,25 2,25 2,50 2,50 2,50 2,50 
2007 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,75 3,00 3,25 3,25 3,25 3,50 3,50 
2008 3,50 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,50 3,50 3,50 2,75 2,25 
2009 2,25 1,75 1,75 1,75 1,5 1,5 1,5 1,25 1,25 1,25 1,25 1,00 
2010 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75               

Zdroj: Vlastní zpracování dle lit. 33 

Úrokové sazby vyhlašované Českou národní bankou jsou jejím nástrojem k regulaci 

množství peněz v oběhu. Úrokové sazby jsou „cenou“ za poskytnuté peníze. Dojde-li ke 

snížení úrokových sazeb, stoupne poptávka po penězích, protože se tak stanou 

dostupnějšími a „levnějšími“, do oběhu se dostane více peněz a tím se oživí celá 

ekonomika. Česká národní banka použila úrokové sazby jako nástroj oživení 

ekonomiky po celý rok 2008, kdy nastal nástup ekonomické krize, a drží se jí dodnes, 
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ekonomika je stále zasažena recesí. Naopak zvyšování úrokových sazeb činí peněžní 

prostředky dražší, tudíž o ně není takový zájem, peníze se stahují z oběhu, zvyšuje se 

inflace. 

Úrokové sazby ČNB v letech 2006 - 2010 v %
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Graf 11: Vývoj úrokových sazeb ČNB v letech 2006 – 2010 

Zdroj: Vlastní zpracování dle lit. 33 

ZAHRANIČNÍ OBCHOD 

Zahraniční obchod je tvořen dovozem a vývozem zboží přes hranice České republiky. 

Pro ekonomiku země má zahraniční obchod neodmyslitelný význam a každá země 

pečlivě sleduje obchodní bilanci zahraničního obchodu, tudíž rozdíl vývozu a dovozu.  

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny objemy vývozu a dovozu v letech 2000 – 2008 

a výsledek celkové bilance zahraničního obchodu České republiky v daných letech. 

Tabulka 14: Vývoj zahraničního obchodu 

 Zahraniční obchod Vývoz Dovoz Bilance 
2000 1 121,1 1 241,9 -120,8 

2001 1 268,1 1 385,6 -117,0 
2002 1 254,9 1 325,7 -70,8 
2003 1 370,9 1 440,7 -69,8 
2004 1 722,7 1 749,1 -26,4 
2005 1 868,6 1 830,0 38,6 
2006 2 144,6 2 104,8 39,8 
2007 2 479,2 2 391,3 87,9 
2008 2 473,7 2 406,5 67,2 

Zdroj: Vlastní zpracování dle lit. 25 

Graf 12 na následující straně zobrazuje hodnoty dovozu a vývozu zahraničního obchodu 

v jednotlivých letech sledovaného období 2000 – 2008. Je patrné, že vývoz z České 
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republiky od roku 2002 má rostoucí tendenci, mírný pokles je patrný v roce 2008 

vlivem ekonomické krize. Zároveň i trend vývoje dovozu do České republiky je 

stoupající od roku 2002. Od roku 2005 je objem vývozu větší než objem dovozu, což je 

pro ekonomiku státu pozitivní jev. 

Vývoj zahraničního obchodu v letech 2000 - 2008
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Graf 12: Vývoj zahraničního obchodu v letech 2000 – 2008 

Zdroj: Vlastní zpracování dle lit. 25 

Následující graf naopak zobrazuje pouze celkovou bilanci zahraničního obchodu České 

republiky za sledované období od roku 2000 do roku 2008. 
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Graf 13: Vývoj bilance zahraničního obchodu v letech 2000 – 2008 

Zdroj: Vlastní zpracování dle lit. 25 

Bilance zahraničního obchodu od roku 2000 roste, od roku 2005 objem vývozu z ČR 

převýšil objem dovozu do ČR, ovšem v roce 2008 bilance zahraničního obchodu 

poklesla kvůli ekonomické krizi, ale stále je pozitivní to, že celková bilance 

zahraničního obchodu v roce 2008 byla kladná, tudíž objem vývozu byl větší než objem 
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dovozu a ekonomice českého státu to přineslo kladný efekt v podobě zvyšující se 

zaměstnanosti, zboží mělo větší odbyt a takto přineslo vyšší zisk a s tím spojenou vyšší 

životní úroveň obyvatelstva.  

KORUNOVÝ KURZ K EURU 

Sledovat vývoj kurzu Eura a české měny je důležité pro zahraniční obchod. Výkyvy 

kurzu Eura ke Koruně české způsobují dovozcům i vývozcům provozní ztráty nebo 

zisky v závislosti na kurzu. Ocenění jejich výrobků či služeb v Eurech je tak díky 

pohybu kurzu měn oceněno jinak Korunou českou. Pro dovozce je výhodnější co 

nejnižší korunový kurz Eura, pro vývozce naopak nejvyšší, protože za zboží dostanou 

více zaplaceno. Společnost ROKO-MOTOR, s.r.o. má dodavatele nových vozů 

a originálních náhradních dílů výhradně ze zemí, jejichž měnou je Euro, proto i ona 

musí sledovat pohybu kurzů těchto dvou měn. V následujícím grafu je zobrazen vývoj 

korunového kurzu Eur v letech 2000 – 2008.  
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Graf 14: Vývoj korunového kurzu EUR v letech 2000 – 2008 
Zdroj: Vlastní zpracování dle lit. 25 

Korunový kurz má za sledované období kolísavě klesající vývoj, mírné zvýšení kurzu 

bylo v letech 2003 a 2004. Vývoj korunového kurzu Eur tedy více přál dovozců, ti 

platili v přepočtu na Koruny české „méně“ peněz za dovážené zboží v průběhu období. 

Oproti tomu vývozci dostávali za své zboží „méně“ Korun českých. Tento vývoj 

korunového kurzu Eur byl příznivý i pro společnost ROKO-MOTOR, s.r.o s ohledem 

na to, že hlavní dodavatelé nových vozů a originálních náhradních dílů jsou zahraniční 

subjekty, pro společnost jsou nákupy zboží výhodnější a náklady na pořízení zboží jsou 

menší. 
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2.5.4 Politické faktory 

Česká republika první pololetí minulého roku předsedala Evropské unii a měla tak 

jedinečnou šanci prosazovat své zájmy. Ovšem již koncem března minulého roku byla 

vyjádřena nedůvěra vládní koalici Občanské demokratické strany (ODS), Straně 

zelených (SZ) a Křesťanské demokratické unii – České strany lidové (KDU-ČSL). 

Hlasování o vyjádření nedůvěry vyvolala opozice, v níž byla Česká strana sociálně 

demokratická (ČSSD) a Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM). Proto byla 

vytvořena přechodná úřednická vláda, jejímž vedením byl pověřen předseda Českého 

statistického úřadu Jan Fischer, který měl za úkol zemi dovést k předčasným volbám, 

které se měly podle zákona konat do října téhož roku. Nakonec byl termín voleb 

posunut až na konec května letošního roku. 

Od nástupu koalice ODS, SZ a KDU-ČSL až do dneška byla provedena řada reforem 

zdravotnictví, daní a daňového systému, podmínek pro podnikání, veřejných financí 

důchodů a jiných. 

Reforma zdravotnictví má za cíl zefektivnit chod celého zdravotnictví, šetřit v tomto 

sektoru. Byly zavedeny poplatky za ošetření u lékaře 30 Kč, poplatek za položku na 

receptu také 30 Kč, poplatek 90 Kč za ošetření na pohotovosti a 60 Kč na den za pobyt 

v nemocnici. Zároveň s poplatky byl stanoven limit, který občan maximálně na 

poplatcích uhradí za rok – děti a důchodci maximálně 2 500 Kč za rok a dospělí 

5 000 Kč ročně. Dojde-li k překročení tohoto limitu, zdravotní pojišťovny po podání 

žádost přeplatky vrací. 

Podstatnými změnami také prošel daňový systém, který zrušil progresivní zdanění 

a zavedl při výpočtu daně z příjmu fyzických osob rovnou daň 15 % a změnil metodiku 

výpočtu. Dílčí základ daně ze závislé činnosti se nově vypočítá přičtením všech odvodů 

na sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance k úhrnné výši 

hrubých mezd, nazývá se superhrubá mzda. Sazba daně z příjmu právnických osob 

postupně klesala každým rokem, nyní je 19 %. Cílem reforem daňového systému je co 

nejvíce snížit daňovou zátěž při současném zajištění dostatečných příjmů veřejných 

rozpočtů. 
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Reformou prošlo také nemocenské pojištění, ze kterého je poskytována nemocenská. 

Od 1.1.2008 za první tři dny pracovní neschopnosti se zaměstnanci nevyplácí žádné 

peníze, za dalších jedenáct pracovních dnů poskytuje náhradu mzdy zaměstnavatel, 

který za to odvádí nižší pojistné. Pak po čtrnácti dnech pracovní neschopnosti začne 

běžet podpůrčí doba, tedy 15. den pracovní neschopnosti, a trvá nejdéle 380 dnů, v níž 

náhradu vyplácí stát. Těmito opatřeními se má zabránit zneužívání nemocenské. 

Došlo také ke zvýšení snížené sazby DPH z 5 % na současných 10 %, základní sazba 

DPH je nyní 20 %. 

Reformou v podnikatelské oblasti, která má za cíl vytvořit vhodné podmínky pro 

podnikání a zaměstnanost, byly zrušeny registrační pokladny a ke zlepšení podmínek 

podnikání v České republice přispěla již zmíněná daňová reforma. 

Na konci května letošního roku se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky, které vyhrála ČSSD s 22,08 % hlasů, druhá skončila ODS 

se ziskem 20,22  % hlasů, třetí místo získala zcela nová politická strana TOP 09 

s celkem 16,7 % hlasů, KSČM byla odsunuta z již téměř tradičního třetího místa na 

místo čtvrté ziskem 11,27 % hlasů a poslední stranou, která překonala 5% hranici zisku 

hlasů nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, se stala nově vzniklá politická strana 

Věci Veřejné (VV) se ziskem 10,88 % hlasů. Překvapivě onu 5% hranici nepřekročily 

strany poslední vládní koalice, a to KDU-ČSL a SZ. Nyní probíhají povolební 

vyjednávání a je velmi pravděpodobné, že vítězná strana ČSSD nebude schopna sestavit 

vládní koalici, a tudíž velké šance jsou dávány možnosti sestavení středopravicové 

koalice ODS, TOP 09 a VV. Pokud se skutečně vlády ujme tato koalice, prioritou pro 

novu vládu jistě bude snížit zadluženost ČR a snaha vlády o rozpočtovou kázeň 

a vyrovnanost veřejných financí. S tím bude patrně spojeno zvýšení daňové zátěže, 

zavedení školného na vysokých školách, boj s korupcí. Politické strany slibovaly 

zjednodušení a zpřehlednění daňové legislativy, poskytování sociálních dávek bez 

valorizací po dobu tří let apod.  

Významnou mezinárodní politickou událostí letošního roku byl bezesporu podpis 

smlouvy o snížení počtu jaderných zbraní START mezi Spojenými státy americkými 

a Ruskou federací v dubnu letošního roku. Za spojené státy americké smlouvu ve 
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Španělském sále Pražského hradu podepsal prezident Barack Obama a za Rusko 

prezident Dmitrij Medveděv. Česká republika jako hostitelská země se nejen 

zviditelnila, ale tato událost jí přidala na váženosti. 

