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zajištění stability podniku TIPA F s. r. o.. V této práci jsou využity analýzy prostředí 

managementu a finanční analýza. Na základě těchto analýz jsou provedeny návrhy, 

opatření a doporučení pro zlepšení pozice firmy na trhu. 
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arrangements of the scheme ralating the analyses of the environment, management and 

financial analyses in the company. On the basis of this analyses there are carried out the 

measurements and recommendations for improving the stability and profitability ot the 

company TIPA, Ltd. Finaly it is intended to use these analyses to improve the 
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Úvod, cíl práce 
 

Pro svoji diplomovou práci jsem si zvolil téma, které je z podnikatelského 

hlediska velmi důležité a prvotní. 

Podnikatelský záměr je téma, bez kterého je prakticky nemožné zahájit podnikání 

v jakékoliv komoditě. Jeho součástí je především strategie podnikatelského záměru, tzn. 

způsob jakým lze dosáhnout jeho naplnění. 

Příprava podnikatelského záměru a vlastní realizace včetně vize, strategie, která je 

jeho součástí, tvoří základní kostru pro začátek podnikání společnosti, firmy či podniku. 

Současné podmínky staví podniky do zcela jiné situace. Okolí našich firem a podniků se 

bude dle současného vývoje zásadně lišit. Budoucí okolí bude charakterizováno 

především značnou proměnlivostí. 

Rychle, výrazně a často neočekávaně se budou měnit všechny faktory ovlivňující 

podniky a firmy. Velmi silně na podniky budou dopadat důsledky pohybu domácích i 

zahraničních cen, přestože jsme se stali součástí států Evropské unie, tyto změny nejsou 

a nebudou zcela dořešeny. Dopady do těchto změn budou mít zcela jistě i změny 

měnových kurzů a výkyvy v rozvoji celé světové ekonomiky. 

Podniky a firmy jsou v současném podnikatelském prostředí mnohem více 

vystaveny silné a stále rostoucí konkurenci. Tlak především zahraniční konkurence se 

bude stupňovat, přičemž na světovém trhu prosperita podniku, firmy či společnosti 

závisí na tom, jak je formulován podnikatelský záměr spolu se strategií a jak dokáže 

celý záměr jednotlivými podnikatelskými činnostmi systematicky realizovat. 

Chci se pokusit ve své diplomové práci nastínit, jak má vypadat podnikatelský 

záměr včetně strategie a její aplikace na skutečně fungující společnosti, analyzovat její 

podnikatelský záměr včetně návrhu na jeho revitalizaci či návrhu na opatření, které 

z analýzy vyplynou. 

Cílem mojí diplomové práce je nejprve provést analýzu podnikatelského záměru 

společnosti, která se zabývá prodejem automobilů FORD v regionu kraje Vysočina. 

Společnost zastupuje tuto značku na automobilovém trhu 13 let. 

Dílčími cíli diplomové práce jsou finanční analýza  a analýza prostředí 

managementu a na základě těchto analýz budou pro firmu navržena doporučení, která 

mohou směřovat ke zlepšení situace daného podniku. 
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Metody, které jsem využil pro svou analýzu, jsou především posoudit a vyhodnotit 

podnikatelský záměr při vzniku společnosti zastupující tuto značku, konzultací u 

vlastníků a manažerů této společnosti. 

Dále jsem využil dostupné teoretické přístupy k řešení resp. vypracování 

podnikatelského plánu, především jeho náplně ekonomickou a finanční analýzou, rizika 

v podnikání popisovaného oboru, jejich hodnocení. Popis stávajícího s možností provést 

resp. navrhnout opatření pro zvýšení prodeje a služeb a tím zvýšení zisku popisované 

analyzované společnosti. 

V závěru své práce jsem chtěl prokázat a zdůraznit, že prosperita společnosti 

závisí za tom, zda podnik má zpracovaný podnikatelský záměr, jehož součástí je 

především vize a strategie, a zda dokáže tyto jednotlivé podnikatelské činnosti 

systematicky realizovat. 

Bez kvalitně zpracovaného podnikatelského záměru je podnikatelská činnost 

společnosti spojena s velkým existenčním rizikem. 
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1. Historie společnosti, vznik a předmět činnosti 
 

TIPA, a. s. Třebíč je od února 1994 jedním ze čtyř hlavních autorizovaných 

dealerů firmy FORD v Jihomoravském kraji. Toto zastoupení bylo v současné době 

provozováno v nevyhovujících podmínkách vzhledem k poloze, velikosti a omezeným 

možnostem zvyšování výkonnosti v pronajatých prodejních a servisních podmínkách. 

Proto byla zahájena v říjnu 1994 výstavba nového autocentra Ford v Třebíči a 

plánovaný termín dokončení a uvedení do provozu v květnu 1995. 

Za účelem výstavby a provozu autocentra FORD TIPA byla založena na základě 

požadavků firmy FORD společnost s názvem TIPA F, s. r. o., která se bude zabývat 

výhradně aktivitami v oblasti prodeje a servisu automobilů, prodejem automateriálu, 

autopříslušenství a náhradních dílů. Zakladatelem a stoprocentním majitelem této 

společnosti je TIPA, a. s., Třebíč. TIPA F, s. r. o. je hlavním autorizovaným dealerem 

firmy FORD s kompetencí svěřenou Ford Motor Company (FMC) zastupovat značku 

v zónách - regionech Třebíč, Jihlava, Znojmo. 

Jedná se o společnost s ručením omezeným a za své závazky ručí veškerým svým 

majetkem do výše základního kapitálu, který tvoří 21 849 000,- Kč. Společníky jsou 2 

právnické osoby a to na základě společenské smlouvy, která udává, jaké budou vztahy 

mezi společníky. Ke změně společenské smlouvy je třeba souhlasu všech společníků, 

kromě případů, kdy zákon nebo společenská smlouva k tomu opravňuje valnou 

hromadu. 

 

Společníci: 

Kalat, spol. s r. o. Darko, spol. s r. o.  

Třebíč, V. Nezvala 64 Kralice n./Osl. 276 

Ident. číslo: 607 08 883 Ident. číslo: 485 28 706 

Vklad: 20 757 000,- Kč Vklad: 1 092 000,- Kč 

Splaceno: 100 % Splaceno: 100 % 

Obchodní podíl: 95 % Obchodní podíl: 5 % 
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Shrnutí: Zápis do OR: 6.května 1994 

  Obchodní firma: TIPA F, s. r. o. 

  Sídlo: Třebíč, Spojovací 1339, 674 01 

  Identifikační číslo: 607 03 253 

  Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

 

Prodej a servis vozů FORD lze považovat z dlouhodobého hlediska za 

podnikatelsky zajímavou aktivitu, která při existenci profesionálního realizačního týmu 

dokáže spolehlivě zhodnocovat vložené investice.  

Výstavba a provozování autocentra byla reálným podnikatelským záměrem. 

Vzhledem k poklesu veřejné autobusové dopravy v ČR se všeobecně předpokládal další 

rozvoj individuálního motorismu. Dle statistik byla zajišťována přeprava osob po silnici 

ze 70 % hromadnou dopravou a pouze 30 % tvořil individuální motorismus, v západní 

Evropě byl tento poměr opačný. V souvislosti s postupným přibližováním se tomuto 

trendu u nás za předpokladu zvyšování koupěschopnosti obyvatelstva a rozvoje 

dopravní infrastruktury se jevilo podnikání v této oblasti ekonomicky zajímavým. 

Zastoupení značky FORD bylo a je zárukou tradiční kvality a vysoké užitkové 

hodnoty v příznivých a konkurenceschopných cenových hladinách. Firma FORD patří 

k absolutní světové špičce zejména v oblasti pasivní bezpečnosti vyráběných vozidel. 

Osobní vozy FORD se pyšní několika tituly „automobil roku“ – naposledy vůz FORD 

Mondeo, jeden z nejprodávanějších automobilů své kategorie na našem trhu. I ostatní 

osobní automobily FORD, Fiesta, Focus, Fusion atd., patří k nejvíce požadovaným 

vozům ve svých třídách. V oblasti užitkových vozidel je FORD v naší republice jednou 

z nejúspěšnějších značek a to zásluhou modelové řady FORD Tranzit. Dle statistik patří 

v současné době v ČR FORD mezi tři nejprodávanější značky z produkce 

západoevropských a mimoevropských automobilek. 

Co se týká autocentra, bylo umístěno na atraktivním a strategickém místě 

(Spojovací ulice v Třebíči v blízkosti Shell Service, obchvat města – silnice I. třídy), to 

vše s nabídkou komplexních služeb za přispění výše uvedených skutečností zajišťuje 

předpokládané prodejní objemy a tím i ekonomickou efektivnost investice. 
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Autocentrum TIPA F bylo projektováno jako komplex zajišťující prodej nových 

vozidel, výkup a prodej ojetých automobilů, prodej náhradních dílů, automateriálu, 

autopříslušenství a kompletní autorizovaný servis včetně záručních i pozáručních 

kontrol a oprav, výměny olejů, mytí, měření emisí motorů, nejnáročnějších 

karosářských oprav a montáže doplňkových zařízení. Kromě zastoupení na úseku 

prodeje vozů FORD (včetně leasingu) a originálních náhradních dílů FORD a 

Motorcraft (obojí přímý dovoz z výrobních závodů v Evropě) je TIPA F pro okolní 

region výhradním dealerem. 

 

1.1. Charakteristika současného stavu 

 

Společnost TIPA F, s. r. o. v současné době působí v prodeji automobilů FORD, 

servisních službách a prodeji náhradních dílů ve třech zónách (regionech) a to Třebíč, 

Jihlava, Znojmo. 

Od roku 2000 dosahuje průměrných tržeb kolem 140 mil. Kč a výsledek 

hospodaření v každém roce se odvíjí především podle dosažené marže z prodeje 

automobilů. 

Z analýzy výkazů společnosti vyplývá, že centrum a rozhodující tržby společnosti 

jsou realizovány v zóně působení Třebíč. Tato zóna vznikla v podnikání jako první a 

v konkurenci, která představuje zastoupení prakticky všech automobilových značek 

jako ŠKODA, NISSAN, KIA, RENAULT, FIAT, VW zaujímá v prodeji automobilů a 

služeb jedno z prvních míst. 

Společnost TIPA F, s. r. o. má uzavřenou smlouvu s výhradním importérem v ČR 

Ford Motor Company (FMC) s. r. o. o prodeji automobilů FORD, servisu a prodej 

náhradních dílů v přidělené zóně. 

Plán prodeje automobilů je prakticky direktivně definován společností FMC, jehož 

součástí je bonusový program, a dosahuje dlouhodobě prodej 220 – 250 vozů, což je 

120 – 125 mil. výnosů,  kdy rozhodujícím kriteriem pro udělení výše marže 

z prodaných automobilů je splnění plánu prodeje za dané čtvrtletí. Splněním všech 

kriterií bonusového programu lze dosáhnout až 12 % marže z prodejních cen 
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automobilů. Při nesplnění hlavního kriteria – objemového cíle v prodeji nových vozů, 

klesá marže z prodejní ceny automobilu až na 6 %. 

To znamená, že rozhodujícím kriteriem pro dosažení plánované ekonomiky společnosti 

je plnění bonusového programu, především plnění plánu prodeje automobilů a výše 

dosažené marže. 

Prodej náhradních dílů (ND) představuje prodej ND pro vlastní servis na zóny – 

střediska Třebíč, Znojmo, Jihlava a dále prodej tzv. „přes pult“, což je prodej ostatním 

zákazníkům a odběratelům. Jedná se o prodej originálních dílů FORD a příslušenství 

včetně pneumatik. Výnosy z prodeje ND se dlouhodobě pohybují od 25 mil do 27 mil. 

při průměrné dosahované marži kolem 20 %. Výsledky a plán jsou obsaženy v další 

kapitole a přílohách. 

Servis automobilů FORD společnosti TIPA F je zajišťován ve všech třech zónách, 

obdobně jako ND, tzn. ve střediscích Třebíč, Znojmo a Jihlava. Výnosy jsou 

dlouhodobě dosahovány ve výši 9 – 11 mil. Kč. Skladba servisních výnosů je dělena na 

opravy, karosářské práce a lakování vozů. Jsou to rozhodující úkony pro tvorbu výnosů 

servisu. 

V této činnosti jsou dosti značné rezervy pro možné zvýšení výnosů a zisku, jak 

vyplývá z další analýzy a opatření a následující controlingové zprávy, která popisuje 

současný stav. 