2.5.5 Technologické a technické faktory 

Technologický pokrok jde stále dopředu a soutěžitelé jsou nuceni k neustálým inovacím 

jejich výrobků. V automobilovém průmyslu jsou změny markantní. Vždyť první 

automobily vznikly na konci 18. století a byly na parní pohon. V roce 1885 představil 

německý konstruktér Karl Benz první automobil se spalovacím motorem a v roce 1897 

vynalezl Rakušan Rudolf Diesel vznětový motor. Od té doby byly automobily značně 

inovovány, zážehové a vznětové motory se užívají dodnes, kdy k nim přibývají motory 

s alternativním pohonem jako elektromotor a hybridní pohony. (23) 

Nejnovější modely značek Jaguar a Land Rover mají řadu technických novinek. Obě 

značky mají společné vývojové centrum motorů, které představilo minulý rok dva nové 

motory. Jedná se o atmosférický 5,0 V8 motor s výkonem 576 kW (maximální točivý 

moment 508 Nm) a kompresorem přeplňovaný osmiválec 5,0 s výkonem 375 kW 

(maximální točivý moment 625 Nm). Obě verze motorů mají také technicky vylepšenou 

šestistupňovou samočinnou převodovku ZF HP28, která přenáší sílu motoru na obě 

nápravy, přičemž jsou u ní sníženy ztráty v hydraulickém měniči točivého momentu. 

Motory disponují přímým vstřikováním paliva a zároveň splňují přísné emisní normy. 

Se zvýšením výkonu motorů souvisí i zlepšení brzdného systému, který byl uzpůsoben 

vyšší výkonnosti motorů většími kotouči, jenž přesněji dávkují brzdící sílu a umožňují 

tak lepší kontrolu nad vozidlem. (46) 

LAND ROVER 

Konstrukční novinkou modelu Range Rover je proměnlivé časování sacích 

a výfukových ventilů, které se nově řídí odporem při otevírání a zavírání ventilů (dříve 

se časování sacích a výfukových ventilů řídilo tlakem oleje). Tím bylo docíleno 

variabilní délky sání a zdvihu sacích ventilů. Zároveň se podařilo dosáhnout snížení 

vnitřního tření a při studeném startu se aktivuje výměník tepla pro ohřívání oleje od 

chladící kapaliny. (22, 46) 
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Uživatelsky příjemná technická novinka uvnitř vozů Range Rover je na čelním panelu 

umístění 12palcového TFT displeje s rozlišením 1280×480 obrazových bodů 

s dotykovou obrazovkou zobrazující informace o terénu a nastavení vozidla, jejím 

prostřednictvím lze pohodlně ovládat audiosystém, zabudovanou navigaci a DVD 

přehrávač. Obrazovka je vybavena systémem Dual-View (modelová řada Range Rover), 

která umožňuje současně zobrazovat dvě nabídky informací nebo zábavy, proto řidič 

může sledovat navigační systém a spolujezdec ve stejnou chvíli sledovat DVD 

přehrávač. Na obrazovce se pro usnadnění parkování zobrazuje kamerový systém 

Surround s asistentem přívěsu, který pomocí pěti kamer poskytuje řidiči různé úhly 

pohledu pokrývající úhel výhledu téměř 360° a zobrazuje trajektorii kol při couvání 

podle otočení volantu. Funkce asistent přívěsu předvídá pohyby přívěsu při jízdě vzad 

a na dotykové obrazovce zobrazuje potřebné informace, systém stability přívěsu cíleně 

používá brzdový systém, kterým usměrňuje kývavé pohyby přívěsu a předchází tak 

případným nebezpečným situacím, navíc asistent připojení pomocí zadní kamery 

usnadňuje připojování přívěsu. Řidič si pohodlně pomocí 5cestného joysticku na 

volantu navolí informace, které chce zobrazit na obrazovce. (22, 46) 

Největší technologickou chloubou automobilky Land Rover zůstává systém Terrain 

Response, jímž jsou vybaveny všechny modely této značky se vzduchovým 

odpružením. Unikátnost tohoto systému tkví v tom, že pouhým otočením ergonomicky 

vhodně umístěného otočného regulátoru řidič intuitivně nastaví terén, v němž se 

pohybuje, a systém sám optimálně nastaví elektroniku motoru, převodovku, podvozek 

a pneumatické zavěšení kol, škrticí klapky a kontrolu trakce přesně podle zvoleného 

jízdního povrchu jako je: 

• asfalt (každodenní jízda); 

• tráva, štěrk, sníh; 

• bláto, bahno, vyjeté koleje; 

• písek; 

• balvany. 

U modelů Range Rover Sport 2010 s turbokompresorem nebo dieselovým motorem 

TDV8 přibylo v systému Terrain Response šesté nastavení - dynamický program pro 

zřetelně výkonnější a sportovní jízdní chování na silnici. (44) 
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Jízdní komfort zvyšuje systém sjíždění z kopce, který umožňuje lepší kontrolu nad 

vozidlem při jízdě z kopce na velmi těžkém podkladu (písek, štěrk) při maximální 

rychlosti 45 km/h. (22) 

JAGUAR 

Automobilka Jaguar ve spolupráci s dalšími britskými společnosti připravila hybridní 

prototyp nejnovějšího modelu Jaguar XJ Limo-Green. Jedná se fakticky o elektromobil 

s výkonem 145 kW a maximálním točivým momentem 400 Nm, kterému k dobíjení 

slouží spalovací motor 1,2 litr (motor obvyklý ve vozech Škody Fabia). Motor hybridu 

váží 56 kg a je optimalizován pro použití jako generátor. Jeho provoz bude 

ekonomičtější i ekologičtější – bude méně zatěžovat životní prostředí škodlivými 

emisemi a jeho provoz bude levnější díky menší spotřebě pohonných hmot 

z omezených zásob ropy. (45) 

Také vozy Jaguar mají nové motory V8 s objemem 5,0 l a s přímým vstřikováním 

benzinu, díky kterým dosahují výkonu 283 kW, s kompresorem pak 375 kW. 

Nejrychlejším vozem značky Jaguar je model XFR s kompresorem, který z nuly na sto 

zrychlí za pouhých 4,9 vteřin a na legendárním solném jezeře Bonneville v americkém 

Utahu dosáhl tento jen minimálně upravený model verze výkonné sportovní limuzíny 

maximální rychlosti 363,188 km/h. Model XF je vybaven automatickou šestistupňovou 

převodovkou. Vozy Jaguar disponují systémem JaguarDrive Selector, který funkce 

automatické převodovky otočením ovladače přizpůsobí pro režim Drive či Sport. (22) 

Klasické ručičkové ukazatele jsou nahrazeny HD displejem o úhlopříčce 12,3 palců, na 

kterém se standardně zobrazuje rychloměr, otáčkoměr, palivoměr a teploměr, to vše ve 

3D grafice. Během jízdy jsou však přednostně zobrazeny uživatelsky významnější údaje 

jako seznam dostupných rozhlasových stanic. Ve středovém panelu je pak umístěna 

8palcová dotyková obrazovka taktéž s technologií Dual-View, která současně 

zprostředkovává multimediální komunikaci pro zařízení USB, Aux-in i pevný disk. (22) 

2.5.6 Ekologické faktory 

V dnešní době jsou nároky na ekologii a ochranu životního prostředí stále 

vyžadovanější a zákazníky vyhledávanější. Lidé si uvědomí potřebu chránit přírodu 
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a šetřit s neobnovitelnými přírodními zdroji. Stát může některé opatření nařídit zákonem 

a pověřit jejich kontrolou místně příslušné samosprávy. 

V České republice byl schválen zákon z oblasti legislativy daní, a to ekologická daň 

uvalená na zemní plyn, elektřinu a pevná paliva. Smyslem daně je šetři s těmito statky, 

chránit životní prostředí a probudit zájem lidí o ochranu přírody. Ekologická daň je 

zaváděna po jednotlivých fázích a od ledna 2008 uvedeno v platnost zdanění energie 

a energetických produktů dle požadovaných norem Evropské unie. Součástí ekologické 

daně vymezené ustanovením § 37e zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění je 

od 1. 1. 2009 zavedení jednorázového poplatku na dopravní prostředky. Jeho výše je 

závislá na splnění mezních hodnot emisí nebo splnění mezních hodnot emisí Euro 1 či 

Euro 2 a platí ho žadatel o první registraci, resp. přeregistraci, vozidla kategorie M1 

a N1 do registru silničních vozidel v České republice. V další etapě ekologické daně se 

počítá se zavedením daně z motorových vozidel, jež má nahradit současnou silniční 

daň. Daň z motorových vozidel bude nově zahrnovat ke zdanění všechna motorová 

vozidla – vozidla pro soukromé i podnikatelské účely, autobusy i motocykly. Dopravní 

prostředky budou zdaněny podle míry poškozování životního prostředí, cílem je tedy 

nahrazovat dopravní prostředky méně škodlivými. Osobní automobily budou zdaněny 

podle množství vyprodukovaného CO2 ve výfukových plynech na jeden ujetý kilometr 

– mezní hranice bude 120 g/km. Sazba daně bude přímo úměrná zvyšujícímu se 

množství CO2 nad 120 g/km ve výfukových plynech, do hranice 120 g/km CO2 je 

možná nulová sazba daně. Sazba daně pro nákladní automobily se bude odvíjet od 

splnění emisních norem a celkové hmotnosti vozidla. Počítá se s osvobozením od daně 

pro motorová vozidla s alternativním pohonem (například hybridní pohon, pohon na 

elektřinu či vodík). (3,4) 

Vozy Jaguar a Land Rover splňují emisní normy platné pro země ES (kompatibilní 

s předpisy pro Českou republiku). Jsou-li nové motory vybaveny filtrem pevných částic, 

pak splňují přísnou emisní normu Euro 5 platnou od roku 2009, která pro naftové 

motory stanoví maximální množství 0,5 CO (g/km), 0,18 NOx (g/km), 0,23 HC + NOx 

(g/km), 0,005 PM (g/km) a pro benzínové motory jsou normy maximálně 1,0 CO 

(g/km), 0,075 HC (g/km), 0,06 NOx (g/km) a 0,005 PM (g/km). (24) 
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Automobilka Land Rover si uvědomuje zodpovědnost za životní prostředí a usiluje 

o minimalizaci negativních dopadů výroby na životní prostředí. Od roku 1997 snížila 

emise, které vznikají při výrobě v závodě v Solihullu, o 30 % a navíc motory TDV6 

a TDV8 jsou vyráběny v továrně, jenž odebírá elektřinu z větrných turbín. Ceny všech 

vozů Land Rover zahrnují také kompenzaci CO2, což je program automobilky Land 

Rover, v jehož rámci dochází ke kompenzačním opatřením s ohledem na oxid uhličitý 

vznikající při výrobě. Cílem tohoto programu je investovat do obnovitelných energií 

a zlepšit energetickou efektivitu co nejvyšší neutrality CO2. Tento projekt kompenzace 

CO2 je v automobilovém průmyslu unikátní, jedná se o největší celosvětovou akci svého 

druhu na světě vůbec. Partnerskými organizacemi automobilky Land Rover jsou 

například organizace Climate Care, Born Free Foundation, Biosphere Expeditions, 

Earthwatch Institute a Royal Geographical Society, s nimiž se podílí na nejrůznějších 

projektech ochrany životního prostředí (podpora projektu větrných elektráren v Číně 

nebo projekt vodní elektrárny v Tádžikistánu), ohrožených druhů (například ochrana 

ohrožených vlků v Etiopii) až po iniciativu podpory kuchyňských sporáků ve 

venkovských částech Ugandy. Při těchto projektech v odlehlých končinách jsou hojně 

využívány ekologickými a humanitárními organizacemi právě vozy Land Rover. (22) 

V roce 2009 Land Rover investoval 1 mld. Eur do vývoje nových technologií 

nazývaných e_Terrain Technologies, které se specializují na zlepšení ekologické 

nezávadnosti vozů. Díky nim se daří například snižovat spotřeba paliva i množství 

emisí, ovšem současně se zvýšením výkonu motoru. Hmotným důkazem smyslu 

programu e_Terrain Technologies je vyvinutí inteligentního systému STOP/START, 

který nejen že šetří palivo, ale hlavně jsou díky jeho použití sníženy emisní hodnoty 

CO2. Systém funguje tak, že při vhodných klidových situacích se při uvolnění spojky 

okamžitě zastaví motor a při opětovném sešlápnutí spojky motor ihned naskočí a nic 

nebrání v pokračování v jízdě. Žádný z těchto procesů posádka vozu nepostřehne, 

kromě razantního snížení spotřeby. Tento systém je součástí všech dieselových motorů 

s manuální převodovkou modelů Freelander 2 TD4_e. Počítá se s rozšiřováním této 

technologie do ostatních modelů Land Roverů. Na výrobu Freelander 2 se používá 10 % 

recyklovaných materiálů a 10 % materiálů z obnovitelných zdrojů. Celkově na výrobu 

vozidel Land Rover se využívá opětovně použitých a recyklovaných materiálů na 

úrovni 85 % hmotnosti vozidla. (22) 
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2.6 SWOT analýza 

SWOT analýzou podrobně rozeberu vnitřní i vnější prostředí společnosti ROKO-

MOTOR, s.r.o., zjistím její silné a slabé stránky, příležitosti i hrozby vzhledem 

k předmětu podnikání. 