 

Tab. 1: Počet prodaných typů automobilů značky FORD v jednotlivých letech 

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 Celkem 
KA 1 3 0 2 6
FIESTA 9 37 46 37 129
FOCUS 60 68 49 28 205
C-MAX 0 1 16 15 32
FUSION 1 10 11 55 77
MONDEO 33 35 21 15 104
GALAXY 4 1 4 0 9
TRANSIT 91 89 72 84 336
CONNECT 0 8 11 7 26
RANGER 1 1 2 1 5
CELKEM 200 253 232 244 929
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1.2. Controlingová zpráva o současném stavu 

 
Tato zpráva je měsíčně zpracovávána a představuje zjednodušenou formu finanční 

měsíční uzávěrky. Patří do soustavy účetnictví s názvem manažerské účetnictví a je 

využívána rozhodujícími akcionáři společností TIPA, a. s. pro kontrolu plnění plánu a 

vybraných ukazatelů. 

Controlingová zpráva charakterizuje pomocí manažerské výsledovky v číselné a 

grafické podobě průběh plnění plánu a ukazatelů dané vrcholovým managementem. 

Měsíčně prezentuje výsledky proti plánu a skutečnosti jednotlivých středisek 

v zónovém uspořádání a celkem na TIPA F, s. r. o. Manažerské účetnictví jsem využil 

pro svoje analýzy a návrhy na řešení současného stavu. 



 

 17

1.3. Organizační struktura 
 
Obr. 1 Organizační struktura 
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2. Teoretické přístupy k řešení 
 

Požadavky na zpracování podnikatelského záměru v ČR jsou shodné s požadavky 

v zemích západní Evropy. Jiří Fotr ve své knize Podnikatelský plán a investiční 

rozhodování uvádí: „V současné době nejsou k dispozici domácí prameny, které by 

zpracovatelům poskytly vodítko a podporu při jejich přípravě.“ (1) Vodítkem pro 

přípravu podnikatelských záměrů v podmínkách trhu v ČR je většinou překládaná 

zahraniční literatura, která vychází ze světové všeobecně přijímané metodiky přípravy 

podnikatelských projektů, zpracované organizací UNIDO (Organizace OSN pro 

průmyslový rozvoj). 

„Zpracování podnikatelského plánu, respektive podnikatelského projektu je 

podmínkou nejen pro řízení rozvoje podniku, ale podnikatelský plán je také 

významným podkladovým materiálem, který by měl přesvědčit potenciální investory 

(soukromé investory, banky apod.) o výhodnosti investice a přimět je tím pádem 

k poskytnutí kapitálu na jeho financování v případě, že vlastní zdroje podniku 

nepostačují.“ (1) Kvalitní příprava podnikatelských projektů je jedním z primárních 

předpokladů dosažení podnikatelského úspěchu v náročných podmínkách tržní 

ekonomiky. Je zřejmé, že dosáhnout žádoucí kvality přípravy projektů není snadné, 

neboť zahrnuje činnosti vysoce náročné jak na potřebné znalosti, tak na vynaložený čas. 

„Vlastní přípravu a realizaci projektů od identifikace určité základní myšlenky projektu 

až po uvedení projektu do provozu lze chápat jako určitý sled tří fází: 

 předinvestiční, 

 investiční, 

 provozní (operační).“ (1) 

Všechny tyto fáze mají bezesporu značný vliv na úspěch projektu, ale předmětem této 

práce je pouze fáze předinvestiční. 

 

2.1. Předinvestiční fáze podnikatelského záměru 

 
Předinvestiční fáze se zpravidla člení do tří dílčích etap, které tvoří: 

- identifikace podnikatelských příležitostí, 
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- předběžný výběr projektů a příprava projektu zahrnující analýzu jeho variant, 

- hodnocení projektu a rozhodnutí o jeho realizaci či zamítnutí. (1)  

 

2.1.1. Identifikace podnikatelských příležitostí 

Tato fáze je základem předinvestiční fáze, protože podnikatelské projekty se 

zpravidla odvíjejí od vyjasnění určitých podnikatelských příležitostí. Může být také 

podnětem pro zajištění finančních zdrojů, neboť možní investoři mají zájem na získání 

informací o nově identifikovaných zajímavých a životaschopných podnikatelských 

příležitostech. 

Podněty přináší soustavné sledování a vyhodnocování faktorů podnikatelského 

okolí, které zahrnuje poptávku po určitých produktech a službách, exportní možnosti, 

odhalení zdrojů významných surovin, objevení nových výrobků a technologií apod. 

Získané podněty je třeba před jejich podrobným rozpracováním do 

podnikatelského projektu posoudit a vyhodnotit. Často používanou formou jsou studie 

podnikatelských příležitostí (opportunity studies), jejichž cílem je zpracování 

dostupných informací o jednotlivých příležitostech do formy, která by umožnila alespoň 

zhruba posoudit efekty a nadějnost projektů, založených na těchto příležitostech. Tyto 

studie by měly být pokud možno stručné a málo nákladné a měly by umožnit osvětlení 

podstatných aspektů podnikatelských příležitostí. 

Výsledkem zhodnocení těchto studií je určitý předběžný výběr podnikatelských 

příležitostí, kterým bude věnována další pozornost a vyloučení těch, které se ukázaly 

být velmi rizikovými, nadměrně finančně náročnými, či se zjistilo, že by nepřinášely 

dostatečný ekonomický efekt. 

 

2.1.2. Předběžné technicko-ekonomické studie 

Předběžná technicko-ekonomická studie je jakýmsi předstupněm podrobné a proto 

finančně náročné technicko-ekonomické studie. Jejím cílem je určit, zda: 

- byly vyšetřeny a posouzeny všechny možné varianty projektu,  
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- povaha a náplň projektu opravňuje jeho detailní analýzu v podobě technicko-

ekonomické studie projektu, 

- je třeba pro některé části projektu vypracovat podpůrné studie, například 

marketingové průzkumy či laboratorní zkoušky,  

- základní myšlenka je dostatečně atraktivní pro investory,  

- podnikatelská příležitost je do té míry slibná, že na základě informací z této studie 

je možno rozhodnout o realizaci projektu,  

- předpokládané možné dopady projektu jsou v souladu s platnými pravidly ochrany 

životního prostředí. (1) 

 

Struktura a náplň předběžné technicko-ekonomické studie a vlastní technicko-

ekonomické studie jsou analogické, rozdíl spočívá zejména v detailnosti informací, 

hloubce analýzy a prověřování variant projektu. 

Posuzované varianty by se měly týkat těchto komponent projektu: 

- strategie firmy a rozsah projektu, 

- marketingová strategie, základní suroviny a materiály, 

- umístění projektu, 

- technologický proces a výrobní zařízení, 

- pracovníci (především řídící pracovníci) a mzdové náklady, 

- organizační uspořádání,  

- plán realizace projektu a jeho rozpočet. (1) 

Výsledkem posouzení této studie je buď rozhodnutí o zpracování detailní technicko-

ekonomické studie či o zastavení dalších prací na přípravě projektu. 

 

2.1.3. Technicko-ekonomická studie projektu 

Tato studie by měla poskytnout veškeré podklady, potřebné pro investiční 

rozhodování. Je třeba v ní formulovat základní komerční, technické, finanční a 

ekonomické požadavky. Výsledkem je formulace projektu včetně jeho cílů a základních 

charakteristik včetně marketingové strategie, dosažitelného podílu na trhu, velikosti 
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výrobní jednotky a jejího umístění, základních surovin a materiálů, vhodné technologie 

a výrobních zařízení, případně i zhodnocení vlivu na životní prostředí, je-li to potřebné. 

Ve finančně ekonomické části je třeba zhodnotit investiční náklady projektu, jeho 

náklady a výnosy a propočty ukazatelů ekonomické efektivnosti. Součástí je i 

identifikace základních rizikových faktorů a hodnocení jejich dopadů na projekt. 

V případě, že technicko-ekonomická studie odhalila určité slabiny projektu a jeho 

ekonomická efektivnost není dostatečná, je třeba hledat další možné varianty projektu, 

které by byly ekonomicky výhodnější. Pokud technicko-ekonomická studie vede 

k závěru nerealizovat projekt, je i tento výsledek třeba pochopit jako cenný, protože 

může zabránit případným ztrátám. 

Je třeba si také uvědomit, že technicko-ekonomickou studii má cenu zpracovávat 

pouze tehdy, pokud předchozí fáze ukázaly, že je možno zajistit zdroje jeho 

financování. 

 

2.1.4. Náplň podnikatelského záměru 

Základní výsledky a závěry technicko-ekonomické studie zachycuje podnikatelský 

záměr, který by měl obsahovat tyto části (3): 

A. Stručný souhrn 

- název a adresa firmy,  

- charakteristika produktu, respektive služby, které jsou náplní podnikatelského 

projektu, stručný popis trhů, kde se firma chce uplatnit i odbytových cest, 

- strategické zaměření firmy na období 3 až 5 let, 

- zhodnocení manažerských zkušeností a kvality klíčových pracovníků firmy ve 

vztahu k danému podnikatelskému projektu,  

- finanční aspekty zahrnující zisk v následujících pěti letech, velikost potřebného 

kapitálu, účel jeho použití a očekávaný roční výnos pro poskytovatele kapitálu. 

 

B. Základní východiska 

- historie firmy – stručná charakteristika činnosti firmy, výsledky podnikatelské 

činnosti a vývoj finanční situace podniku v minulosti, způsob financování firmy, 
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- důležité charakteristiky produktů – současný stav, doba životnosti, kdo je 

uživatelem a jaké výhody mu budou plynout z uplatnění těchto produktů nebo 

služeb, konkurenční pozice, ochrana produktů, jedinečné rysy strategie. 

 

C. Sledované cíle 

Cíle by měly být konkrétní a pokud je to možné, tak i kvantifikované a měly by se 

vztahovat k období příštích dvou let. Je třeba specifikovat: 

- celkové cíle, kterých se snaží firma realizací podnikatelského projektu dosáhnout, 

- specifické cíle z oblasti prodeje, kvality, inovace, rentability a rozvoje řízení. 

 

D. Přehled základních výsledků a závěrů technicko-ekonomické studie daného 

podnikatelského projektu 

- analýza trhu a tržní konkurence, 

- marketingová strategie, 

- výrobní kapacity, výrobní program, materiály, technologie, výrobní zařízení a 

umístění, 

- organizace a řízení, 

- pracovní síly, 

- prognóza hospodářských výsledků a finančních plánů, 

- analýza rizika, 

- vlastnictví. 

V této části musí být především demonstrována kvalita, profesionální dovednosti a 

angažovanost manažerského týmu k danému podnikatelskému projektu. 

 

E. Shrnutí a závěry 

Zde by měla být pozornost zaměřena na: 

- celkové strategické zaměření projektu s uvedením koordinace všech jeho aspektů 

tak, aby byly splněny dlouhodobé cíle firmy, 

- zdůvodnění očekávaného úspěchu projektu se zvláštní pozorností na přínos 

manažerského týmu k tomuto úspěchu, 

- uvedení jedinečných rysů firmy, 
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- stanovení požadavků na kapitálové zajištění podnikatelského projektu, 

- procentní podíl vlastnictví firmy v rukou jejích zakladatelů. 

Z časového plánu realizace podnikatelského projektu by měl poskytovatel kapitálu 

získat především informace o zahájení podnikatelské činnosti a termínech, kdy bude 

třeba vynaložit finanční prostředky. 

 

F. Přílohy 

V přílohách podnikatelského plánu je možno uvést například: 

- výpisy z OR, 

- životopisy klíčových osobností, 

- výsledky průzkumu trhu, 

- technologická schémata výrobků, případně výroby, 

- výkazy zisků a ztrát, rozvahy a peněžní toky aj. 

 

2.1.5. Požadavky na podnikatelský plán 

Podnikatelský plán by dle literatury (1) měl splňovat následující požadavky: 

- být stručný, přehledný, jednoduchý, 

- demonstrovat výhody produktu či služby pro uživatele, respektive zákazníka, 

- orientovat se na budoucnost, 

- být co nejvěrohodnější a realistický, 

- nebýt příliš optimistický z hlediska tržního potenciálu, ale ani nebýt příliš 

pesimistický, 

- nezakrývat slabá místa a rizika projektu, 

- upozornit na konkurenční výhody projektu, na silné stránky firmy a na kompetenci 

manažerského týmu, 

- prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky v případě užití bankovního úvěru 

k financování projektu, 

- prokázat schopnost firmy zhodnotit investovaný kapitál, 

- být zpracován kvalitně i po formální stránce. 
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Je ovšem třeba si uvědomit, že ani nejkvalitněji zpracovaný podnikatelský plán 

nezaručuje úspěch projektu. Kvalita přípravy se ovšem projeví příznivě tím, že zvyšuje 

naději na úspěch jednotlivých projektů a podstatně snižuje nebezpečí takového 

neúspěchu projektu, který by vážně ohrozil finanční stabilitu firmy, případně i samotnou 

její existenci. 