SILNÉ STRÁNKY 

Silnou stránku společnosti vidím v její dvanáctileté tradici na trhu luxusních terénních 

vozů ve Zlínském kraji, za tu dobu si firma vytvořila silnou reputaci obchodní firmy, 

a také velmi vysoko ceněné značky prodávaných vozů. Společnost má nejmodernější 

technologie na trhu ve vybavení servisního střediska a ovládá výborné know-how všech 

prováděných servisních prací. ROKO-MOTOR, s.r.o. neustále zvyšuje kvalitu 

poskytovaných služeb zákazníkům a reaguje na veškeré podněty a připomínky k práci 

zaměstnanců, což svědčí o skvělé orientaci na zákazníka, profesionalitě, osobním 

přístupu a serióznosti pracovníků. 

Všichni zaměstnanci pravidelně navštěvují školení, aby získali nejnovější informace 

potřebné k jejich práci. Pro prodejce nových vozů pořádá továrna vždy před uvedením 

nového modelu na trh několikadenní školení, během něhož prodejci získají podrobné 

informace o technických parametrech vozidla, vysvětlí se jim použití technických 

novinek, vyzkouší si reakce vozu v různém terénu. Tyto informace jsou nezbytné pro 

prezentaci daného vozidla konečným zákazníkům. Pracovníci servisu se pravidelně 

účastní školení nejnovějších používaných technologií, aby tyto znalosti mohli co nejlépe 

implementovat při provádění servisních oprav. Nepojízdnost servisovaných vozů 

nemusí způsobovat výlučně mechanická závada, nýbrž závada v softwaru vozu. 

Mechanici jsou školeni k odhalení jakékoliv závady a jejímu efektivnímu odstranění. 

Detailní znalost vozu jako celku je nezbytná. Vedoucí pracovníci středisek prodeje 

i servisu jsou dlouholetí zaměstnanci firmy, jejich odborné znalosti a úzká specializace 

právě v jejich oboru je pro firmu velice cenná a téměř nenahraditelná. Mezi zaměstnanci 

fungují bezproblémové neformální vztahy, atmosféra na pracovišti je dobrá. Několikrát 

do roka pořádá společnost ROKO-MOTOR, s.r.o. pro své zaměstnance společné akce, 

které udržují dobré vztahy mezi pracovníky a dávají možnost přinést návrhy na zlepšení 

spolupráce s vedením.  



 

64 

 

V České republice se podařilo po krachu generálního importéra najít jeho nástupce, 

který jako spolehlivý smluvní dodavatel plně, bezproblémově a pravidelně distribuuje 

originální náhradní díly i nové vozy. 

Společnost má loajální zákazníky, kterým může nabídnout příjemné zázemí společnosti 

a každoročně pořádá pro zákazníky prezentaci vozů v terénu, kde na motokrosové trati 

v blízkosti Zlína mohou majitelé vozů i zájemci o koupi vyzkoušet všechny modely 

Land Rover v nejtěžším terénu pod dohledem a s odbornými radami prodejců. Pro 

příznivce vozů Jaguar jsou připraveny předváděcí jízdy v okolí. 

SLABÉ STRÁNKY 

Největší slabinou společnosti je její poměrně vysoké zadlužení, jehož příčiny jsou 

pokles poptávky po luxusních vozech během ekonomické krize, vysoké náklady na 

stavbu současné provozovny společnosti, a byť přechodné, tak zásadní problémy 

způsobené krachem generálního importéra vozů do České republiky. Všechny zmíněné 

faktory nakumulované do let 2008 a 2009 mají za důsledek zadlužení společnosti, která 

splácí vysoký dlouhodobý bankovní úvěr. Středisko prodeje nových vozů má vysoké 

náklady kvůli splátkám leasingové společnosti za předváděcí vozy a také platí vysoké 

pojistky celého objektu i předváděných vozů. 

Další slabou stránku společnosti vidím v dlouhé době potřebné k vyškolení vedoucích 

pracovníků a také nedostatečné odborné nebo jazykové znalosti uchazečů o práci. Firma 

má problémy s hledáním dostatečně kvalifikovaných pracovníků s potřebnými 

technickými znalostmi, současní zaměstnanci nemají požadované jazykové znalosti na 

dostatečné úrovni kromě vedoucích pracovníků. I když nově společnost sídlí pod jednou 

střechou, dochází k váznutí předávání informací mezi jednotlivými středisky 

společnosti. A také je slabinou firmy jistě to, že ve firmě prakticky nefunguje žádný 

mechanismus kontroly zaměstnanců. Ředitel společnosti není schopen stíhat kontrolovat 

zaměstnance a vedoucí jednotlivých středisek jsou příliš benevolentní a kontroly 

neprovádějí. Kapacita servisního střediska je omezená počty heverů. 
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PŘÍLEŽITOSTI 

Největší výzvou je pro společnost využití příležitosti uvedení na trh nového modelu 

Jaguar XJ v letošním roce. Je to limuzína s velmi atraktivním vzhledem, které může 

konkurovat jen Mercedes-Benz třídy S-Klasse, případně Maserati Quattroporte. 

Novinkou letošního roku je varianta vybavení Autobiography ve vozech Range Rover 

2010, v níž se kombinuje vkusná řemeslná dovednost a exkluzivita s dokonalým 

naplněním individuálních přání zákazníka. Navíc byla představena dlouho očekávaná 

koncepční studie, jejímž reprezentantem je model od Land Roveru s názvem LRX (viz 

příloha č. 2) s dvoulitrovým dieselovým hybridním motorem a emisními hodnotami 

CO2 v rozsahu 120 g/km, který již v letošním roce půjde do sériové výroby a do prodeje 

se dostane už příští rok a rozšíří tak modelovou řadu Range Rover. Všestrannému LRX 

nebudou chybět nejnovější technologie a působivý aerodynamický tvar, stejně tak 

dokonalý design. Bude se jednat o nejlehčí Land Rover vyrobený z hliníku a high-tech 

materiálů, díky nimž bude usnadněna recyklace vozu. 

Velkou příležitost společnosti vnímám v příznivé geografické poloze provozovny 

u budoucího dálničního přivaděče do krajského města a blízkost Slovenska i Rakouska 

dává společnosti možnost oslovit nový zákaznický segment. 

Společnost může využít dvou nejznámějších kulturních událostí (Barum Czech Rally 

Zlín, Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež) v kraji k marketingové propagaci, 

což dělá jen částečně; na Barum Czech Rally Zlín půjčuje vozy pro delegáty FIA. 

ROKO-MOTOR, s.r.o. by mohl rozšířit nabídku služeb v prostorách nového 

autokosmetického centra, více ho propagovat a domluvit se na spolupráci se sousedním 

velkým sportovním centrem, které by nabízelo slevu klientům na služby 

autokosmetického centra společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. A celkově doporučuji 

prohloubit spolupráci s partnerskými firmami GANT Czech Republic, s.r.o., OHMS, 

s.r.o., Allivictus s.r.o. 

Dále by společnosti jistě prospělo zavedení pravidelných týdenních porad kvůli užší 

spolupráci s vedením společnosti a také zavedení kontroly zaměstnanců spolu s novým 

systémem odměňování, který by je více motivoval.  
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Společnost má loajální stálé zákazníky, o které je nutné se starat, aby firmě zůstali věrní 

i do budoucna při obměně vozového parku. 

Do 31. 3. 2009 se u osobních automobilů nesměl uplatnit odpočet DPH až na výjimky 

(koupě osobního automobilu za účelem jeho dalšího prodeje a koupě osobního 

automobilu za účelem pronájmu formou finančního leasingu). Od 1. 4. 2009 lze uplatnit 

odpočet DPH u všech osobních automobilů. Společnost tedy může využít tohoto 

legislativního opatření a zvýšit prodeje vozů tím, že je bude více nabízet plátcům, kteří 

si mohou uplatnit odpočet DPH a vozy se tak stanou cenově lukrativnější. 

HROZBY 

Hrozbou společnosti je jednoznačně silná konkurence v oblasti prodeje nových vozů na 

trhu a také vliv ekonomické krize, kvůli níž spotřebitelé odkládají nákup předmětů 

dlouhodobé spotřeby. Tyto faktory mají za následek pokles prodejů vozů v posledních 

dvou letech a společnost tak má finanční problémy spojené se zadlužením, společnost 

má omezené finanční prostředky. 

Další silný faktor, který bych označila za hrozbu, je špatná pověst vozů Jaguar, která 

vznikla v době, kdy Jaguar spadal pod koncern Ford, a na výrobu vozů byly použity 

levné materiály na místo tradičních. Současný vlastník Tata Motors obnovil ve výrobě 

zejména interiérů používání tradičního dřeva a pravé kůže. Přístrojová deska sice ani tak 

není celé dřevěná i vzhledem k modernizaci vozů, ale interiér zdobí mnoho leštěných 

dřevěných segmentů a na sedadlech a dalších prvcích je použita pravá kůže. 

Kvůli specifickým cílovým zákazníkům není možná celoplošná marketingová kampaň, 

marketing je náročný a často značně nákladný. 

Společnost jistě ovlivní všechna vládní protikrizová opatření ve formě možnosti 

odpočtu DPH pro plátce u všech osobních vozů od 1.4.2009 a také možnosti 

mimořádných odpisů pro poplatníky daně z příjmů pro osobní vozidla z odpisové 

skupiny 2 do 30. 6. 2010 dle §30a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném 

znění. Tato protikrizová opatření oživí sice poptávku po nových vozech, ale zároveň 

zákazníci vozy nakoupí dřív, než by to bez těchto opatření udělali a následkem toho 

bude poptávka po nových vozech uspokojena na několik let dopředu a prodejci nových 
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vozů budou mít problémy vozy v následujících letech prodat, proto budou nuceni dělat 

slevové akce na úkor vlastní marže, aby zákazníky pobídli ke koupi. Navíc společnost 

ovlivní téměř jisté zvýšení daňové zátěže po právě uskutečněných volbách. 