Kromě toho je třeba si uvědomit, že podnikatelské prostředí se neustále mění, a 

proto zpracovaný podnikatelský plán nebude platit beze změny delší dobu. Je proto 

třeba jej neustále upravovat vzhledem k měnícím se podmínkám. 

 

2.2. Finanční analýza a hodnocení podnikatelských projektů 

 

Finanční analýza a hodnocení podnikatelských projektů zaujímají v technicko-

ekonomické studii projektu ústřední postavení, neboť poskytují základní informace pro 

rozhodování o přijetí či zamítnutí projektu, případně informace pro posouzení 

výhodnosti více variant projektu a rozhodování o výběru varianty, která by se měla 

realizovat. 

 

2.2.1. Celkové investiční náklady 

Celkové investiční náklady jsou sumou všech nákladů kapitálového charakteru, 

které je potřeba vynaložit na vybudování výrobní jednotky a na zabezpečení jejího 

provozu. 

Investiční náklady jsou vynakládány na: 

- stálá aktiva (hmotný a nehmotný investiční majetek), 

- pracovní (provozní) kapitál. 

Rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky tvoří čistý pracovní kapitál, 

který je kryt dlouhodobým kapitálem. 

 

 



 

 25

Oběžná aktiva tvoří: 

- zásoby (průměrná výše prostředků vázaných v zásobách), 

- pohledávky (jejich průměrnou výši stanovíme analogicky se zásobami jako součin 

průměrné doby splatnosti faktur a denní produkce oceněné ve vlastních nákladech 

bez odpisů a úroků z bankovních úvěrů), 

- krátkodobý finanční majetek ( běžný účet plus pokladní hotovost). 

Určitá část těchto oběžných aktiv bude kryta krátkodobými závazky firmy, jejichž výši 

je třeba odhadnout (například obchodní úvěry, které mají povahu závazků vůči 

dodavatelům surovin, materiálů, energie a služeb stanovíme jako součin průměrné doby 

splatnosti faktur a nákladů na jednodenní potřebu příslušných položek). 

 

2.2.2. Zdroje financování podnikatelských projektů 

Zdroje financování podnikatelského projektu lze klasifikovat ze  tří hledisek – 

podle místa jejich vzniku na interní a externí, dle vlastnictví na vlastní a cizí kapitál a 

podle doby, na kterou je má podnik k dispozici na dlouhodobé a krátkodobé. 

Interní zdroje financování přicházejí v úvahu u již existujících firem. V tomto 

případě lze k financování projektu použít především: 

- zisk po zdanění vytvořený v minulosti a zadržený ve firmě (nevyplacený v podobě 

dividend či podílů na zisku), 

- odpisy a přírůstky rezerv (představují nákladové položky, ale nejsou peněžními 

výdaji), 

- odprodej některých složek investičního majetku, který se nevyužívá nebo přináší 

malé výnosy, 

- snížení oběžných aktiv, zejména zásob a pohledávek, čímž lze uvolnit prostředky 

pro financování nových projektů. 

Pro realizaci podnikatelského projektu nově vznikající firmou lze využít pouze 

externí zdroje financování. Mezi základní zdroje externího financování podnikatelských 

projektů patří: 
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- původní vklady vlastníků a jejich zvyšování (u nově vznikajících firem to 

představuje vlastní finanční prostředky podnikatele, přičemž u akciových 

společností mají původní vklady a jejich zvyšování podobu akciového kapitálu), 

- dlouhodobé dluhy (do této skupiny patří všechny dluhy se splatností delší než jeden 

rok), nejvýznamnější místo mezi dluhy zaujímají dlouhodobé bankovní úvěry (v 

Evropě) a dluhopisy (v USA), 

- účasti, které představují vklady dalších subjektů, které se budou podílet na daném 

podnikatelském projektu, 

- dotace a subvence, poskytované ze státního rozpočtu nebo ze specializovaných 

fondů (např. fond na ochranu životního prostředí, fondy pro podporu rozvoje 

podnikatelské činnosti vytvářené jak státními orgány, tak zahraničními subjekty) 

aj., 

- finanční leasing, 

- rizikový kapitál. 

 

Financování aktiv se posuzuje podle tzv. ukazatele krytí stálých aktiv, který lze 

vyjádřit buď jako procentní podíl vlastního kapitálu na stálých aktivech, nebo jako 

procentní podíl dlouhodobého kapitálu na stálých aktivech. V prvním případě by měl 

tento procentní podíl činit minimálně 75 %, v druhém případě minimálně 100 %, 

přičemž platí, že čím vyšší jsou hodnoty těchto ukazatelů, tím je vyšší finanční stabilita 

daného podnikatelského subjektu. 

Významnou charakteristikou podnikatelského projektu z hlediska zdrojů jeho 

financování je finanční, resp. kapitálová struktura projektu. Pro vyjádření této struktury 

se používá více ukazatelů, z nichž k nejrozšířenějším patří: 

- stupeň finanční nezávislosti, který se stanoví jako procentní podíl vlastního kapitálu 

k celkovému kapitálu. Tento ukazatel by měl dosahovat hodnoty minimálně 50 %, 

přičemž platí, že čím vyšší je jeho hodnota, tím solidnější a vůči krizi odolnější je 

financování daného podnikatelského projektu a tím menší je jeho závislost na 

věřitelích, 
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- podíl dlouhodobého, respektive krátkodobého cizího kapitálu na celkovém kapitálu. 

První z těchto ukazatelů by měl mít hodnoty maximálně 50 %, druhý maximálně 30 

%, 

- zadluženost vlastního kapitálu, vyjádřená jako poměr dlouhodobého cizího kapitálu 

k vlastnímu kapitálu, hodnota tohoto ukazatele by měla činit nejvýše 50 % (3). 

 

2.2.3. Toky hotovosti 

Analýza založená na stanovení toků hotovosti (cash flow) během doby životnosti 

projektu ukazuje, do jaké míry peněžní hotovost, tvořená jednak kapitálovými zdroji 

financování a také zdroji, které projekt vyprodukuje (výnosy z tržeb), stačí ke krytí 

finančních potřeb projektu a to jak v období jeho výstavby (investiční náklady), tak i 

v období provozu (pracovní kapitál a úhrada výrobních nákladů, úroků a splátek úvěrů). 

Toky hotovosti v každém roce života projektu se určí jako rozdíl jeho kladných 

(příjmových) toků a toků záporných (výdajových). 

 

Kladné toky hotovosti tvoří: 

- kapitálové zdroje financování (vlastní zdroje podnikatele, subvence a dary, akciový 

kapitál, účasti, obligace a dlouhodobé bankovní půjčky), 

- celkové výnosy během provozu projektu, 

- výnosy z likvidace projektu. 

 

Záporné toky hotovosti tvoří: 

- investiční náklady (náklady na pořízení hmotného i nehmotného investičního 

majetku včetně pracovního kapitálu), 

- vlastní náklady bez odpisů a úroků, 

- úroky a splátky půjček a obligací, 

- daň s příjmů, rozdělení zisku (suma zisku na spotřebu a mezd ze zisku) a dividendy. 

 

Nedostatek hotovosti v určitém roce může být vyrovnán přebytkem v některém 

z předchozích období a nemusí být proto kritický. Významnou informaci poskytuje 
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kumulovaná hodnota bilance hotovosti. Pokud bude tato veličina v některém roce 

záporná, znamená to, že ke krytí potřeb projektu scházejí pohotové peněžní prostředky a 

tím je narušena finanční stabilita podnikatelského projektu. 

 

2.2.4. Plánovaný výkaz zisků a ztrát 

2.2.4.1.Výnosy projektu 

Výnosy projektu v období jeho provozu tvoří především výnosy z tržeb za 

prodané produkty či výnosy z poskytovaných služeb u projektů nevýrobního charakteru. 

Výnosy z tržeb lze určit poměrně snadno pomocí očekávaných prodejních cen. Ovšem 

velikost prodeje a dosahované prodejní ceny jsou značně nejisté veličiny a představují 

obvykle jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů projektu. Z tohoto důvodu je 

užitečné pracovat s variantními předpoklady (tzv. scénáři tržeb), které by firma 

v případě realizace projektu mohla dosáhnout za podmínek příznivého i méně 

příznivého vývoje prodeje a prodejních cen. 

Další položky výnosů projektu mohou tvořit přírůstky zásob vlastní výroby, 

ostatní výnosy provozního charakteru a v některých případech i finanční výnosy, pokud 

bude firma část prostředků vygenerovaných projektem uchovávat v podobě 

termínovaných vkladů, krátkodobých cenných papírů apod. 

 

2.2.4.2.Náklady projektu 

Náklady projektu v jednotlivých letech provozu stanovíme jako součet 

jednotlivých nákladových skupin, které tvoří: 

- spotřeba materiálu a energií, 

- služby, 

- odpisy, 

- osobní náklady, 

- ostatní náklady, 

- finanční náklady. 
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Spotřeba materiálu a energie – zde je třeba přímý a nepřímý (režijní) materiál. Přímý 

materiál představují ty základní materiály a suroviny, respektive nakupované polotovary 

a komponenty, jejichž spotřeba je přímo úměrná objemu produkce (jedná se o náklady 

variabilní, resp. proporcionální). Lze ji určit poměrně jednoduše součinem objemu 

produkce, norem spotřeby na jednotlivé výrobky a nákupní ceny jednotky materiálu. 

 

Služby – nejvýznamnějšími položkami v této skupině jsou opravy a udržování, 

přepravné, spoje, nájemné a případně další služby. 

 

Osobní náklady – jsou tvořeny souhrnem mezd, nákladů na zdravotní a sociální 

zabezpečení, odměn orgánů společnosti a ostatních osobních nákladů. 

Odpisy – „Odpisy investičního majetku tvoří v mnoha případech významnou 

nákladovou položku, o které jsme však již poznamenali, že není výdajem a zůstává 

tudíž firmě k dispozici, přičemž může být použita na různé účely (obnovu investičního 

majetku, krytí přírůstku pohledávek, splátky investičního úvěru apod.). vliv odpisů se 

projevuje v tom, že snižují hrubý zisk (přesněji základnu pro výpočet daně z příjmů) a 

tím snižují i výši daně z příjmů odváděné státu.“ (1) 

Propočet výše odpisů vychází ze stanovených investičních nákladů, jejich roztřídění do 

jednotlivých odpisových skupin a zvoleného způsobu odepisování. 

 

Ostatní náklady – tato skupina nákladů nebývá většinou příliš významná a zahrnuje 

daně a poplatky (silniční daň, daň z nemovitostí, ostatní daně a poplatky). 

Nezanedbatelnou položkou se stávají v případě, že podnik vytváří rezervy na opravy 

hmotného majetku, tvořícího součást projektu. 

 

Finanční náklady – v této skupině jsou významnou položkou úroky z investičního úvěru 

(v případě částečného či úplného financování projektu dlouhodobým bankovním či 

dodavatelským úvěrem), případně úroky z dluhopisů v případě financování projektu 

emisí obligací. 
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2.2.4.3.Stanovení hospodářského výsledku a daně z příjmů 

Výnosy a náklady během jednotlivých let životnosti projektu, jejichž stanovení je 

popsáno v předešlých kapitolách, nám umožní určit hospodářský výsledek projektu, tj. 

zisk před zdaněním. Tuto veličinu stanovíme snadno jako rozdíl výnosů a nákladů 

v každém roce fungování projektu. 

Důležité je však stanovení daně z příjmů, která je významnou výdajovou položkou 

v peněžních tocích. Základ pro výpočet daně z příjmů se stanoví tak, že zisk před 

zdaněním je snížen o sumu odčitatelných položek (příjmy, které nejsou předmětem daně 

z příjmů dle § 18, případně osvobozeny od daně z příjmů dle § 19 Zákona o dani 

z příjmů, příjmy zdaněné zvláštní sazbou u zdroje nebo zúčtování rezerv a opravných 

položek, které byly nedaňovým nákladem do výnosů) a zvýšen o souhrn položek 

daňově neuznatelných (např. náklady na reprezentaci, odměny členům orgánů 

společnosti a tvorba daňově neuznatelných rezerv a opravných položek). 