Kvůli nákupu vozů a originálních náhradních dílů Jaguar Land Rover výhradně od 

zahraničních dodavatelů nese společnost ROKO-MOTOR, s.r.o. dopady výkyvů kurzu 

Eura. I do budoucna je to pro společnost jistá zátěž, jelikož vývoj kurzu Eur nelze 

ovlivnit a zároveň je společnost na zahraničních dodavatelích v současné době plně 

závislá. K zamezení tohoto vlivu využívá společnost ROKO-MOTOR, s.r.o. služeb 

společnosti Správa Aktiv a Bankovní Poradenství, a.s., která se zabývá burzovním 

nákupem Eur a svým klientům nabízí výhodnější devizové kurzy. 

Také vývoj cen nafty a benzínu je pro společnost rozhodující, od její výše se odvíjí 

náklady společnosti na předvádění nových vozů i náklady na dopravu nových vozů 

a originálních náhradních dílů Jaguar Land Rover od zahraničních dodavatelů, protože 

dopravu si společnost zajišťuje sama. 

Hrozbou pro společnost je i čerstvá zpráva skupiny Tata Motors, která oznámila, že 

chce začít montovat dva modely vozů Jaguar Land Rover v Číně. Toto opatření by 

nemělo být na úkor snížení počtu továren ve Velké Británii. Zatím není jasné, o které 

dva modely by se mělo jednat, pravděpodobně jedním z nich bude chystaný nejmenší 

model Range Roveru podle konceptu LRX. Pověst výrobků z Číny není valná, na 

druhou stranu Čína disponuje velkým kapitálem a značku Volvo považovanou za jeden 

z možných substitutů vozů Jaguar Land Rover koupila čínská automobilka Geely od 

amerického koncernu Ford. 

2.7 Porterova analýza 

RIZIKO VSTUPU NOVÝCH KONKURENTŮ 

Vstup nových konkurentů – prodejců vozů stejných značek – není na Českém trhu 

nemožný, ale je ztížený vysokými počátečními náklady na výbavu prodejního místa 

novými vozy, nutnou spolupráci s leasingovou společností k financování předváděcích 

vozů, dodržení prodejních standardů požadovaných továrnou obou značek. Ovšem 
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finančně nejnáročnější je vybavení servisního střediska hevery, specifickým nářadím 

SPX vyžadovaným standardy továren obou značek vozů a zajištění likvidace odpadu. 

RIVALITA MEZI STÁVAJÍCÍMI KONKURENTY 

V současnosti se na českém trhu buduje síť prodejců a servisních partnerů formujících 

se pod novým generálním importérem Jaguar Land Rover Austria GmbH jmenovaným 

Land Rover Ltd. Aktuálně je autorizováno sedm prodejních středisek Land Rover 

(v Ostravě, ve Zlíně, v Plzni, dvě v Praze a dvě v Brně) a tři doplňující servisní partneři 

Land Rover. Autorizovaných partnerů vozů Jaguar je pět (v Ostravě, v Průhonicích, ve 

Zlíně a dva v Brně). Pod novým rakouským generálním importérem se formuje zhruba 

stejná síť prodejců a servisních středisek vozů Jaguar Land Rover, která na českém trhu 

působila pod bývalým generálním importérem. Následující obrázek zobrazí jednotlivé 

prodejce vozů Jaguar Land Rover v České republice. 

 

Obrázek 2: Mapa prodejců Jaguar Land Rover v ČR 
Zdroj: Vlastní zpracování dle lit. 22 

Na Moravě a ve Slezsku působí celkem čtyři autorizovaní prodejci vozů Jaguar Land 

Rover. Naopak na celé Čechy připadají zatím pouze tři prodejci vozů Land Rover, 

z toho dva současně prodávají i vozy Jaguar - v hlavním městě České republiky jsou 

dva prodejci Jaguar Land Rover a jediný další prodejce vozů Land Rover v Čechách je 

v Plzni. Oproti zlínskému prodejci mají ostatní prodejci značnou výhodu ve velikosti 
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měst jejich sídla, ovšem působnost zlínského prodejce není limitována jen Zlínským 

krajem, služby tohoto autorizovaného prodejce vozů Jaguar Land Rover vyhledávají 

zákazníci z celé republiky i Slovenska. 

HROZBA SUBSTITUTŮ 

Značky vozů Jaguar Land Rover mají na trhu velkou prestiž, jsou to vozy s dlouholetou 

tradicí, jejich originální design s výbornými jízdními vlastnostmi a komfortní pohodlí 

posádky je téměř nenahraditelné. Zákazníci značky Land Roveru si potrpí na pohodlné 

a komfortní SUV, chtějí, aby jejich vůz obstál i v tom nejnáročnějším terénu, ale také 

musí být vůz dostatečně reprezentativní a dynamický. Značka Jaguar nabízí zákazníkům 

luxusní limuzíny s velmi atraktivním vzhledem a silným motorem, tyto automobily se 

stávají součástí životního stylu. 

Mezi substituty těchto elegantních vozů můžeme řadit pouze automobily nabízející 

podobné hodnoty pro zákazníky. Patří mezi ně modely značek Mercedes-Benz (zlínský 

prodejce Samohýl MB a.s.), BMW (prodejce pro Zlínský kraj Synot Auto, a.s.), Audi 

(prodejce pro Zlínský kraj Impromat Car, s.r.o.) a Volvo (prodejce ve Zlíně SPX-CAR, 

s.r.o.). Pro nejluxusnější modely a limitované edice vozů Jaguar Land Rover jsou však 

substituty až z řad automobilek německé Mercedes-Benz S-Klasse, případně vozy 

Maserati. 

SMLUVNÍ SÍLA DODAVATELŮ 

Hlavními dodavateli společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. jsou dodavatelé vozů 

a originálních náhradních dílů značek Jaguar Land Rover, společnost je tak na těchto 

stěžejních dodavatelích závislá a v případě problémů s dodávkami má značně omezený 

distribuční kanál. 

Společnost ROKO-MOTOR, s.r.o. spolupracuje s UniCredit Bank, a.s. při financování 

předváděcích vozů formou finančního leasingu a u společnosti Kooperativa, a.s. má tyto 

vozy pojištěné; stejně jako samotné sídlo firmy a provozovnu. 

Do tabulky 15 na následující straně jsem uvedla všechny dodavatele střediska 

Prodej&Marketing a Náhradní díly dle interních materiálů společnosti. 
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Tabulka 15: Dodavatelé středisek Prodej&Marketing a Náhradních díly 

Dodavatelé středisek 
Prodej&Marketing a Náhradní díly Komodita 

Jaguar Land Rover Austria GmbH (A) 
Vozy Jaguar Land Rover a originální 
náhradní díly těchto značek 

Unipart Exports Ltd. (UK) Originální náhradní díly Jaguar 

Autohaus Dobersberg (A) Vozy Land Rover 

MG Credit, s.r.o. Audit účetní závěrky 

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství, a.s. Burzovní nákup Eur 

Teno Plus, s.r.o. Kancelářské potřeby 

Rosana, s.r.o. Stolní voda 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti (22) 

Středisko Servis používá při práci originální náhradní díly a chladicí kapaliny Jaguar 

Land Rover včetně továrnou požadovaných speciálních přípravků označovaných SPX. 

Ostatní nářadí používané ve středisku Servis je výhradně od dodavatelů profesionálního 

nářadí Förch, s.r.o. a Würth, spol. s r.o. 

V následující tabulce jsou dodavatelé střediska Servis společnosti, pod které spadá 

i autokosmetické centrum. 

Tabulka 16: Dodavatelé střediska Servis společnosti 

Dodavatelé střediska Servis Komodita 
Castrol  Oleje 
Barum Continental, s.r.o. Pneumatiky 
GPD, a.s. Pneumatiky 
Porzelack Mycí prostředky 

MEWA Textil-Service, s.r.o. Čistící utěrky k opakovanému použití 
Mlýnek, Fusek Karosářské práce, lakovna 
Impromat Car, s.r.o. Karosářské práce, lakovna 
Förch  Profesionální nářadí pro autoservisy 
Würth, spol. s r.o. Profesionální nářadí pro autoservisy 
Sita CZ, a.s. Outsourcing odpadkového hospodářství 
Cartint Tónování autoskel 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti (22) 

Dodavatelé Barum Continental, Castrol a Mewa poskytují společnosti ROKO-

MOTOR, s.r.o. službu odvozu jejich použitých výrobků a jejich následnou likvidaci. 

Společnost Mewa dodávající čistící utěrky k opakovanému použití vybavuje středisko 

Servis potřebným množstvím těchto utěrek, současně vyzvedne zašpiněné utěrky, 

vypere je a přiveze co měsíc opět zpět. Praním utěrek se šetří prostředí (nepoužívají se 
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jednorázové utěrky), společnost Mewa sama zajišťuje logistiku utěrek v požadovaných 

termínech, společnost ROKO-MOTOR, s.r.o. se nestará o dodržování předpisů 

týkajících se ochrany životního prostředí a likvidace odpadu a ani nemá s tím spojené 

náklady. Společnost Sita CZ, a.s. je dodavatel služby outsourcing odpadkového 

hospodářství a pro společnost ROKO-MOTOR, s.r.o. zajišťuje likvidaci všech odpadů 

od komunálního, biologického až po ekologickou likvidaci olejů. 

SMLUVNÍ SÍLA ODBĚRATELŮ 
Odběratelé společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. jsou jednotlivci, jsou to jak fyzické 

osoby, tak právnické. Jelikož trh automobilů je značně saturovaný a konkurence 

obrovská, mají prodejci nových vozů velmi slabou pozici při vyjednávání se zákazníky, 

marže společnosti je limitována prodejní cenou vozů, do které se musí vejít. 

Nejvýznamnějším odběratelem všech služeb společnosti je právnická osoba, společnost 

zabývající se hlavně ekologickou likvidací autovraků, odtahovou a vyprošťovací 

službou a výkupem šrotu. Kvůli zajištění soukromí klientů si společnost dále nepřeje 

odběratele specifikovat. 

2.8 Soustavy poměrových ukazatelů 

Všechny počítané bankrotní a bonitní modely soustav poměrových ukazatelů jsou 

sestaveny z účetních výkazů společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. za roky 2006, 2007 

a 2008. Společnost mi poskytla rozvahy v plném rozsahu a výkazy zisků a ztráty za 

příslušné roky, výkaz cash-flow byl sestaven z takto získaných dat. Hodnoty 

jednotlivých položek účetních výkazů použitých v následujících částech bakalářské 

práce jsou v tisících Kč. Společnost si nepřála zveřejnění účetních výkazů v této 

bakalářské práci, v elektronické formě obchodního rejstříku výkazy nejsou k dispozici, 

proto uvedu pouze hodnoty potřebné k vypočítání jednotlivých ukazatelů. 

2.8.1 Kralickův quicktest 

Bonitní model Kralickův QuickTest je jednoduchý známkovací test. Na základě 

poskytnutých účetních výkazů za roky 2006 – 2008 jsem vypočítala hodnoty 

jednotlivých ukazatelů.  
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FINANČNÍ STABILITA SPOLEČNOSTI ROKO-MOTOR, S.R.O. 

Koeficient samofinancování = 
Aktiv

kapitálVlastní

Σ
×100 [%] 

Koeficient samofinancování 2006 = %25,454525,0
14709

6656
≈=  

Koeficient samofinancování 2007 = %47,434347,0
24115

10482
≈=  

Koeficient samofinancování 2008 = %05,191905,0
46662

8887
≈=  

Následující graf znázorní vývoj hodnot ukazatele koeficientu samofinancování za 

sledované období 2006 – 2008. 
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Graf 15: Koeficient samofinancování společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. 
Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat společnosti (22) 

Hodnota koeficientu samofinancování společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. za celé 

sledované období klesá, v letech 2006 a 2007 se pohybuje nad 0,4 a hodnoty ukazatele 

jsou příznivé vzhledem ke Zlatému pravidlu financování, které uvádí hodnotu tohoto 

koeficientu kolem 0,5. V roce 2008 společnost stavěla nový autosalon, což způsobilo 

markantní nárůst zadlužení, společnosti byl poskytnut dlouhodobý bankovní úvěr. 

Vlivem ekonomické krize se navíc v roce 2008 snížily prodeje nových vozů, tržby 

klesly natolik, že výnosy společnosti byly menší než náklady a ROKO-MOTOR, s.r.o. 

v tomto roce vykázala ztrátu, jenž zapříčinila výrazné snížení hodnoty vlastního 

kapitálu a tedy i hodnoty koeficientu samofinancování. 
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Doba splácení dluhu = 
flowcashovozní

majetekfinančKrátkodobýzdrojeCizí

−

−

Pr

.
 

Doba splácení dluhu 2006 = 39,22
271

1986-8054
=  

Doba splácení dluhu 2007 = 76,0
18299

(-266)-13618
=  

Doba splácení dluhu 2008 = 58,11
2881

4384-37760
=  

Graf vývoje hodnot ukazatele doby splácení dluhu společnosti vypadá následovně. 
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Graf 16: Doba splácení dluhu společnosti ROKO-MOTOR 
Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti (22) 

Hodnota ukazatele doby splácení dluhu za analyzované roky značně kolísá, v jeho 

vývoji není patrný trend. Nejhorší hodnotu tohoto ukazatele společnost vykázala v roce 

2006, protože hodnota provozního cash-flow byla příliš nízká, do společnosti finanční 

toky přinesly jen nepatrně větší množství prostředků, než společnost vydala zejména na 

úhradu závazků k dodavatelům v provozní činnosti. Nejlepší hodnota ukazatele doby 

splácení dluhu je naopak hned v následujícím roce. Pokles hodnoty ukazatele doby 

splácení dluhu v roce 2007 byl způsoben ekonomicky velmi silným rokem pro 

společnost ROKO-MOTOR, s.r.o., která prodala v tomto roce nejvíce nových vozů 

v její historii a dosáhla tak nejvyšší hodnoty provozního cash-flow za sledované období 

a tím se snížila dobu splácení dluhu až na hodnotu 0,76 let. Ovšem již v následujícím 

roce hodnota ukazatele výrazně stoupla na 11,58 let hlavně kvůli téměř trojnásobnému 

nárůstu cizích zdrojů ve společnosti a provozní cash-flow v tomto roce má kladnou 

hodnotu hlavně kvůli zvýšení závazků k dodavatelům vlivem stavby nového autosalonu.  
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VÝNOSOVÁ SITUACE SPOLEČNOSTI ROKO-MOTOR, S.R.O. 

Rentabilita aktiv = 100×
Σ Aktiv

EAT
 [%] 

Rentabilita aktiv 2006 = %55,40455,0
14709

669
≈=  

Rentabilita aktiv 2007 = %86,151586,0
24115

3825
≈=  

Rentabilita aktiv 2008 = %41,30341,0
46662

1593-
−≈−=  

Následující graf zobrazuje vývoj rentability aktiv společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. 

v letech 2006 – 2008. 
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Graf 17: Rentabilita aktiv společnosti ROKO-MOTOR 
Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti (22) 

Rentabilita aktiv splňuje doporučenou hodnotu nad 10 % tohoto ukazatele za sledované 

období pouze v roce 2007, který byl pro společnost počtem prodaných nových vozů 

Land Rover velmi úspěšný a hodnota tohoto ukazatele společnosti ROKO-MOTOR, 

s.r.o. se vyšplhala až na 15,86 % díky vysoké hodnotě výsledku hospodaření běžného 

účetního období. V předchozím roce 2006 společnost vykázala zisk, ale hodnota 

rentability aktiv byla pouze 4,55 %, protože výsledek hospodaření běžného účetního 

období společnosti byl  jen 669. tis. Kč. V posledním analyzovaném roce 2008 díky 

vykázané ztrátě společnosti ukazatel rentability klesl pod nulu, jelikož prudce poklesly 

výnosy společnosti vlivem sníženého počtu prodaných nových vozů v důsledku 
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ekonomické krize, jelikož se velmi zvýšily náklady společnosti díky stavbě nového 

autosalonu, zvýšily se nákladové úroky a zároveň došlo k velkému nárůstu stálých aktiv 

a ROKO-MOTOR, s.r.o. se stává v roce 2008 kapitálově těžkou společností. 

Cash-flow v tržbách = 100×
Σ

−

Tržeb

flowCash
 [%] 

Cash-flow v tržbách 2006 = %67,20267,0
77422

2065-
−≈−=  

Cash-flow v tržbách 2007 = %17,141417,0
130000

18421
≈=  

Cash-flow v tržbách 2008 = %62,121262,0
75977

9590-
−≈−=  

Následující graf zachycuje vývoj hodnot ukazatele cash-flow v tržbách za analyzované 

roky 2006 – 2008. 
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Graf 18: Cash-flow v tržbách společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. 
Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti (22) 

Pro finančně zdravý podnik jsou žádoucí co nejvyšší hodnoty ukazatele cash-flow 

v tržbách. ROKO-MOTOR, s.r.o. dosáhla nejvyšší hodnoty tohoto ukazatele 14,17 % 

v roce 2007 díky vysokým tržbám z prodeje zboží, kdy prodala nejvíce nových vozů 

Land Rover, a kvůli tomu byla hodnota celkového cash-flow společnosti vysoká. 

Ovšem v roce 2006 i 2008 je hodnota ukazatele cash-flow v tržbách záporná, jelikož 

celkové cash-flow společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. bylo v obou sledovaných letech 

záporné. V těchto letech finanční toky společnosti více peněz ze společnosti odvedly, 
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než přiteklo zpátky. V roce 2006 hodnota cash-flow byla záporná kvůli snížení 

dlouhodobých i krátkodobých závazků, společnost uhradila jejich velkou část před 

plánovanou stavbou nového autosalonu. V roce 2008 byla hodnota cash-flow 

společnosti záporná i přes přijatý dlouhodobý bankovní úvěr, protože stavbou nového 

autosalonu došlo k výraznému zvýšení stálých aktiv. Společnost by se proto měla 

soustředit na plánování veškerých finančních toků, aby se celkové cash-flow společnosti 

v následujících letech dostalo do kladných co největších čísel. 

Ke zhodnocení celkové situace společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. potřebuji 

zprůměrňovat přidělené body ukazatelů hodnotící finanční stabilitu a výnosovou situaci. 

Výsledek zhodnocení je uveden v tabulce níže.  

Tabulka 17: Bodové hodnocení společnosti za roky 2006 - 2008 

Hodnoty ukazatelů Bodové hodnocení 
Kralickův QuickTest 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Koeficient samofinancování 0,45 0,43 0,19 4 4 2 
Doba splácení dluhu 22,39 0,76 11,58 1 4 2 
Rentabilita aktiv 0,05 0,16 -0,03 1 4 0 
Cash-flow v tržbách -0,03 0,14 -0,13 0 4 0 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti (22) 

Bodové vyhodnocení finanční stability v jednotlivých letech provedu sečtením bodů 

ukazatelů koeficient samofinancování a doba splácení dluhu pro příslušný rok 

a získanou hodnotu vydělím počtem sečtených ukazatelů, tedy dvěma. 

Výnosovou situaci společnosti ohodnotím obdobně sečtením bodů ukazatelů rentabilita 

aktiv a cash-flow v tržbách za příslušné roky a tuto hodnotu opět vydělím počtem 

ukazatelů, čili dvěma. 

Celkovou situaci podniku získám sečtením bodového hodnocení finanční stability a 

výnosové situace pro příslušný rok a tyto body vydělím dvěma, viz následující tabulka. 

Tabulka 18: Celkové bodové hodnocení společnosti v Kralickově QuickTestu 

Situace v daných letech 2006 2007 2008 

 - finanční stabilita  2,5 4 2 

 - výnosová situace 0,5 4 0 

Celková situace 1,5 4 1 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti (22) 
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Následující graf znázorní finanční stabilitu společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o., její 

výnosovou situaci i celkové bodové hodnocení v Kralickově QuickTestu za 

analyzované roky 2006 – 2008. 
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Graf 19: Výsledky hodnocení společnosti v Kralickově QuickTestu 
Zdroj: Vlastní zpracování interních materiálů společnosti (22) 

Společnost ROKO-MOTOR, s.r.o. je v Kralickově QuickTestu celkově za sledované 

období bodově ohodnocena od 1 – 4 bodů. Celkový počet bodů pod 1 mají firmy, které 

nejsou bonitní a mají finanční problémy, naopak celkové bodové hodnocení nad 3 mají 

bonitní společnosti. 

Z výsledků QuickTestu vyplývá, že nejsilnější stránkou společnosti v roce 2006 byla 

hodnota koeficientu samofinancování 0,45 proto, že je to rok, kdy měla společnost 

nejvíce vlastního kapitálu za celé sledované období. Ovšem doba splácení dluhu 

22,39 let je příliš vysoká a rentabilita aktiv naopak nízká 4,55 %, cash-flow v tržbách je 

dokonce záporné. Výsledná hodnota pro tento rok je 1,5 bodu v QuickTestu. 

Rok 2007 v celkové hodnocení pro společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. dopadl nejlépe, 

společnost získala ve všech ohledech hodnocení maximální počet bodů a celkově 

4 body jsou zasloužené hlavně díky tomu, že koeficient samofinancování klesl jen 

nepatrně na 0,43 oproti minulému roku, doba splácení dluhu se zkrátila až na 0,76 let, 

rentabilita aktiv dosáhla hodnoty 15,86 % a cash-flow v tržbách dosáhlo hodnoty 

14,17 %. Rok 2007 byl pro společnost velmi úspěšný zejména kvůli vysokým počtům 

prodaných nových vozů Land Rover. 
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Poslední analyzovaný rok 2008 dopadl nejhůře, společnost získala celkově pouze jeden 

bod. Důvodem, proč se společnost dostala ke spodní hranici šedé zóny, je její zadlužení 

v důsledku stavby nové provozovny společnosti, které způsobilo pokles koeficientu 

samofinancování na hodnotu 0,19, a dále vykázáním ztráty za toto účetní období 

v důsledku ekonomické krize spojené s poklesem poptávky po nových vozech a tím 

poklesem tržeb za prodané zboží a stavba nového autosalonu naopak zvýšila náklady 

společnosti. Negativní vliv na prodejnost vozů v tomto roce měl jistě také bankrot 

generálního importéra vozů Jaguar Land Rover do České republiky. Všechny zmíněné 

aspekty byly příčinou poklesu tržeb společnosti, které se nejvíce podílejí na celkových 

výnosech společnosti, zrovna v době, kdy měla vysoké náklady na stavbu nového 

autosalonu. 

Shrnutím výsledků Kralickova QuickTestu pro společnost ROKO-MOTOR, s.r.o. je 

nejproblematičtější výnosová situace, s ní má společnost značné problémy, pokud se 

neprodá dostatečné množství nových vozů, společnost nevytváří hodnotu. Proto se ve 

svých návrzích a doporučeních pro společnost zaměřím právě na ně. 