Pokud je hospodářský výsledek projektu před zdaněním kladný, lze základ daně 

snížit o odpočty daňové ztráty z minulých let a pořízení investičního majetku.  

Výše daně z příjmu se stanoví jako součin základu daně z příjmů a sazby daně z příjmů 

dělené stem. Vzhledem k tomu, že daň z příjmu je třeba určit pro každý rok provozu 

projektu, je možno vycházet z určitého odhadu postupného snižování sazby daně 

z příjmu během doby životnosti projektu. 

Zisk po zdanění je tedy rozdílem zisku před zdaněním a daně z příjmu. 

 

2.2.5. Kritéria hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelských 

projektů 

Kritéria měří výnosnost zdrojů vynaložených na realizaci podnikatelského 

projektu. Dělí se do dvou základních skupin. V první skupině jsou zařazena kritéria, 

tvořená ukazateli rentability kapitálu a doby úhrady, která neberou do úvahy celou dobu 

životnosti projektu, ale omezují se pouze na určitý rok, resp. několik roků života 

projektu. Druhou skupinu tvoří komplikovanější kritéria dynamické povahy, která berou 

v úvahu celé období životnosti projektu. 
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Nejčastěji se pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů používají 

následující kritéria: 

- rentabilita kapitálu (return of capital), a to kapitálu celkového, resp. vlastního, 

- doba úhrady či doba návratnosti (payback period), 

- kritéria založená na diskontování, zahrnující čistou současnou hodnotu (net present 

value), index rentability (profitability index) a vnitřní výnosové procento (internal 

rate of return). 

 

2.2.5.1.Ukazatele rentability 

Tyto ukazatele umožňují měřit výnosnost kapitálu, užitého k financování projektu, 

poměřují zisk z projektu k vloženým prostředkům. K nejčastěji používaným patří: 

- rentabilita vlastního kapitálu – poměr zisku po zdanění (případně před zdaněním) 

k vlastnímu kapitálu vloženému do projektu, 

- rentabilita celkového kapitálu – poměr celkového kapitálu vloženého do projektu 

k hrubému zisku a úrokům (EBIT), nebo k zisku po zdanění a zdaněným úrokům 

(zdaněný EBIT), 

- rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu – liší se od rentability celkového 

kapitálu tím, že ve jmenovateli zlomku je pouze celkový kapitál užitý  

k financování projektu snížený o krátkodobé cizí zdroje, 

- účetní rentabilita projektu – určuje se poměrem průměrné roční výše zisku po 

zdanění k průměrné hodnotě pořízeného investičního majetku. 

Předností ukazatelů rentability kapitálu je jednoduchost výpočtu a srozumitelnost. 

Nevýhodou je závislost na zvoleném způsobu odepisování, resp. na určitých platných 

pravidlech účetnictví, která se v jednotlivých zemích liší.další podstatnou nevýhodou je 

fakt, že tyto ukazatele ignorují odlišnou časovou hodnotu peněz. I přes tyto nedostatky 

mohou být ukazatele rentability nástrojem k rychlému posouzení výhodnosti projektů, 

lze je použít tam, kde je nedostatek detailnějších informací pro hlubší analýzu a 

hodnocení projektů pomocí kritérií založených na diskontování nebo pro předběžné 

vyhodnocení projektů v počáteční fázi přípravy. 
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2.2.5.2.Doba úhrady 

Doba úhrady se definuje jako doba potřebná pro úhradu celkových investičních 

nákladů projektu jeho budoucími příjmy.stanovení vychází z peněžních toků projektu, 

které tvoří příjmy a výdaje za celou dobu života projektu. Předností je opět 

srozumitelnost a jednoduchost výpočtu, hlavními nedostatky jsou fakty, že ignoruje 

příjmy po době úhrady, zdůrazňuje příliš rychlou finanční návratnost projektu a 

nerespektuje faktor času. 

 

2.2.5.3.Kritéria založená na diskontování 

Všechna tato kritéria eliminují základní nedostatek výše uvedených ukazatelů – 

respektují tzv. časovou hodnotu peněz. Faktory působící na odlišnou časovou hodnotu 

peněz jsou zejména tyto: 

- nejistota budoucích příjmů, 

- inflace, 

- oportunitní náklady. 

Vzhledem k těmto faktorům je třeba přepočíst příjmy i výdaje ke stejnému okamžiku – 

diskontovat. 

 

Čistá současná hodnota – představuje rozdíl současné hodnoty všech budoucích příjmů 

projektu a současné hodnoty všech výdajů spojených s projektem. Každý projekt, který 

má kladnou čistou současnou hodnotu zvyšuje hodnotu podniku, naopak projekt se 

zápornou čistou současnou hodnotou hodnotu podniku snižuje. 

 

Index rentability – vyjadřuje podíl současné hodnoty budoucích příjmů a současné 

hodnoty investičních výdajů. Projekt lze realizovat v případě, že index rentability je 

vyšší než jedna. 
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Vnitřní výnosové procento – je to rentabilita, kterou projekt poskytuje během svého 

života. Daný projekt lze přijmout, pokud je jeho vnitřní výnosové procento vyšší než 

diskontní sazba, tj. požadovaná výnosnost podniku. 

 

2.3. Riziko projektu 

 

Pro zhodnocení rizika projektu je důležité vědět, že „riziko je neoddělitelnou 

součástí podnikání. To je spojeno na jedné straně s nadějí na dosažení zvláště dobrých 

hospodářských výsledků, na druhé straně je však doprovází nebezpečí podnikatelského 

neúspěchu, vedoucího ke ztrátám, které mohou mít někdy tak závažný rozsah, že 

výrazně narušují finanční stabilitu firmy a mohou vést až k jejímu úpadku.“ (1) 

Obecně lze chápat podnikatelské riziko jako nebezpečí, že skutečně dosažené 

hospodářské výsledky se budou odchylovat od výsledků předpokládaných, přičemž tyto 

odchylky mohou být žádoucí (směrem k vyššímu zisku) nebo nežádoucí ( směrem ke 

ztrátě) a mohou mít různou velikost. Budoucí vývoj podnikatelských projektů ovlivňuje 

velký počet faktorů, jejichž budoucí vývoj může být nejistý, jedná se o tzv. faktory 

nejistoty, které jsou příčinami či zdroji rizika. Tyto faktory nelze buď ovlivnit vůbec, 

nebo pouze v omezené míře. 

Existuje více způsobů řízení rizika, které mohou zvýšit pravděpodobnost úspěchu 

projektu a minimalizovat nebezpečí neúspěchu, který by mohl vést k finanční nestabilitě 

nebo až k úpadku firmy. Cílem řízení rizika je zjistit, které faktory jsou významné a 

nejvíce ovlivňují riziko daného projektu, jak velké je riziko a zda je ještě a zda je ještě 

přijatelné a jakými opatřeními lze riziko snížit na přijatelnou míru. 

Riziko projektu lze stanovit buď v číselné formě pomocí statistických veličin či nepřímo 

pomocí určitých charakteristik. Číselné stanovení rizika je náročnější a zahrnuje použití 

rozhodovacích matic, pravděpodobnostních a rozhodovacích stromů. Nepřímé stanovení 

rizika je jednodušší a lze při něm vycházet ze dvou předpokladů: první je ten, že 

intenzita dopadů změn rizikových faktorů je závislá na odolnosti projektu proti 

nepříznivým změnám a jeho flexibilitě, druhý je založen na stanovení finanční stability 

projektu. 
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Na základě informací získaných analýzou rizika je třeba rozhodnout, zda je riziko 

daného projektu přijatelné či nikoli a zda a jakým způsobem lze riziko snížit. 

Postupy ke snížení podnikatelského rizika lze rozdělit do dvou skupin: 

- odstranění či oslabení příčin vzniku rizika, tedy ovlivnit vlastní rizikové faktory 

tak, aby v budoucnosti nedošlo k situacím, které jsou pro projekt nepříznivé, jedná 

se o opatření preventivní, 

- snížení nepříznivých důsledků rizika, kdy se opatření zaměřují na snižování 

nepříznivých dopadů určitých rizikových situací – jedná se o opatření nápravná. 

 

Mezi postupy orientované na příčiny vzniku rizika patří: 

- využívání síly k oslabení či odstranění rizik,  

- přesun rizika na jiné objekty, 

- kvalita informace a těsnost styku se zákazníky, 

- zvyšování kvantity a kvality zabezpečení zdrojů, 

- vertikální integrace. 

 

K přístupům zaměřeným na snižování nepříznivých dopadů rizika patří zejména: 

- flexibilita projektu, 

- diverzifikace výrobního programu, zákazníků a odbytových cest, diverzifikace 

zajišťování vstupů či geografická, 

- dělení rizika, 

- pojištění, 

- termínové zajišťování, 

- uplatnění etapových rozhodovacích postupů, 

- vytváření rezerv. 

 

Při posuzování vhodných opatření ke snížení rizika je třeba si uvědomit, že 

realizace těchto opatření je zpravidla spojena s vynaložením určitých nákladů a tato 

opatření vyvolávají vznik sekundárních rizik. Bohužel však neexistuje jednoduchý a 

konkrétní návod jak dospět k závěru o přijatelnosti či nepřijatelnosti rizika projektu. 
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Vhodným nástrojem, který firmě pomůže reagovat kvalitně a pohotově na 

nepříznivé situace je plán korekčních opatření. Je účelné jej zpracovat nikoli pro 

všechny možné budoucí nepříznivé situace, ale pouze pro určité zásadní situace, které 

jsou v úzkém vztahu s významnými faktory rizika. 
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3. Návrh podnikatelského záměru 
 

3.1. Analýza prostředí managementu 

 

3.1.1. Analýza PESTE 

Zkoumá a analyzuje makroprostředí, které je tvořeno faktory působícími 

v obecném smyslu na většinu organizací přímo, avšak na konkrétní výrobek nebo 

službu, které jsou předmětem činnosti organizace zpravidla působí nepřímo.  

Skládá se z pěti částí: P - politické a právní prostředí, E - ekonomické prostředí, 

S - sociální, demografické a kulturní prostředí, T - technické a technologické prostředí, 

E - ekologické prostředí.  

V této analýze jsou využity metody analýzy a syntézy.  

 

Politické a právní prostředí: 

Působí na podnik jako souhrn vlivů, kterými mohou být politicko-mocenské 

zájmy institucionalizované v politických stranách, koalici, opozici. Jistý vliv může mít i 

komunální politika prosazovaná prostřednictvím obecních úřadů. 

Společnost TIPA F, s.r.o. se může obávat případné změny legislativy pro 

zastupování zahraničních značek na českých trzích. Také zpřísnění resp. uvolnění 

podmínek vlády pro dovoz ojetých automobilů může výrazně výnosově záporně 

ovlivnit ekonomiku autorizovaných dealerství v ČR a rovněž tedy společnost TIPA F. 

Negativně mohou ovlivnit případné změny diskutované zvláště v médiích, kdy se 

uvažuje o možnosti prodejů nových automobilů prostřednictvím nákupních 

supermarketů (TESCO, DELVITA aj.). Tyto pokusy pronikají zvláště v Anglii.  

 

Ekonomické prostředí: 

Podnik je ve svém rozhodování a chování rozhodující měrou ovlivněn celkovou 

hospodářskou situací země a její dynamikou. Zejména dostupnost a ceny výrobních 

faktorů, daňové zatížení, měnový a devizový vývoj, hospodářský růst a inflace jsou 

faktory, které na podnik působí. Do ekonomického prostředí patří také odběratelé-
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zákazníci, dodavatelé a finanční instituce. V tabulce jsou uvedeny vybrané faktory 

ekonomického prostředí. 