2.8.2 Index důvěryhodnosti českého podniku 

Index důvěryhodnosti českého podniku IN05 je současně bankrotní a bonitní model, 

který na základě různé váhy jednotlivých ukazatelů přiřazuje každému z nich 

hodnocení, které v konečném součtu vyjádří celkovou finanční situaci dané společnosti. 

Takzvaný šedý průměr tvoří firmy, které dosahují výsledných hodnot Indexu 

důvěryhodnosti českého podniku od 0,9 do 1,6. Podniky mající hodnotu tohoto indexu 

pod 0,9 spějí k bankrotu s pravděpodobností 0,97 a ze 76 % nebudou tvořit hodnotu pro 

vlastníky. Výhodou tohoto indexu je jeho uzpůsobení podmínkám pro podnikání 

v České republice. Ukazatele Index důvěryhodnosti českého podniku jsem sestavila 

z účetních výkazů společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. za roky 2006, 2007 a 2008. 

IN05  = 0,13 * x 1 + 0,04 * x2 + 3,97 * x3 + 0,21 * x4 + 0,09 * x5 

x1 = 
zdrojeCizí

aktivaCelková
  x2 = 

úrokyNákladové

EBIT
  x3= 

aktivaCelková

EBIT
 

x4= 
aktivaCelková

výnosyΣ
  x5 = 

BÚKrzávazkyKr

AktivaOb

..

.

+
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V následující tabulce jsou hodnoty jednotlivých ukazatelů za analyzované období 

a zároveň příslušné hodnoty Indexu důvěryhodnosti českého podniku. 

Tabulka 19: Index důvěryhodnosti českého podniku pro společnost 

IN05 2006 2007 2008 IN052006 IN052007 IN052008 

x1 1,82629749 1,7707446 1,235752119 0,237418674 0,230196798 0,160647775 

x2 5,91162791 20,1565836 -1,74174757 0,236465116 0,806263345 -0,069669903 

x3 0,08640968 0,2348843 -0,01922335 0,343046434 0,932490669 -0,076316703 

x4 5,26358012 5,391059 1,628241 1,105351825 1,13212239 0,34193061 

x5 1,72413357 1,28929554 0,751192369 0,155172021 0,116036599 0,067607313 

  2,077454071 3,217109802 0,424199093 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti (22) 

Následující graf zobrazí výsledné hodnoty Indexu důvěryhodnosti českého podniku pro 

společnost ROKO-MOTOR, s.r.o. za sledované období a zachytí také šedou zónu 

tohoto modelu. 

Index důvěryhodnosti českého podniku pro 
společnost ROKO-MOTOR, s.r.o.

0
0,5

1
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2
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Graf 20: Index důvěryhodnosti českého podniku pro společnost 
Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti (22) 

Hodnoty Indexu důvěryhodnosti českého podniku pro společnost ROKO-MOTOR, 

s.r.o. vycházejí velmi pozitivně v letech 2006 a 2007, jsou nad šedou zónou, což značí 

finanční sílu společnosti. Ovšem v roce 2008 došlo ke snížení indexu až na hodnotu 

0,42 a to je hodnota pod šedou zónou, podnik je tedy přímo ohrožen bankrotem. Na 

tomto vývoji indexu se jistě podepsala stavba nového sídla společnosti, pokles tržeb, 

nárůst nákladových úroků, vykázaná ztráta a také celosvětová ekonomická krize, která 

se podepsala obzvláště silně na automobilovém průmyslu. 
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2.9 Poměrové ukazatele 

Jelikož obě soustavy poměrových ukazatelů poukazují na finanční potíže společnosti 

ROKO-MOTOR, s.r.o. v roce 2008, provedu ještě samostatný rozbor likvidity, 

rentability a úrokového krytí, který pomůže hlouběji proniknout do finanční situace 

společnosti. 

2.9.1 Likvidita 

                                                             Oběžná aktiva 
Běžná likvidita L3 = —————————————————————— 
                                    Krátkodobé závazky + Krátkodobé bankovní úvěry 

Běžná likvidita L32006 = 7241,1
7906

13631
=  

Běžná likvidita L32007 = 2893,1
13443

17332
=  

Běžná likvidita L32008 = 7512,0
22644

17010
=  

                                                                   Oběžná aktiva - Zásoby 
Pohotová likvidita L2 = ——————————————————————— 
                                                 Krátkodobé závazky + Krátkodobé bankovní úvěry 

Pohotová likvidita L22006 = 5966,0
7906

8914-13631
 

Pohotová likvidita L22007 = 4332,0
13443

11508-17332
 

Pohotová likvidita L22008 = 3453,0
22644

9190-17010
=  

                                                        Krátkodobý finanční majetek 
Okamžitá likvidita L1 = —————————————————————— 
                                          Krátkodobé závazky + Krátkodobé bankovní úvěry 

Okamžitá likvidita L12006 = 2513,0
7906

1987
=  

Okamžitá likvidita L12007 = 0198,0
13443

266-
−=  

Okamžitá likvidita L12008 = 1936,0
22644

4384
=  
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Hodnoty jednotlivých typů likvidit jsem sestavila do následující přehledné tabulky 

a přidala jsem také doporučení hodnoty ke každému ukazateli likvidity. 

Tabulka 20: Likvidita společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. 

 Likvidita 2006 2007 2008 Doporučené hodnoty 

Běžná likvidita L3 1,72 1,29 0,75 <1,5 - 2,5> 
Pohotová likvidita L2 0,60 0,43 0,35 1 
Okamžitá likvidita L1 0,25 -0,02 0,19 <0,2 - 0,5> 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat společnosti (22) 

Ukazatel běžné likvidity za cele sledované období klesá, pouze v roce 2006 dosahuje 

doporučených hodnot. V roce 2008 je bohužel tento ukazatel pod přijatelnou hranicí 

a finanční zdraví společnosti indikuje problém. Klesající trend značí, že firma ztrácí 

schopnost uspokojit věřitele, kdyby v daném okamžiku proměnila veškerá svá oběžná 

aktiva na hotovost.  

Pohotová likvidita ani v jednom roce nepřekročí doporučenou hranici hodnoty 1. Z toho 

vyplývá, že společnost má příliš mnoho zásob. Ovšem vzhledem ke skutečnosti, že 

firma potřebuje mít neustále vybaven servis vozů náhradními díly, je podíl vyšší zásob 

ve společnosti nutný. I přes to všechno podíl zásob ve společnosti klesá. V bankovním 

sektoru je ovšem jakákoliv hodnota tohoto ukazatele menší než 1 považována za prvotní 

platební neschopnost.  

Okamžitá likvidita společnosti v letech 2006 a 2008 se drží na mezních hodnotách 

doporučených pro tento ukazatel. V roce 2007 je ukazatel okamžité likvidity 

v záporných hodnotách proto, že na konci účetního období byl bankovní účet, na němž 

je kontokorentní úvěr, v mínusu. V letech 2006 a 2008 společnost dobře hospodařila 

s kapitálem, protože ukazatel okamžité likvidity nepřevýšil doporučenou hranici 0,5. 

Nižší hodnoty likvidity jsou pro firmu výhodnější, protože nedrží nevyužité peněžní 

prostředky na bankovním účtu nebo v pokladně. Ovšem firma může mít problém 

s platební schopností. 
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2.9.2 Rentabilita 

Při výpočtech jednotlivých rentabilit jsem dosazovala za EBIT provozní výsledek 

hospodaření společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. a za EAT výsledek hospodaření za 

účetní období pro příslušné roky sledovaného období 2006 – 2008. 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) = 
Kapitálu

EBIT

Σ
×100 [%] 

ROI2006 = %64,80864,0
8054+6656

1271
≈=  

ROI2007 = %50,232350,0
10481+13618

5664
≈=  

ROI2008 = %92,10192,0
37760+8887

897-
−≈−=  

Následuje grafické znázornění vypočítaných hodnot ukazatele ROI z účetních závěrek 

společnosti. 
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Graf 21: Ukazatel rentability vloženého kapitálu společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. 
Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu ROI by se měl pohybovat od 12 % do 15 %, nad 

15 % mají podniky s velmi dobrými výsledky. V roce 2006 byla hodnota ukazatele 

rentability vloženého kapitálu společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. poměrně nízká, 

dosáhla hodnoty jen 8,64 %, protože byl nízký i provozní výsledek hospodaření, 

společnost měla malé výnosy. V roce 2007 se ukazatel dostal do velmi dobré hodnoty 
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na 23,50 % (oborový průměr odvětvové klasifikace NACE 45 byl 9,50 %)10, společnost 

vykázala velký provozní výsledek hospodaření díky vysokým výnosům z prodeje zboží, 

protože se jí v tomto roce podařilo prodat nejvíce vozů v její historii. Ale v roce 2008 

ukazatel dramaticky klesl do záporných hodnot (oborový průměr 6,03 %). Příčinu 

můžeme hledat ve vykázané ztrátě díky vysokým nákladům na stavbu nového 

autosalonu, nárůstu nákladových úroků a snížení výnosů v důsledku snížení tržeb 

z prodeje zboží, poněvadž v tomto roce udeřila ekonomická krize a lidé odložili nákup 

statků dlouhodobé spotřeby, obzvláště automobilů. Klesl i oborový průměr. 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) = 
Aktiv

EAT

Σ
× 100 [%] 

Rozbor ukazatele ROA byl proveden v rámci Kralickova QuickTestu v kapitole 2.8.1. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = 
kapitálVlastní

EAT
×100 [%] 

ROE2006 = 05,101005,0
6655

669
≈= % 

ROE2007 = %49,363649,0
10481

3825
≈=  

ROE2008 = %93,171793,0
8887

1593-
−≈−=  

Rentabilita vlastního kapitálu ROE se v letech 2006 a 2007 drží na velmi slušné 

hodnotě, a to nad úrovní průměrného úročení dlouhodobých vkladů, tj. 6,55 %. Přínos 

pro vlastníky v těchto letech byl výborný v roce 2007 byl oborový průměr odvětvové 

klasifikace NACE 45 uváděl hodnotu ukazatele ROE 24,74 %, kterou ROKO-MOTOR, 

s.r.o. předstihla o 9 procentních bodů. Ovšem v roce 2008 i hodnoty tohoto ukazatele 

hluboce klesly do záporných hodnot, k čemuž přispěla vykázaná ztráta v tomto roce, 

zvýšené náklady společnosti stavbou autosalonu, nárůst nákladových úroků a nízké 

výnosy díky poklesu tržeb za prodané zboží vlivem ekonomické krize. V roce 2008 

poklesl i oborový průměr ukazatele ROE na 13,72%. 

                                                           

10 Hodnoty oborových průměrů čerpány ze stránek Ministerstva průmyslu a obchodu. Dostupný z www:  
< http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/analyticke-materialy/> 



 

84 

 

Následující graf zachycuje vývoj ukazatele rentability vlastního kapitálu společnosti 

ROKO-MOTOR, s.r.o. za sledované období 2006 – 2008. 
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Graf 22: Rentabilita vlastního kapitálu společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. 
Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti (22) 

Rentabilita tržeb (ROS) = 
Tržeb

EAT

Σ
×100[%] 

ROS2006 = %88,00088,0
11860+64377

669
≈=  

ROS2007 = %97,20297,0
12629+116251

3825
≈=  

ROS2008 = 15,20215,0
13507+60431

1593-
−≈−= % 

Rentabilita tržeb ROS je za celé sledované období výrazně nízká, ani v pro společnost 

nejlepším ekonomickém roce 2007 nedosáhla doporučené hodnoty nad 6%. Znamená to 

tedy, že zisková marže podniku je téměř nulová a z 1 Kč tržeb má podnik zanedbatelný 

počet halířů čistého zisku. To je alarmující stav, společnost má vysoký obrat, ale z něj jí 

zůstává jen zanedbatelná část, ze které tvoří zisk. 

Graf 23 na následující straně názorně zobrazí vypočítané hodnoty ukazatele rentability 

tržeb společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. za analyzované roky 2006 – 2008. 
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Graf 23: Rentabilita tržeb společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. 
Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti (22) 

V následující tabulce jsou hodnoty jednotlivých ukazatelů rentability společnosti 

ROKO-MOTOR, s.r.o. za sledované období 2006 – 2008 a doporučené hodnoty 

ukazatelů. 

Tabulka 21: Ukazatelé rentability společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. 

Rentabilita v % 2006 2007 2008 Doporučené hodnoty 

ROI 8,64 23,50 -1,92 ROI > 12 
ROA 4,55 15,86 -3,41 ROA > 10 
ROE 10,05 36,49 -17,93 ROE > 6,55 
ROS 0,88 2,97 -2,15 ROS > 6 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti (22) 

Prudký pokles hodnot všech ukazatelů rentability v roce 2008 rozhodně není dobrý pro 

finanční zdraví podniku. Došlo k němu v důsledku vykázané ztráty v tomto roce, která 

byla zapříčiněná vysokými náklady na stavbu nového autosalonu firmy – nejvýrazněji 

vzrostly hlavně nákladové úroky, a to o 83,27 % oproti roku 2007. Dále je patrné 

z předchozí analýzy podnikatelských aktivit společnosti uvedené v kapitole 2.4.1, že 

v roce 2008 dochází k poklesu tržeb z prodeje zboží na nejnižší objem 60431 tis. Kč za 

celé sledované období, naopak tržby z prodeje služeb a dlouhodobého hmotného 

majetku po celé sledované období mají rostoucí trend, ovšem jejich podíl na celkových 

výnosech není významný, majoritní část výnosů tvoří tržby z prodeje zboží, čili pokud 

se neprodá dostatečné množství nových vozů, společnost vykazuje ztrátu. Navíc se 

jedná o kapitálově těžkou společnost, tudíž ROKO-MOTOR, s.r.o. pomaleji dosahuje 

bodu zvratu a pomaleji tvoří zisk. 
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2.9.3 Úrokové krytí 

Pro výpočet ukazatele úrokového krytí z účetních výkazů společnosti ROKO-MOTOR, 

s.r.o. jsem dosadila za EBIT provozní výsledek hospodaření za jednotlivé analyzované 

roky. 

Úrokové krytí = 
úrokyNákaldové

EBIT
 

Úrokové krytí2006 = 91,5
215

1271
=  

Úrokové krytí2007 = 16,20
281

5664
=   

Úrokové krytí2008 = 74,1
515

897-
−=  

V následujícím grafickém znázornění ukazatele úrokového krytí zobrazím vývoj tohoto 

ukazatele za sledované období 2006 – 2008. 
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Graf 24: Ukazatel úrokového krytí společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. 
Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti (22) 

Společnost ROKO-MOTOR, s.r.o. dosáhla v roce 2006 takového provozního výsledku 

hospodaření, který stačil na pokrytí placení úroků 5,91 krát a v následujícím roce 2007 

tento ukazatel dosáhl dokonce hodnoty 20,16 krát. V roce 2006 a 2007 společnost 

vykazovala vysoké hodnoty ukazatele splácení nákladových úroků, protože v těchto 

letech společnost tvořila dostatečně vysoký provozní výsledek hospodaření a hodnota 

koeficientu samofinancování společnosti byla 0,45 a 0,43, a tudíž společnost měla téměř 

polovinu svého majetku financovanou z vlastních zdrojů, proto nákladové úroky byly 

malé a ukazatel úrokového krytí vyšel vysoký. To poukazuje na to, že společnost málo 
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využívala cizí zdroje. V roce 2008 společnost vlivem ekonomické krize a následně 

vlivem poklesu prodejů a tržeb, stavbou nového autosalonu a nárůstem nákladových 

úroků z přijatého dlouhodobého bankovního úvěru na 15 let vykázala ztrátu a ani 

provozní výsledek hospodaření nepokryl placené nákladové úroky. Společnost se velmi 

zadlužila, bohužel vlivem všech zmíněných faktorů nevytvořila dostatečný zisk, aby 

pokryla alespoň nákladové úroky a společnost ztratila schopnost z provozního zisku 

uhradit nákladové úroky. 
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3 Vlastní návrhy a doporučení 

Prioritou pro zlepšení ekonomické situace společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. je 

zlepšení její výnosové situace, se kterou má společnost dlouhodobé potíže. Doporučení 

seřadím prioritně podle rychlosti, očekávané výnosnosti a také nejnižších nákladů při 

jejich implementaci do společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. 

3.1 Vlastní návrhy a doporučení pro Prodej&Marketing 

Společnosti bych v oblasti Prodeje&Marketingu doporučila zejména rozšířit nabídku 

prodávaných značek vozů nejlépe o značku vozů, která na trhu zaujímá větší tržní podíl, 

aby její uvedení do nabídky bylo co nejrychleji ziskové. Zároveň by se mělo jednat 

o vozy vyšší střední třídy, které by vhodně doplnily značky Jaguar Land Rover. 

Ke zlepšení výnosové situace společnosti pomůže využití legislativních opatření, která 

k nákupu nových vozů pobídnou v rámci vládních protikrizových opatření hlavně 

poplatníky daně z příjmů a plátce DPH – využití možnosti odpočtu DPH u všech 

osobních vozů od 1. 4. 2009 a využití příležitost mimořádných odpisů u osobních 

dvoustopých vozidel z odpisové skupiny 2 do 30. 6. 2010 dle §30a zákona č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů v platném znění.  

Zákazníky by ke koupi nového vozu právě u společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. mohla 

podpořit nabídka roční 15 % slevy na veškeré služby v jejím autokosmetickém centru. 

Zákazníci by se tak naučili využívat služeb tohoto centra, čímž by se zajistilo jeho větší 

využití a zvýšení tržeb z prodeje služeb. 

Společnost by se měla primárně soustředit na cílenou propagaci vozů Land Rover pro 

dva hlavní typy zákazníků této značky: 

• První skupinu tvoří finančně nezávislí zákazníci kupující si vozy Land Rover pro 

jejich všestrannost v terénu, elegantní vzhled, dynamiku a reprezentativnost, která je 

spojená se zárukou vysoké bezpečnosti a komfortu jízdy za každé situace. Marketing 

by se měl zaměřit na osm hlavních okruhů možné propagace pro tuto cílovou 

skupinu zákazníků:  
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1. Propagace vozů Land Rover ve sportovních klubech jako jsou golfové, tenisové, 

pólo, yacht a potápěčské. 

2. Promotion na plesech podnikatelů a konferencích managerů, daňových poradců, 

advokátů, lékařů či vrcholových sportovců. 

3. Prezentace vozů na prestižních autosalonech a veletrzích se zaměřením na sport 

a dovolenou, ideálně prezentace tažných schopností vozů pro přepravu 

luxusních karavanů a lodí na dovolenou. 

4. Spolupráce s novými partnery nabízející luxusní zboží a výrobky jako například 

luxusní kuchyně, bytový textil, ale i gurmánské restaurace. 

5. Součinnost se známým cestovatelem Jiřím Kolbabou, zapůjčení vozu Defender na 

expedice. 

6.  Propagační akce ve vyhlášených Wellness&Spa centrech a Fitness. 

7. Zapůjčení luxusním svatebním salonům vůz s řidičem pro nevěstu a doprovod 

(případně i svatebčany), jejich odvoz na obřad, na svatební hostinu i odvoz 

novomanželů na líbánky. 

8. Půjčení předváděcích vozů za poplatek zástupcům Zlínského kraje pro významné 

návštěvy. 

• Druhou početnou skupinou zákazníků Land Roverů jsou firmy, které vozy Land 

Rover využívají k provozování své živnosti. Preferují tuto značku vozů pro jejich 

vysokou užitnou hodnotu i přes vysokou cenu, protože v ceně vozů Land Rover je 

zahrnuta jejich spolehlivost a jedinečná vlastnosti offroad vozů. Těmto zákazníkům 

je třeba nabízet přizpůsobení vozů jejich profesionálnímu využití nástavbami, 

přestavbami, úpravami a doplňky. Pracovní úpravy vozů Land Rover jsou ideální 

pro obory jako geodézie, energetika, integrovaný záchranný systém (horská služba, 

zdravotníci nebo hasiči – model Defender má hloubku ponoru 70 cm a po úpravách 

je schopen ponoru až do 120 cm), armáda, lesnictví, zemědělství, stavebnictví 

a odtahové služby (úprava na vyprošťovací vozy s navijákem). Vozy Land Rover 

také nabízejí kvalitní tažné zařízení s vysokou nosností, proto jsou vhodné pro 

přepravu rozměrných nákladů jako lodí, přívěsných vozíků s koňmi, techniky pro 

hudební produkci, přepravu čtyřkolek do blízkosti lesa apod. S ohledem na uvedené 

profese bych navrhla: 
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1. Zaměřit se na propagaci pracovních úprav vozů Land Rover na veletrzích se 

zaměřením na profesionální techniku. 

2.  Kontaktovat současné i potencionální odběratele z uvedené skupiny a nabídnout 

jim nejen stávající množstevní slevy při nákupu dvou a více vozů, ale například 

také prodloužení záruční doby zdarma o dva roky na všechny nově zakoupené 

vozy nebo stálou slevu na servisní práce 30 % ve společnosti. 

Další možností propagace vozů široké veřejnosti je dohodnout s partnerem Barum 

Czech Rally Zlín, aby pravidelně zapůjčená vozidla pro tuto soutěž jezdila v co 

nejkratším čase před startem prvního soutěžního vozu, aby vozy vidělo co nejvíce 

diváků české nejvýznamnější rally. Proto se nabízejí dvě možnosti: první je domluvit 

s pořadateli zapůjčení vozu pro Otevírací vůz trati s bezpečnostním delegátem 

a hlavním pozorovatelem FIA, druhou možnost nabízí zapůjčení nejmenšího modelu 

Freelanderu od Land Roveru jako vozidlo pro předjezdce. 

Společnost by dále mohla podpořit prodej nových vozů zavedením možnosti výkupu aut 

zákazníků na protiúčet a zřízení autobazaru. Zákazníci by tak získali určitý druh slevy 

podle druhu a stavu jejich starého vozidla a společnost ROKO-MOTOR, s.r.o. by si na 

prodeji těchto vozů formou bazaru mohla zvýšit tržby.  

Společnost by se měla snažit proniknout na nové trhy do oblasti Čech, kde jsou jen dvě 

města (Plzeň a Praha), ve kterých je možné zakoupit vozy Land Rover a vozy Jaguar se 

dokonce prodávají pouze v Praze. Z tohoto hlediska bych společnosti doporučila 

proniknout na tyto nové trhy, i když je společnost ROKO-MOTOR, s.r.o. na opačném 

konci republiky, protože jsou pro ni stěžejní tržby z prodeje zboží, servisní práce by 

byly vzhledem ke vzdálenosti zákazníků obtížně řešitelné, ale ne nemožné. Prodej vozů 

v těchto lokalitách vidím jako obrovský potenciál pro společnost a vhodným systémem 

slev a doplňkových služeb by se dalo zákazníky motivovat i pro servisní práce 

(například zdarma výjezd technika pro vůz a zanechání náhradního vozu po dobu 

opravy). Společnost se může pokusit také proniknout na trhy sousedních států ČR, a to 

Rakouska a Slovenska. 
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Společnost by mohla navázat spolupráci s pořadateli Mezinárodního festivalu filmů pro 

děti a mládež ve Zlíně, který je kolébkou filmové tvorby pro děti, a kde se letos konal 

již 50. ročník, na zapůjčení vozů pro hosty a porotce tohoto festivalu. 