 

Tab. 2: Faktory ekonomického prostředí  

Ukazatel 2004 2005 
HDP v mld. Kč 2 767,7 2 931,1 
HDP v Kč na 1 obyv. 271 161 286 403 
Devizové rezervy v mld. Kč 636,2 726,7 
Vládní deficit v mld. Kč -114,97 -83,5 
Státní dluh v mld. Kč 592,9 691,2 
Inflace v % 2,8 1,9 
CZK/EUR průměr za rok 31,904 29,784 
CZK/USD průměr za rok 25,701 23,947 
Státní rozpočet - příjmy v mld. Kč 754,081 824,831 
Státní rozpočet - výdaje v mld. Kč 869,051 908,416 
Zahraniční obchod - vývoz v mld. Kč 1 722,657 1 875,220 
Zahraniční obchod - dovoz v mld. Kč 1 749,095 1 834,864 
Zahraniční obchod - bilance v mld. Kč -26,438 40,356 
Podíl značky Ford na trhu nových automobilů v ČR 4,55% 4,52% 
Podíl značky Ford na trhu malých užitkových aut v ČR 15,43% 13,16% 
Průměrná měsíční mzda zaměstnance v ČR v Kč 18 582 19 631 
Průměrná měsíční mzda zaměstnance na Vysočině v Kč 16 025 16 748 
Průměrná měsíční mzda zaměstnance v Jihlavě v Kč 18 030 18 828 
Průměrná měsíční mzda zaměstnance v Třebíči v Kč 14 847 15 467 
Průměrná měsíční mzda zaměstnance ve Znojmě v Kč 14 693 15 268 

 

Značka FORD zaujímá na českém automobilovém trhu značný podíl, 

v prodejnosti se drží okolo 5. místa. I když 4,5 % je dosti malá hodnota, musíme si 

uvědomit, že největší  část trhu zabírá domácí značka Škoda s více než 20 % podílem. 

V konkurenci zahraničních značek si proto vede výborně. Na trhu malých užitkových 

automobilů dokonce zaujímá 2. místo zásluhou vozu FORD Transit, který je obecně 

velmi rozšířen.  

 

Sociální prostředí: 

 V následující tabulce jsou uvedeny sociální faktory, které působí na podnik. 

Avšak podnik by měl také zvažovat důsledky své činnosti pro společnost. Ziskově 

orientované zájmy vlastníků kapitálu a manažerů se mohou dostat do rozporu jak se 

sociálními zájmy okolí, tak i se samotnými zaměstnanci. 
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Tab. 3: Faktory sociálního prostředí  

Ukazatel 2004 2005 
Obyvatelstvo  - bez vzdělání a předškolní výchovy v tis.   11,5 
                          - základní vzdělání v tis.   1 733,5 
                          - střední vzdělání bez maturity v tis.   3 283,1 
                          - střední vzdělání s maturitou v tis.   2 779,6 
                          - vysokoškolské vzdělání v tis.   907,1 
                          - nezjištěno v tis.   1,3 
Počet obyvatel ve věku 0-14 let v ČR v tis. 1 554,5 1 526,9 
Počet obyvatel ve věku 15-64 let v ČR v tis. 7 233,8 7 259,0 
Počet obyvatel ve věku 65 let a více v ČR v tis. 1 423,2 1 434,6 
Počet obyvatel ve věku 0-14 let v kraji Vysočina v tis. 81,7 82,6 
Počet obyvatel ve věku 15-64 let v kraji Vysočina v tis. 361,8 361,4 
Počet obyvatel ve věku 65 let a více na Vysočině v tis. 73,7 73,4 
Saldo migrace (imigrace - emigrace) v ČR v tis. 19,0 30,0 
Přírůstek obyvatelstva v ČR 9 122,0 30 502,0 
Přírůstek obyvatelstva v kraji Vysočina -358,0 653,0 
Přírůstek obyvatelstva v Jihlavě  -41 712,0 
Přírůstek obyvatelstva v Třebíči  -15 -237,0 
Přírůstek obyvatelstva ve Znojmě  104 44,0 
Míra nezaměstnanosti v ČR 8,2% 7,8% 
Míra nezaměstnanosti v kraji Vysočina 7,0% 6,2% 

 

Z tabulky lze vyčíst, že obyvatel v kraji Vysočina stále přibývá, což je velmi 

pozitivní ukazatel do budoucna. Tuto statistiku pouze trochu kazí město Třebíč. 

Kladným faktorem je v tomto období také klesající míra nezaměstnanosti, která může 

podpořit koupěschopnost obyvatelstva. 

 

Technické a technologické prostředí: 

Je zdrojem technického a technologického pokroku, který vede k lepším 

hospodářským výsledkům, zvyšování konkurenceschopnosti podniků a humanizaci 

práce. 

Zahrnuje především služby servisu, neboť právě zde se nachází nejvíce nástrojů  

a zařízení. Úzce souvisí s produktivitou práce, náklady a kvalitou výrobku a služeb. 

Z důvodu každoročních změn technických parametrů vozů musí TIPA F, s.r.o. 

každý rok investovat značné finanční prostředky do diagnostického zařízení, aby bylo 

schopno tyto změny technických parametrů obsáhnout. Tato finanční částka se 

pohybuje okolo 500 tis. Kč ročně. 
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Nemalé finanční prostředky firma vydá také na obměnu montážního a 

demontážního nářadí, cca 300 tis. Kč. Tyto náklady jsou ale nezbytné, protože 

zkvalitňují služby zákazníků a zvyšují produktivitu práce. 

 

Ekologické prostředí: 

Péče o životní prostředí je stále častěji pod dohledem státních orgánů. Klade 

vyšší nároky na řešení ochrany vod, regulaci odpadů a ekologickou výrobu. 

Ekologickým problémem společnosti TIPA F, s.r.o. je otázka, co dělat s vyjetým 

olejem, který je běžným odpadem při opravě a kontrole automobilů. TIPA F, s.r.o. 

likviduje vyjetý olej pomocí speciálních spalovacích kamen, které již ale přestávají být 

použitelné z důvodu odváděných škodlivin do ovzduší. I když z hlediska vytápění 

servisu je to samozřejmě zajímavé, podle informací managementu bude třeba v průběhu 

dvou let investovat cca 800 tis. Kč do změny topného média na plyn. 

Společnost rovněž bude muset investovat do úpravy myčky vozů, aby 

vyhovovala zpřísňujícím se podmínkám ochrany vod. 

 

3.1.2. Analýza IFE, EFE 

Matice hodnocení faktorů vnějšího prostředí (EFE) a matice hodnocení faktorů 

vnitřního prostředí (IFE) umožňují konkretizovat vliv jednotlivých faktorů 

identifikovaných v rámci analýz prostředí s ohledem na jejich důležitost a také na to, jak 

na ně analyzovaná firma svými strategiemi reaguje.  

Probíhá v pěti krocích: 1. identifikace kritických faktorů – příležitosti a hrozby 

(EFE) nebo silné a slabé stránky (IFE), 2. přiřazení váhy v intervalu 0,0 do 1,0 každému 

faktoru – podle důležitosti daného faktoru, 3. přiřazení známky od 1 do 4 každému 

faktoru – podle toho, jak současné strategie firmy reagují na daný faktor, 4. vynásobení 

váhy každého faktoru odpovídající známkou a určení váženého skóre pro každý faktor, 

5. sečtení všech vážených skóre a určení celkového váženého skóre pro danou 

organizaci.  

Zde byly použity metody analýzy, syntézy, komparace a řízeného rozhovoru 

s majitelem firmy. 
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Tab. 4: Analýza EFE 

Faktor Váha Známka Vážené skóre 
Stále rostoucí potřeba automobilové dopravy 0,11 4 0,44
Profesionálnější přístup 0,08 3 0,24
Zdokonalení a rozšíření služeb 0,08 3 0,24
Reklamní prezentace, oslovit zákazníky jiných značek 0,10 4 0,4
Tlak importéra na plnění odběrových kvót 0,10 4 0,4
Modelová konkurence (Passat, Octavia,..) 0,07 3 0,21
Preference české značky před zahraničními 0,06 2 0,12
Invence nových zaměstnanců 0,04 1 0,04
Zlepšení kolektivního prostředí 0,06 2 0,12
Ztráta autorizovaného zastoupení značky 0,10 4 0,4
Akční ceny 0,04 3 0,12
Konkurence neautorizovaných servisů 0,04 2 0,08
Využití internetového obchodu 0,04 1 0,04
Spolupráce s velkoodběrateli 0,05 2 0,1
Optimalizovat velikost skladů 0,03 4 0,12
Suma 1,00 x 3,07

 

Bez ohledu na počet kritických faktorů úspěchu zahrnutých v matici je nejvyšší 

možné celkové vážené skóre 4,0 a nejnižší možné 1,0. Hodnota 3,07 udává, že 

společnost TIPA F, s.r.o. poměrně dobře reaguje na existující příležitosti a hrozby ve 

svém odvětví. 

 

Tab. 5: Analýza IFE 

Faktor Váha Známka Vážené skóre 
3 prodejní zóny 0,11 2 0,22
Výhodné umístění provozoven 0,10 3 0,3
Kvalifikovaný, pravidelně trénovaný personál 0,09 4 0,36
Nedostatečná informovanost veřejnosti 0,09 4 0,36
Sobotní servis a prodej 0,08 3 0,24
Nižší produktivita práce 0,07 4 0,28
Nízká motivace zaměstnanců 0,08 4 0,32
Kvalita náhradních dílů, garance 0,04 3 0,12
Silné postavení značky na trhu 0,05 3 0,15
Tranzit – nejvýše hodnocený užitkový vůz 0,07 3 0,21
Zázemí prodeje a servisu na velmi dobré úrovni 0,06 3 0,18
Vyšší ceny servisu oproti neznačkovým 0,04 4 0,16
Nízké využití kapacity servisu 0,05 4 0,2
Rozdílná kvalita a objem prodeje v zónách 0,03 2 0,06
Široký sortiment služeb 0,04 3 0,12
Suma 1,00 x 3,28
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Z tabulky analýzy IFE vyplývá, že firma má značnou vnitřní sílu. I když se zdá, 

že firma z těchto dvou analýz vychází velmi slušně, je třeba tyto čísla brát s rezervou, 

neboť přiřazování vah a známek faktorů je velmi subjektivní. Spíše je kladen důraz na 

celý proces tvorby těchto matic, uvědomování si nejdůležitějších faktorů a toho, jak na 

ně firma reaguje, a nikoliv na konečnou hodnotu celkového váženého skóre. 

 

3.1.3. SWOT analýza 

 Porovnává vnější příležitosti a hrozby s vnitřními silnými a slabými stránkami 

společnosti.  

 Pro tuto analýzu byly použity metody analýzy, syntézy a komparace. 

 

Silné stránky: 

− Široký sortiment náhradních dílů 

skladem. 

− Kvalita náhradních dílů, garance. 

− Množstevní slevy náhradních dílů. 

− Zázemí prodeje a servisu na velmi dobré 

úrovni. 

− Sobotní servis a prodej. 

− 3 prodejní zóny. 

− Výhodné umístění provozoven. 

− Silné postavení značky na trhu. 

− Dlouholetá tradice. 

− Široký sortiment služeb. 

− Kvalita vozidel. 

− Tranzit – nejvýše hodnocený užitkový 

vůz. 

− Dostatečná kapacita servisu. 

− Kvalifikovaný, pravidelně trénovaný 

personál. 

− Značkový servis. 

Slabé stránky: 

− Mrtvé peníze v zásobách. 

− Často vyšší prodejní cena náhradních 

dílů. 

− Vyšší provozní náklady náhradních 

dílů. 

− Rozdílná kvalita a objem prodeje 

v zónách. 

− Nestejně vybavené zázemí Jihlava a 

Znojmo. 

− Vysoké úroky profinancování 

skladových zásob. 

− Nedostatečná informovanost veřejnosti. 

− Nízké využití kapacity servisu. 

− Nižší produktivita práce. 

− Vyšší ceny servisu oproti neznačkovým. 

− Nízká motivace zaměstnanců. 

− Nedostatečné financování pro 

poskytování služeb. 
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Příležitosti: 

− Akční ceny. 

− Spolupráce s velkoodběrateli. 

− Využití internetového obchodu. 

− Optimalizovat velikost skladů. 

− Modelová ofenzíva (Focus). 

− Invence nových zaměstnanců. 

− Zlepšení kolektivního prostředí. 

− Reklamní prezentace, oslovit zákazníky 

jiných značek. 

− Zdokonalení a rozšíření služeb. 

− Profesionálnější přístup. 

− Rostoucí životní úroveň. 

− Stále rostoucí potřeba automobilové 

dopravy. 

Hrozby: 

− Tlak importéra na plnění odběrových 

kvót. 

− Narůstající konkurence. 

− Modelová konkurence (Passat, 

Octavia,..). 

− Konkurence neautorizovaných servisů. 

− Kvantita vs. kvalita. 

− Preference české značky před 

zahraničními. 

− Ztráta autorizovaného zastoupení 

značky. 

− Rostoucí ceny benzinu a nafty. 

− Rostoucí podíly japonských a 

korejských značek. 