Vzhledem k nepoměrně menším prodejům vozů Jaguar oproti vozům Land Rover bych 

doporučila omezit nákup předváděcích vozů Jaguar a dohodnout s generálním 

importérem možnost zapůjčit daný model od nejbližšího prodejce v případě potřeby. 

3.2 Vlastní návrhy a doporučení pro středisko Servis a 
Autocentrum 

Stěžejní možností, jak prostřednictvím investice značně malé zlepšit finanční stabilitu 

a zvýšit výnosovost společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o., je zaměřit se na doplňkový 

prodej a rozšířit nabídku služeb servisního střediska. 

Návrhy na rozšíření služeb: 

• přezouvat pneumatiky a opravovat vozidla pro širokou veřejnost; 

• najít soukromé dopravní služby (sanitní, taxi apod.) a domluvit se na pravidelných 

kontrolách jejich vozového parku; 

• připravovat vozidla na STK; 

• rozšířit balíčky služeb autokosmetického centra a jejich propojení se servisními 

službami. Doporučila bych zavedení věrnostního programu pro zákazníky ručního 

mytí vozů ve společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o., kde by měli každé páté mytí vozu 

se slevou 10 %, nebo noví majitelé vozů Jaguar Land Rover by byli po jeden rok 

zvýhodněni slevou 15 % v autokosmetickém centru, za servisní opravu v celkové 

hodnotě nad 20 000 Kč ruční mytí exteriéru vozu zdarma a k servisní opravě nad 

50 000 Kč zdarma ruční mytí exteriéru vozu i interiéru suchou cestou; 

• odkoupit předváděcí vůz a nabízet ho v půjčovně aut případně samostatně 

pronajímat; 

• zřídit vlastní odtahovou služby pro zákazníky servisního střediska. 

Velice významnou příležitostí, kterou bych společnosti doporučila, je najít smluvního 

partnera z řad leasingových společností a domluvit se s ním na spolupráci – společnost 

ROKO-MOTOR, s.r.o. by se pro danou leasingovou společnost mohla stát 

autorizovaným smluvním partnerem pro vozy pronajaté formou operativního leasingu. 
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Takovou leasingovou společností by se ideálně mohl stát LeasePlan Česká republika, 

s.r.o. Tato společnost na českém trhu má tržní podíl okolo 40 % a patří do skupiny 

LeasePlan Corporation N.V. (32), což je největší poskytovatel operativního leasingu 

vozidel na světě. 

3.3 Další vlastní návrhy a doporučení 

Ke zlepšení finančního zdraví podniku a snížení zadlužení společnosti by pomohlo, 

kdyby ROKO-MOTOR, s.r.o. našla tichého společníka, jenž by poskytl finanční 

prostředky a posílil finanční stabilitu společnosti. Tichý společník vloží do podnikání 

prostředky k podnikání (ať už je vkladem myšlena peněžní částka, určitá věc, právo 

nebo jiná majetková hodnota využitelná při podnikání) po sepsání písemné smlouvy jak 

stanoví  §673-§681 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. 

Výhodou vkladu tichého společníka je, že nezasahuje do řízení společnosti, má ovšem 

právo nahlížet do všech obchodních a účetních dokladů a z jeho vkladu mu plyne dle 

velikosti vkladu podíl na zisku po zdanění a odvodech do rezervního fondu. Nicméně 

společnost by měla hledat jakoukoliv možnost navýšení vlastního kapitálu a získání 

prostředků pro podnikání, protože je předlužena a cizí zdroje už nezíská. 

Ze SWOT analýzy bych doporučila Strategii WO „MINI - MAXI“, kterou by ROKO-

MOTOR, s.r.o. měla prosazovat, čili využít příležitosti k překonání vlastních slabin. 

Tím by se společnosti mělo podařit eliminovat hlavní problém v nedostatku finančních 

prostředků a dosáhnou tak tvorby dostatečně velkého a stálého zisku a potom by se 

měla strategie společnosti změnit na Strategii SO „MAXI - MAXI“, tedy využít svých 

silných stránek k získání výhody a využít příležitostí. 

Společnosti by se podařilo snížit náklady, kdyby našla levnější dodavatele externích 

služeb, ale toto opatření by nesmělo ohrozit kvalitu prováděných úkonů, aby společnost 

neztratila svou dobrou pověst v kvalitě prováděných služeb. 

Pro společnost ROKO-MOTOR, s.r.o. je stěžejní řídit tok veškerých financí s ohledem 

na nízké hodnoty její likvidity, dále společnost více nezadlužovat, omezit nebo odložit 

vysoké finanční výdaje, získat finanční prostředky prodejem nepotřebných zásob 

(nadbytečné zásoby náhradních dílů, které nejsou ve společnosti dlouhodobě využity). 
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K získání finančních prostředků by mohlo pomoci zkrátit dobu splatnosti vydávaných 

faktur, případně zavést drobné slevy při platbě v hotovosti a zefektivnit systém 

vymáhání pohledávek po splatnosti. Pro lepší chod celé společnosti doporučuji zavést 

pravidelné týdenní porady alespoň vedoucích jednotlivých oddělení s ředitelem. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a doporučit vybrané firmě opatření, která by 

pomohla zlepšit ekonomickou situaci a vedla by ke zvýšení prodejů nových vozů. 

K dosažení cíle bylo potřeba nastudovat odbornou literaturu, jejíž teoretická východiska 

jsou v kapitole 1 a obsahují teorii potřebnou k sestavení SWOT, SLEPTE a Porterovy 

analýzy společnosti a sestavení finanční analýzy pomocí Kralickova QuicTestu, Indexu 

důvěryhodnosti českého podniku a poměrových ukazatelů likvidity, rentability 

a úrokového krytí. Následně bylo nutné se detailně seznámit s vybranou společností, 

jejíž historie a základních charakteristika je v kapitole 2.4 a obsahuje přehled všech 

relevantních informací o daném subjektu. 

Na základě teoretických východisek jsem mohla sestavit SLEPTE analýzu vnějšího 

prostředí vybrané společnosti, navázat sestavením SWOT analýzy a rozboru vnitřního 

prostředí, pomocí Porterovy analýzy zhodnotit konkurenční prostředí vybrané 

společnosti a celkovou analýzu zakončit finanční analýzou pomocí bonitního modelu 

Kralickova QuickTestu, modelu Index důvěryhodnosti českého podniku a také 

prostřednictvím poměrových ukazatelů analyzovat podrobně likviditu, rentabilitu 

a úrokové krytí společnosti ROKO-MOTOR, s.r.o. 

Podnikatelské prostředí v ČR je ovlivněno stále probíhající celosvětovou ekonomickou 

krizí, veškeré makroekonomické ukazatele zemí zaznamenaly obrat ve vývoji 

charakteristický pro období recese, Česká národní banka využívá k oživení ekonomiky 

takové prostředky jako snížení úrokových sazeb. Recesí je silně zasažen celý 

automobilový průmysl, a proto vláda naší země se snaží oživit ekonomiku pobídkami 

poptávky legislativními změnami ve formě povolení odpočtu DPH u všech osobních 

vozů od 1.4.2009 pro plátce DPH a možnosti mimořádných odpisů pro osobní vozidla 

z odpisové skupiny 2 do 30. 6. 2010 dle §30a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

v platném znění pro poplatníky daně z příjmů, bude poptávka po nových vozech na 

několik let dopředu uspokojena a společnost bude jen obtížně a za podbízivé slevy 

z ceny na úkor vlastní marže hledat zákazníky. Oživit poptávku po nových vozech může 

očekávaný konec ekonomické recese a opětovný hospodářský růst. 
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SWOT analýzou bylo zjištěno, že nejsilnější stránkou společnosti je její dlouholetá 

tradice, odborně vyškolený personál a silná reputace značek prodávaných vozů. Slabou 

stránku společnosti vidím v jejím vysokém zadlužení a nedostatku disponibilních 

zdrojů. Slabinou je také špatná pověst vozů Jaguar z dob, kdy automobilka spadala pod 

koncern Ford, a ve vozech byly použity levné materiály. Společnost by měla využít co 

nejvíce nabízených příležitostí, hlavní spočívají v propagaci nově na trhu uváděných 

modelů vozů Jaguar XJ, novinek u všech modelů Land Rover pro letošní rok. 

Významná příležitost bude uvedení nového modelu od Land Roveru na základě 

konceptu LRX v příštím roce. Společnost nejvíce ohrožuje stále se měnící legislativa 

v České republice, pohyb korunového kurzu Eura vzhledem k zahraničním dodavatelům 

vozů i originálních náhradních dílů, změny cen ropy a s tím spojené změny cen benzínu 

i nafty a vysoká konkurence na trhu. Jako hrozbu také vnímám ohlášení vlastníka 

Jaguar Land Roveru skupinu Tata Motors, že chce dva modely začít montovat v Číně. 

Porterova analýza konkurence potvrdila obrovskou rivalitu mezi subjekty působícími na 

trhu v oblasti prodeje nových vozů, vyjednávací síla prodejců je nízká, zákazníci 

požadují slevy při nákupu nových vozů a jiná zvýhodnění. V automobilovém průmyslu 

je také velká hrozba substitutů. 

Finanční analýza prostřednictvím bankrotních i bonitních modelů soustav poměrových 

ukazatelů poukázala na to, že společnost v letech 2006 a 2007 byla finančně zdravá 

a silná, ale vlivem hned několika faktorů jako pokles tržeb v důsledku ekonomické 

krize, zvýšení zadlužení společnosti vlivem stavby nového autosalonu, nárůstu 

nákladových úroků, problémů s dodávkami nových vozů v průběhu roku 2008 se 

společnost dostala do vážných finančních problémů. Navíc nárůstem stálých aktiv 

v důsledku stavby nového autosalonu se společnost přeměnila z kapitálově lehké na 

kapitálově těžkou společnost, a tudíž bude pomaleji dosahovat bodu zvratu i tvorby 

zisku, ale po dosažení bodu zvratu bude společnost tvořit větší zisk než kapitálově lehká 

společnost. Podrobnějším rozborem likvidity bylo zjištěno, že s ní má společnost trvalé 

problémy, hodnoty ukazatelů jsou pod doporučenými hodnotami, což je důkazem toho, 

že společnost s prostředky sice nakládá efektivně, ale má problémy s platební 

schopností. Rentabilita společnosti je také její slabá stránka, společnost při vysokých 

obratech, kterých dosahuje, tvoří malý až zanedbatelný zisk, majoritní složku celkových 
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výnosů společnosti tvoří tržby z prodeje zboží, pokud společnost neprodá dostatečné 

množství nových vozů, celkové výnosy jsou menší než celkové náklady a společnost 

vykazuje ztrátu. 

Z výsledků všech uvedených analýz jsem společnosti navrhla možnosti a doporučení, 

která by měla přispět ke zlepšení ekonomické situace společnosti a celkové prosperitě. 

Uvedením vlastních návrhů a doporučení jsem cíle bakalářské práce splnila. 
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