− Prodej automobilů prostřednictvím 

nákupních supermarketů. 

 

 

3.2. Finanční analýza 

 

3.2.1. Vertikální analýza 

 
• Vertikální analýza - procentní rozbor 

 
Při rozboru výkazu z roku n se zjišťuje:  

 - podíl jednotl. položek v roce n na základní položce v roce n vyjádřený v %. 

Základní položka v ROZVAZE = celková aktiva.  

Základní položka ve VZZ = celkové výnosy. 
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Tab. 6: Vertikální analýza aktiv 

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 Průměr 
AKTIVA CELKEM  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Dlouhodobý majetek  37,48% 36,61% 45,23% 41,92% 40,31%
Dlouhodobý nehmotný majetek  0,34% 0,02% 0,01% 0,07% 0,11%
Software 0,34% 0,02% 0,01% 0,07% 0,11%
Dlouhodobý hmotný majetek  37,14% 36,60% 45,22% 41,85% 40,20%
Pozemky 4,19% 2,14% 2,76% 2,60% 2,92%
Stavby 28,95% 28,96% 36,52% 34,47% 32,23%
Movité věci a soubory movitých věcí 3,92% 5,47% 5,08% 4,26% 4,68%
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,08% 0,03% 0,86% 0,52% 0,37%
Oběžná aktiva  60,92% 72,25% 52,91% 56,46% 60,64%
Zásoby  41,27% 53,28% 38,11% 44,32% 44,25%
Materiál 0,05% 0,02% 0,01% 0,01% 0,02%
Nedokončená výroba a polotovary 1,29% 2,32% 7,73% 6,19% 4,38%
Zboží 39,93% 50,95% 30,36% 38,12% 39,84%
Dlouhodobé pohledávky 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
Odložená daňová pohledávka 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
Krátkodobé pohledávky  10,92% 13,67% 11,61% 10,63% 11,71%
Pohledávky z obchodních vztahů 9,18% 12,77% 10,07% 7,88% 9,97%
Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,00% 0,00% 0,00% 0,56% 0,14%
Dohadné účty aktivní 1,01% 0,64% 1,54% 1,27% 1,11%
Jiné pohledávky 0,73% 0,26% 0,00% 0,93% 0,48%
Finanční majetek  8,63% 5,30% 3,19% 1,52% 4,66%
Peníze 0,14% 0,43% 0,29% 0,56% 0,36%
Účty v bankách 8,49% 4,87% 2,90% 0,96% 4,30%
Časové rozlišení  1,59% 1,32% 1,86% 1,62% 1,60%
Náklady příštích období  0,41% 0,57% 0,63% 0,39% 0,50%
Příjmy příštích období 1,18% 0,75% 1,24% 1,23% 1,10%

 

Největší část aktiv tvoří oběžná aktiva, jejichž hodnota se pohybuje v průměru  

okolo 61 %, následují zásoby se 44 %. Až třetí místo zaujímá dlouhodobý majetek 

firmy. Je důležité, že firma nemá téměř žádné dlouhodobé pohledávky, zatímco 

krátkodobé pohledávky s hodnotou přes 8 milionů Kč tvoří 11 % z celkových aktiv, což 

se podílí na nedostatku kapitálu. Rozhodující položkou u oběžných aktiv jsou zásoby, 

které jsou relativně neměnné po celé období a to díky stejným požadavkům od 

výhradního importéra. 
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Tab. 7: Vertikální analýza pasiv 

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 Průměr 
PASIVA CELKEM   100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Vlastní kapitál  13,53% 11,56% 12,11% 11,67% 12,22%
Základní kapitál 28,62% 25,98% 37,16% 35,08% 31,71%
Základní kapitál 28,62% 25,98% 37,16% 35,08% 31,71%
Rezervní fondy, nedělit. fond a ost. fondy ze zisku 0,03% 0,15% 0,22% 0,21% 0,15%
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 0,03% 0,15% 0,22% 0,21% 0,15%
Výsledek hospodaření minulých let -17,81% -13,85% -20,82% -23,86% -19,08%
Nerozdělený zisk minulých let  0,87% 0,79% 1,12% 1,06% 0,96%
Neuhrazená ztráta minulých let -18,67% -14,63% -21,95% -24,92% -20,04%
Výsledek hospodaření běžného účetního období   2,68% -0,79% -3,42% 0,20% -0,33%
Cizí zdroje   86,15% 86,45% 85,82% 87,49% 86,48%
Rezervy   1,89% 1,25% 6,83% 5,20% 3,79%
Ostatní rezervy 1,89% 1,25% 6,83% 5,20% 3,79%
Dlouhodobé závazky  17,24% 13,00% 22,02% 8,70% 15,24%
Závazky - ovládající a řídící osoba 11,37% 8,85% 12,65% 0,00% 8,22%
Dohadné účty pasivní 2,68% 1,26% 1,36% 0,91% 1,55%
Jiné závazky 2,05% 1,86% 6,59% 6,34% 4,21%
Odložený daňový závazek 1,13% 1,03% 1,42% 1,45% 1,26%
Krátkodobé závazky  55,36% 60,30% 38,65% 42,85% 49,29%
Závazky z obchodních vztahů 47,89% 54,07% 30,00% 36,89% 42,21%
Závazky ke společníkům 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%
Závazky k zaměstnancům 1,91% 1,72% 2,54% 2,78% 2,24%
Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 0,45% 0,41% 0,48% 0,51% 0,46%
Stát - daňové závazky a dotace -1,08% 0,59% 0,49% 1,82% 0,46%
Krátkodobé přijaté zálohy 5,83% 3,16% 0,89% 0,34% 2,56%
Jiné závazky 0,35% 0,35% 4,26% 0,49% 1,36%
Bankovní úvěry a výpomoci   11,66% 11,89% 18,32% 30,73% 18,15%
Bankovní úvěry dlouhodobé 11,66% 0,00% 14,22% 10,60% 9,12%
Krátkodobé finanční výpomoci 0,00% 11,89% 4,10% 20,13% 9,03%
Časové rozlišení   0,32% 1,99% 2,07% 0,84% 1,31%
Výdaje příštích období 0,26% 0,68% 2,01% 0,84% 0,95%
Výnosy příštích období  0,06% 1,31% 0,06% 0,00% 0,36%

 

Z tabulky vyplývá, že firma TIPA F, s.r.o. je poměrně dosti zadlužená, neboť 

cizí zdroje zabírají v průměru 86,5 % z celkových pasiv. Za zmínku také stojí rostoucí 

tendence bankovních úvěrů a výpomocí z 12 % z roku 2003 až na 31 % v roce 2006. 

Cizí zdroje nadměrně převyšují vlastní kapitál, což předpokládám, že je způsobeno 

špatným hospodařením v minulých letech (neuhrazená ztráta). 
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Tab. 8: Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát 

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 Průměr 
Tržby za prodej zboží  73,54% 78,55% 73,28% 78,99% 76,09%
Náklady vynaložené na prodané zboží 72,01% 74,81% 69,70% 74,91% 72,85%
Obchodní marže   1,53% 3,75% 3,58% 4,08% 3,23%
Výkony  25,55% 20,92% 22,76% 20,58% 22,45%
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 25,50% 20,55% 21,26% 20,99% 22,07%
Změna stavu zásob vlastní činnosti 0,05% 0,37% 1,50% -0,41% 0,38%
Výkonová spotřeba   17,54% 16,63% 18,00% 16,33% 17,12%
Spotřeba materiálu a energie 9,64% 9,30% 10,00% 10,57% 9,88%
Služby 7,90% 7,33% 8,00% 5,77% 7,25%
Přidaná hodnota  9,54% 8,04% 8,34% 8,33% 8,56%
Osobní náklady 4,97% 4,69% 5,71% 6,28% 5,41%
Mzdové náklady 3,64% 3,44% 4,05% 4,27% 3,85%
Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0,00% 0,00% 0,13% 0,32% 0,11%
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1,27% 1,20% 1,46% 1,60% 1,38%
Sociální náklady 0,06% 0,05% 0,07% 0,09% 0,07%
Daně a poplatky 0,04% 0,03% 0,03% 0,04% 0,04%
Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1,08% 1,24% 1,09% 0,98% 1,10%
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  0,54% 0,01% 0,76% 0,24% 0,39%
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  0,54% 0,01% 0,76% 0,24% 0,39%
Zůstatková cena prodaného dlouhod. majetku a materiálu  0,53% 0,01% 0,77% 0,01% 0,33%
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0,53% 0,01% 0,77% 0,01% 0,33%
Změna stavu rezerv a opravných položek -0,33% -0,36% 1,63% -0,43% 0,13%
Ostatní provozní výnosy 0,23% 0,41% 3,15% 0,12% 0,98%
Ostatní provozní náklady 1,16% 1,79% 3,11% 0,38% 1,61%
Provozní výsledek hospodaření 2,88% 1,06% -0,08% 1,41% 1,32%
Výnosové úroky 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
Nákladové úroky 1,34% 1,31% 1,34% 1,23% 1,30%
Ostatní finanční výnosy 0,01% 0,03% 0,04% 0,01% 0,02%
Ostatní finanční náklady 0,06% 0,06% 0,05% 0,07% 0,06%
Finanční výsledek hospodaření -1,33% -1,34% -1,35% -1,29% -1,33%
Daň z příjmů za běžnou činnost  0,46% 0,04% -0,02% 0,04% 0,13%
     -odložená 0,46% 0,04% -0,02% 0,04% 0,13%
Výsledek hospodaření za běžnou činnost  1,08% -0,31% -1,41% 0,09% -0,14%
Mimořádné výnosy 0,01% 0,03% 0,00% 0,01% 0,01%
Mimořádné náklady 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%
Mimořádný výsledek hospodaření  0,01% 0,03% 0,00% 0,00% 0,01%
Výsledek hospodaření za účetní období  1,10% -0,28% -1,41% 0,09% -0,13%
Výsledek hospodaření  před zdaněním  1,56% -0,25% -1,43% 0,13% 0,00%

 

Jako základ 100 % je pro vertikální analýzu výkazu zisků a ztrát zvolena 

položka celkových výnosů. Největší část tohoto ukazatele tvoří pochopitelně tržby za 

prodej zboží se 76 % následované tržbami z prodeje služeb s 22 %. Za povšimnutí stojí, 

že průměrný výsledek hospodaření za tyto čtyři roky zaujímá téměř 0 % podíl, což je 

způsobeno ztrátami v letech 2004 a 2005. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se 
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postupně odepisuje a odpisy se díky tomu snižují. Jelikož firma zatím moc neinvestuje 

do nových zařízení a technologie, proto odpisy mají spíše klesající tendenci . 

 

 

3.2.2. Horizontální analýza 

 

• Horizontální analýza – analýza vývojových trendů 

 

Při rozboru výkazu z roku n se zjišťuje: 

 - změna roku n k roku n-1 = hodnota roku n – hodnota roku n-1 => absolutní      

změna, 

 - změna roku n k roku n-1 v % = (částka absolutní změny) / (částka roku n-1) 

*100 => relativní změna. 

 

Tab. 9: Horizontální analýza aktiv v tis. Kč 

Ukazatel 04/03 % 05/04 % 06/05 % 
AKTIVA CELKEM  7 777 10,19 -25 314 -30,10 3 477 5,91
Dlouhodobý majetek  -665 -2,32 -1 356 -4,85 -490 -1,84
Dlouhodobý nehmotný majetek  -250 -95,42 -7 -58,33 37 740,00
Software -250 -95,42 -7 -58,33 37 740,00
Dlouhodobý hmotný majetek  -415 -1,46 -1 349 -4,83 -527 -1,98
Pozemky -1 566 -48,97 -11 -0,67 0 0,00
Stavby 5 0,02 -634 -2,87 -9 -0,04
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 184 39,61 -1 186 -28,42 -335 -11,22
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek -38 -60,32 482 1928,00 -183 -36,09
Oběžná aktiva  8 648 18,60 -24 045 -43,60 4 051 13,02
Zásoby  9 171 29,11 -18 264 -44,90 5 190 23,16
Materiál -28 -70,00 -4 -33,33 -2 -25,00
Nedokončená výroba a polotovary 786 79,96 2 778 157,04 -694 -15,26
Zboží 8 413 27,60 -21 038 -54,09 5 886 32,97
Dlouhodobé pohledávky -76 -100,00 0 X 0 X 
Odložená daňová pohledávka -76 -100,00 0 X 0 X 
Krátkodobé pohledávky  2 097 25,15 -3 608 -34,57 -211 -3,09
Pohledávky z obchodních vztahů 2 735 39,02 -3 824 -39,24 -1 016 -17,16
Krátkodobé poskytnuté zálohy 0 x 0 X 346 X 
Dohadné účty aktivní -280 -36,41 418 85,48 -119 -13,12
Jiné pohledávky -358 -63,93 -202 -100,00 578 X 
Finanční majetek  -2 544 -38,60 -2 173 -53,71 -928 -49,55
Peníze 223 206,48 -162 -48,94 180 106,51
Účty v bankách -2 767 -42,69 -2 011 -54,13 -1 108 -65,02
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Časové rozlišení  -206 -16,97 87 8,63 -84 -7,67
Náklady příštích období  120 38,34 -65 -15,01 -125 -33,97
Příjmy příštích období -326 -36,18 152 26,43 41 5,64

 

 

 Tabulky horizontální analýzy aktiv ukazují poměrně značnou kolísavost 

jednotlivých položek během čtyř let. Nejhorším rokem z tohoto období se zdá být rok 

2005, protože většina položek aktiv se v tomto roce dostala do záporných hodnot. 

Pozitivně se dá hodnotit např. vymazání dlouhodobých pohledávek, což znamená, že 

zákazníci platí buď v řádném termínu nebo s mírným zpožděním. Položka finančního 

majetku se rok od roku stále snižuje, tzn. že firma spotřebovává stále více svých 

peněžních prostředků na financování provozu společnosti. 

 

Tab. 10: Horizontální analýza pasiv v tis. Kč 

Ukazatel 04/03 % 05/04 % 06/05 % 
PASIVA CELKEM   7 777 10,19 -25 314 -30,10 3 477 5,91
Vlastní kapitál  -604 -5,85 -2 605 -26,79 149 2,09
Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost. fondy ze 
zisku 103 412,00 0 0,00 0 0,00
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 103 412,00 0 0,00 0 0,00
Výsledek hospodaření minulých let 1 946 -14,32 -596 5,12 -2 614 21,35
Nerozdělený zisk minulých let  0 0,00 0 0,00 0 0,00
Neuhrazená ztráta minulých let 1 946 -13,65 -596 4,84 -2 614 20,26
Výsledek hospodaření běžného účetního období  -2 653 -129,54 -2 009 332,07 2 763 -105,70
Cizí zdroje   6 946 10,56 -22 252 -30,60 4 023 7,97
Rezervy   -390 -27,03 2 963 281,39 -776 -19,32
Ostatní rezervy -390 -27,03 2 963 281,39 -776 -19,32
Dlouhodobé závazky  -2 224 -16,90 2 013 18,41 -7 533 -58,17
Závazky - ovládající a řídící osoba -1 240 -14,29 0 0,00 -7 440 -100,00
Dohadné účty pasivní -985 -48,10 -262 -24,65 -237 -29,59
Jiné závazky 0 0,00 2 309 147,35 74 1,91
Odložený daňový závazek 1 0,12 -34 -3,93 70 8,41
Krátkodobé závazky  8 460 20,02 -27 998 -55,20 3 963 17,44
Závazky z obchodních vztahů 8 921 24,40 -27 844 -61,22 5 339 30,27
Závazky ke společníkům 0 X 0 X 7 X 
Závazky k zaměstnancům -15 -1,03 49 3,39 241 16,14
Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 0 0,00 -63 -18,31 34 12,10
Stát - daňové závazky a dotace 1 319 -160,66 -212 -42,57 847 296,15
Krátkodobé přijaté zálohy -1 790 -40,21 -2 137 -80,28 -311 -59,24
Jiné závazky 25 9,33 2 209 753,92 -2 194 -87,69
Bankovní úvěry a výpomoci   1 100 12,36 770 7,70 8 369 77,71
Bankovní úvěry dlouhodobé -8 900 -100,00 8 360 X -1 760 -21,05
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Krátkodobé finanční výpomoci 10 000 X -7 590 -75,90 10 129 420,29
Časové rozlišení   1 435 592,98 -457 -27,25 -695 -56,97
Výdaje příštích období 376 188,94 608 105,74 -658 -55,62
Výnosy příštích období  1 059 2462,79 -1 065 -96,64 -37 -100,00

 

Podle horizontální analýzy pasiv se firma stále zadlužuje, jak je patrné z rostoucí 

položky bankovních úvěrů a výpomocí. To je způsobeno tím, že firma je nucena splácet 

své krátkodobé závazky a nemá peníze k dispozici. Z tohoto důvodu klesá i hodnota 

cizích zdrojů a celkových pasiv.  

 

Tab. 11: Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát v tis. Kč 

Ukazatel 04/03 % 05/04 % 06/05 % 
Tržby za prodej zboží  27 752 20,19 -29 753 -18,01 -1 131 -0,83
Náklady vynaložené na prodané zboží 22 728 16,89 -28 484 -18,11 -1 448 -1,12
Obchodní marže   5 024 175,60 -1 269 -16,09 317 4,79
Výkony  -3 748 -7,85 -1 928 -4,38 -7 078 -16,82
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb -4 435 -9,31 -3 921 -9,07 -3 605 -9,17
Změna stavu zásob vlastní činnosti 687 693,94 1 993 253,56 -3 473 -124,97
Výkonová spotřeba   2 203 6,72 -1 705 -4,87 -5 501 -16,53
Spotřeba materiálu a energie 1 541 8,55 -1 072 -5,48 -516 -2,79
Služby 662 4,48 -633 -4,10 -4 985 -33,70
Přidaná hodnota  -927 -5,20 -1 492 -8,82 -1 260 -8,17
Osobní náklady 580 6,25 688 6,98 138 1,31
Mzdové náklady 433 6,37 245 3,39 -220 -2,94
Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 X 240 X 310 129,17
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 136 5,72 187 7,44 28 1,04
Sociální náklady 11 10,58 16 13,91 20 15,27
Daně a poplatky -3 -4,48 -1 -1,56 11 17,46
Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 598 29,71 -594 -22,75 -346 -17,15
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu  -987 -97,05 1 379 4596,67 -1 009 -71,61
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  -987 -97,05 1 379 4596,67 -1 009 -71,61
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu  -965 -97,08 1 391 4796,55 -1 406 -99,01
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku -965 -97,08 1 391 4796,55 -1 406 -99,01
Změna stavu rezerv a opravných položek -129 20,61 3 768 -499,07 -3 745 -124,29
Ostatní provozní výnosy 436 101,40 4 964 573,21 -5 619 -96,38
Ostatní provozní náklady 1 593 73,31 1 981 52,60 -5 095 -88,65
Provozní výsledek hospodaření -3 152 -58,57 -2 382 -106,82 2 555 -1680,9
Výnosové úroky -103 -91,96 -8 -88,89 -1 -100,00
Nákladové úroky 253 10,12 -273 -9,92 -382 -15,41
Ostatní finanční výnosy 52 400,00 10 15,38 -51 -68,00
Ostatní finanční náklady 10 8,33 -45 -34,62 29 34,12
Finanční výsledek hospodaření -314 12,59 320 -11,40 29 -1,17
Daň z příjmů za běžnou činnost  -788 -91,10 -111 -144,16 103 -302,94
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     -odložená -788 -91,10 -111 -144,16 103 -302,94
Výsledek hospodaření za běžnou činnost  -2 678 -132,38 -1 951 297,86 2 753 -105,64
Mimořádné výnosy 35 140,00 -60 -100,00 12 X 
Mimořádné náklady 0 X 8 x 2 25,00
Mimořádný výsledek hospodaření  35 140,00 -68 -113,33 10 -125,00
Výsledek hospodaření za účetní období  -2 643 -129,05 -2 019 339,33 2 763 -105,70
Výsledek hospodaření  před zdaněním  -3 431 -117,78 -2 130 411,20 2 866 -108,23

 

 

Z horizontální analýzy výkazu zisků a ztrát je zřejmé, že v roce 2005 poklesly 

tržby, ale také se snížily náklady vynaložené na prodej, což tuto ztrátu trochu 

vyrovnává. Položky výsledků hospodaření za účetní období jsou poněkud zkreslující. 

V roce 2005 jde o prohlubování ztráty o 339 %, v roce 2006 se společnost dostává opět 

do kladných částek. V roce 2006 se firmě podařilo zvýšit produktivitu práce a 

modernizovat pracovní prostředí a to se také projevilo na provozním výsledku 

hospodaření který prudce narostl oproti minulému roku. 

 

3.2.3. Analýza rozdílových ukazatelů 

 

3.2.3.1.Čistý pracovní kapitál 

 

• Čistý pracovní kapitál  =  Oběžná aktiva – Krátkodobé závazky 

 

Tab. 12: Čistý pracovní kapitál v tis. Kč 

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 
Čistý pracovní kapitál 4 245 -5 567 5 976 -4 065 
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Graf 1: Čistý pracovní kapitál v letech 2003 - 2006 

Čistý pracovní kapitál

-8 000
-6 000
-4 000
-2 000

0
2 000
4 000
6 000
8 000

2003 2004 2005 2006

rok

tis
. K

č

 
 

Čistý pracovní kapitál představuje částku volných prostředků, která zůstane 

podniku k dispozici po úhradě všech běžných závazků. Uspokojivá výše pracovního 

kapitálu je jedním ze znaků dobré finanční situace podniku, kdy je podnik schopen 

uhradit své závazky (finanční polštář). V případě, že by krátkodobé závazky 

převyšovaly oběžná aktiva, vznikne tzv. nekrytý dluh, což je pro podnik nežádoucí. 

Tato situace u firmy TIPA F, s.r.o. nastala v letech 2004 a 2006. 

 

Tab. 13: Podíly ukazatelů čistého pracovního kapitálu 

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 
Oběžná aktiva 52,39% 47,60% 55,31% 47,27% 
Krátkodobé závazky 47,61% 52,40% 44,69% 52,73% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Porovnání ukazatelů čistého pracovního kapitálu 



 

 51

0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000

tis
. K

č

2003 2004 2005 2006

rok

Porovnání ukazatelů čistého pracovního kapitálu

Oběžná aktiva Krátkodobé závazky
 

 

Oběžný majetek je část aktiv podniku, která má rychlý obrat. Z hlediska času je 

to majetek s dobou obratu kratší než 1 rok. Věcně zahrnuje zásoby, pohledávky, peněžní 

prostředky v hotovosti i na běžných účtech a krátkodobý finanční majetek. Funkčně 

zajišťuje oběžný majetek plynulou hospodářskou činnost. Relace mezi oběžnými aktivy  

a krátkodobými závazky má vliv na platební schopnost podniku. 

 

 

3.2.4. Analýza poměrových ukazatelů 

 

3.2.4.1.Zadluženost 

 

• Celková zadluženost = Celkové závazky / Celková aktiva * 100  

(Krátkodobé závazky + Dlouhodobé závazky + Bankovní úvěry) / Celková 

aktiva 

 

• Dlouhodobá zadluženost = Dlouhodobé závazky / Celková aktiva * 100  

(Dlouhodobé závazky + Bankovní úvěry dlouhodobé) / Celková aktiva 
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• Krátkodobá zadluženost = Krátkodobé závazky / Celková aktiva * 100 

(Krátkodobé závazky + Běžné bankovní úvěry) / Celková aktiva 

 

• Míra samofinancování = Vlastní jmění / Celková aktiva * 100  

 

• Dluh na vlastním jmění = Celkové závazky / Vlastní jmění 

(Krátkodobé závazky + Dlouhodobé závazky + Bankovní úvěry) / Vlastní jmění 

 

• Úrokové krytí = Zisk před zdaněním a úroky (ZUD) /  Úroky nákladové 

 

• Ukazatel podkapitalizování = (Dlouhodobé závazky + VJ) / Stálá aktiva 

 

Tab. 14: Ukazatele zadluženosti 

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 
Optimální 
hodnota 

Celková zadluženost 84,26% 85,19% 78,99% 82,28% 50%
Dlouhodobá zadluženost 28,90% 13,00% 36,24% 19,30% 
Krátkodobá zadluženost 55,36% 72,19% 42,75% 62,99% 
Míra samofinancování 13,53% 11,56% 12,11% 11,67% 50%
Dluh na vlastní jmění 6,23 7,37 6,52 7,05 
Úrokové krytí 2,17 0,81 -0,07 1,10 3
Ukazatel podkapitalizování 0,82 0,74 0,75 0,49 

 

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

budoucí možné finanční nestability, zvyšuje se riziko pro věřitele, že jejich zapůjčený 

kapitál nebude splácen. Z tabulky je patrné, že firma TIPA F, s.r.o. je velmi zadlužena a 

měla by tuto situaci začít řešit, neboť to vrhá špatný vliv na budoucí věřitele. 

Ukazatel míry samofinancování bývá považován za jeden z nejvýznamnějších 

ukazatelů pro hodnocení celkové finanční situace podniku. Bohužel ani tento ukazatel 

nedosahuje optimální výše, protože 12 % představuje nedostatečné financování penězi 

vlastníků. 

Ukazatel úrokového krytí měří, kolikrát by se mohl provozní zisk snížit  

před tím, než se společnost dostane na úroveň, kdy již nebude schopna zaplatit své 

úrokové povinnosti. Neschopnost platit úrok muže vést k vážných problémům - věřitelé 
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mohou navrhnout společnost do konkursního řízení. Hodnota tohoto ukazatele je nízká, 

neboť průměrná hodnota se v amerických podnicích pohybuje kolem 8. 

 

Graf 3: Vývoj celkové zadluženosti v letech 2003 - 2006 
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3.2.4.2.Likvidita 

 
• Běžná likvidita = Oběžná aktiva / Krátkodobé závazky 

(Oběžná aktiva / Krátkodobé závazky + Běžné bankovní úvěry) 

Optimální hodnota: 2 

 

• Pohotová likvidita  =  (Oběžná aktiva – Zásoby) / Krátkodobé závazky 

Optimální hodnota: 1 – 1,5 

 

• Hotovostní likvidita = Finanční majetek krátkodobé povahy / Krátkodobé 

závazky  

Optimální hodnota: 0,2 – 0,5 

 

Tab. 15: Ukazatele likvidity 

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 
Běžná likvikdita 1,10 0,91 1,24 0,90 
Pohotová likvidita 0,36 0,24 0,35 0,19 
Hotovostní likvidita 0,16 0,07 0,07 0,02 
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Graf 4: Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2003 - 2006  
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 Tyto ukazatele mají význam především pro krátkodobé věřitele podniku a 

poskytují jim cennou informaci, do jaké míry jsou jejich krátkodobé investice chráněny 

hodnotou majetku, neboť věřitelé podstupují určité riziko, že jim závazky nebudou 

spláceny.  

Ani jeden z ukazatelů likvidity nedosahuje optimální výše, dokonce jsou od ní 

dosti vzdáleny. Nelze předpokládat, že by se k této hranici v budoucnu dostaly, neboť 

v průběhu těchto čtyř let nevykazují rostoucí tendenci. Firma doplácí na příliš vysoké 

krátkodobé závazky. 

Toto hodnocení by však platilo u výrobních podniků, ale co se týká prodejců 

automobilů, tak všechny optimální hodnoty je potřebné o 50 % snížit. 

 

3.2.4.3.Aktivita  

 

• Obrat celkových aktiv = Tržby / Celková aktiva 

(Tržby za prodej zboží + Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb / Celková 

aktiva) 

Měří efektivnost využití veškerých aktiv v podniku. 
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• Obrat HIM = Tržby / HIM v ZC 

Ukazatel udává, kolikrát se za rok obrátí hodnota HIM v tržbách. 

 

• Obrat zásob = Tržby / Zásoby 

Udává, kolikrát za rok se zásoby přemění na ostatní formy oběžného majetku až  

po opětovný nákup zásob. 

 

• Doba obratu zásob = 365 / Obrat zásob 

Udává, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob.  

 

• Obrat pohledávek = Tržby / Průměrný stav pohledávek 

 Udává počet obrátek – transformace pohledávek v hotové peníze. 

 

• Doba obratu pohledávek = 365 / Obrat pohledávek 

Vyjadřuje dobu, po kterou musí podnik v průměru čekat, než obdrží platby  

od svých odběratelů. 

 

Tab. 16: Ukazatele aktivity 

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 
Obrat celkových aktiv 2,42 2,48 2,97 2,73 
Obrat hmotného majetku 6,47 7,46 6,57 6,51 
Obrat zásob 5,88 5,12 7,80 6,16 
Doba obratu zásob 62,12 71,23 46,81 59,25 
Obrat pohledávek 22,00 19,97 25,59 25,69 
Doba obratu pohledávek 16,59 18,28 14,26 14,21 
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Graf 5: Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2003 - 2006 
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Obrat celkových aktiv měří efektivitu využití veškerých aktiv v podniku. 

V letech 2005 a 2006 došlo u tohoto ukazatele k mírnému zlepšení, což znamená, že 

firma lépe využívá svých kapacit a zvyšuje tržby. Optimální hodnota by měla být mezi 

1,6 – 3. 

Obecným zájmem firem je zvyšování obrátek zásob, tedy zkracování doby 

obratu, což obvykle vede ke zvyšování zisku. Doba obratu zásob udává, jak dlouho jsou 

oběžná aktiva vázána ve formě zásob. V tomto případě je doba obratu poměrně dlouhá, 

což je z velké části způsobené tlakem importéra na plnění prodejních kvót. 

Doba obratu pohledávek vyjadřuje dobu, po kterou musí podnik v průměru 

čekat, než obdrží platby od svých odběratelů. V tomto ohledu je na tom TIPA F, s.r.o. 

docela dobře, protože 16 dní nepatří do vysokých hodnot.  

 

3.2.4.4.Rentabilita  

 

• Rentabilita celkového vloženého kapitálu  = Return on Assets 

 

 ROA =  [Z + U * (1-DS)] / Celková aktiva * 100 (v %) 

 

Z … hospodářský výsledek po zdanění 
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Ú … nákladové úroky 

DS … sazba daně z příjmu 

 

• Rentabilita vlastního kapitálu = Return on Equity 

 

ROE = Zisk po zdanění / Vlastní jmění * 100 (v %) 

 

• Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu = Return on Capital Employed  

 

ROCE = [Z + Ú * (1-DS)] / (DZ + VK) * 100 (v %) 

 

Z … Hospodářský výsledek po zdanění 

Ú … nákladové úroky 

DS … sazba daně z příjmu 

DZ ... dlouhodobé cizí zdroje 

VK ... vlastní kapitál 

 

Tab. 17: Ukazatele rentability 

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 
Optimální 
hodnota 

ROA 4,94% 1,55% -1,41% 2,73% 12-15%
ROE 19,83% -6,12% -36,72% 2,05% > ROA
ROCE 11,65% 6,31% -2,92% 8,82% 

 

 Ukazatel rentability celkového kapitálu (ROA) vyjadřuje celkovou efektivnost 

podniku, resp. produkční sílu. Z tabulky je patrné, že společnost TIPA F, s.r.o. 

disponuje velmi malou produkční sílou, v roce 2005 se ukazatel dokonce dostává do 

záporných hodnot. 

 Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) měří výnosnost kapitálu vloženého 

vlastníky. Vyjadřuje míru zisku na jednotku investice. Zhodnocení vlastního kapitálu by 

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

Rentabilita vlastního kapitálu by tedy měla být vyšší než míra výnosu bezrizikové 

alokace kapitálu na finančním trhu. Toto tvrzení firma splňuje pouze v roce 2002. 
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Tabulka ukazuje, jak je možné z výborné hodnoty ROE klesnout hluboko do záporu, a 

to opět v roce 2005. 

Ukazatel rentability dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE) poskytuje 

informaci o výnosnosti dlouhodobých zdrojů. V čitateli je zisk, který by podnik 

vyprodukoval, kdyby byl plně financován vlastním kapitálem. Ve jmenovateli jsou 

dlouhodobé finanční prostředky, které má podnik k dispozici, tj. suma investovaných 

peněz. Tento ukazatel byl nejlepší v roce 2003, potom postupně klesal, až se dostal 

v roce 2005 opět do záporných hodnot. V roce 2006 došlo ke značnému růstu, což je 

dobrý výhled do budoucna. 

 

Graf 6: Vývoj ukazatelů rentability v letech 2003 - 2006 
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Tab. 18: Výpočet ROA 

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 
Z...HV po zdanění 2 048 -595 -2 614 149 
U...nákladové úroky 2 499 2 752 2 479 2 097 
DS...sazba daně z příjmů 31% 31% 28% 26% 
CA...celková aktiva 76 335 84 112 58 798 62 275 
T...tržby 185 107 208 424 174 750 170 014 
(Z+U*(1-DS))/T...ziskovost tržeb 0,020 0,006 -0,005 0,010 
T / CA...obrat aktiv 2,425 2,478 2,972 2,730 
ROA 0,049 0,016 -0,014 0,027 
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Tab. 19: Výpočet ROE 

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 
ČZ…čistý zisk 2 048 -595 -2 614 149 
T…tržby 185 107 208 424 174 750 170 014 
CA…celková aktiva 76 335 84 112 58 798 62 275 
VJ…vlastní jmění 10 328 9 724 7 119 7 268 
ČZ / T…čistá ziskovost tržeb 0,011 -0,003 -0,015 0,001 
T / CA…obrat celkových aktiv 2,425 2,478 2,972 2,730 
CA / VJ…finanční páka 7,391 8,650 8,259 8,568 
ROE 0,198 -0,061 -0,367 0,021 

 

 

 

3.2.4.5.Ziskový účinek finanční páky 

 

Tab. 20: Ziskový účinek finanční páky 

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 
ZD / ZUD 0,54 -0,23 15,67 0,09 
CA / VJ 7,39 8,65 8,26 8,57 
Ziskový účinek finanční páky  3,98 -2,01 129,41 0,81 

 

 Ziskový účinek finanční páky je značně proměnlivý. V prvním a třetím roce by 

mělo zadlužování podniku pozitivní vliv na rentabilitu vlastního kapitálu, ve dvou 

zbývajících letech však nikoliv. Extrémní hodnota v roce 2005 je dána výší záporného 

hospodářského výsledku. Podle těchto výsledků je prakticky nemožné rozpoznat další 

vývoj tohoto ukazatele.   

 

3.2.5. Modely predikce finanční tísně 

 

3.2.5.1.Altmannův Z-skóre model 

 
• Altmannův (Z-skóre) model – vícerozměrný model 

 

Z skóre =   1,2 x1 + 1,4 x2 + 3,3 x 3 + 0,6 x 4 + 1,0 x5 
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x1 = Pracovní kapitál / Celková aktiva 

(Oběžná aktiva – Krátkodobé závazky (i Běžn0 bankovní úvěry)) / Celková aktiva 

x2 = Nerozdělený zisk / Celková aktiva (Zisk po zdanění – Dividendy) / Celková aktiva 

 

x3 = Zisk před zdaněním a úroky / Celková aktiva 

(Zisk před zdaněním + Nákladové úroky) / Celková aktiva 

x4 = Vlastní kapitál / Celkové závazky 

(Krátkodobé závazky + Dlouhodobé závazky + Bankovní úvěry a výpomoci)  

x5 = Tržby / Celková aktiva 

(Tržby za prodej výrobků a služeb + Výkony) / Celková aktiva 

 

Z > 2.99 => finančně pevný, stabilizovaný podnik 

Z = 1,81 – 2,99  => firma s neurčitou finanční situací 

Z < 1,81  => podnik se špatnou finanční situací – krachující podnik 

 

Tab. 21: Altmannův Z-skóre model 

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 
x1 1,16 1,14 0,87 0,79 
x2 0,03 -0,01 -0,04 0,00 
x3 0,07 0,03 0,00 0,04 
x4 0,16 0,14 0,15 0,14 
x5 1,25 1,04 1,38 1,14 

Z-skóre 3,01 2,56 2,45 2,30 
 

Podle stupnice Altmannova Z-skóre modelu se firma v roce 2003 jeví jako 

finančně pevný, stabilizovaný podnik. V dalších letech ji představuje jako firmu 

s nejasnou finanční situací. Hodnoty se v posledních letech příliš nemění, proto můžeme 

předpokládat, že tento trend bude pokračovat i dále. 
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3.2.5.2.Index důvěryhodnosti IN 

 

• Index důvěryhodnosti podniku (Index IN) 

 

IN   =   v1* x1 + v2 * x2 + v3 * x 3 + v4 * x 4 +v5 * x5 +v6 * x6  

 
  v1 v2 v3 v4 v5 v6 

ČR 0,22 0,11 8,33 0,52 0,1 -16,8 

                

x1 = Celková aktiva / Cizí zdroje 

x2 = Zisk před zdaněním a úroky / Nákladové úroky 

x3 = Zisk před zdaněním a úroky / Celková aktiva 

x4 = Celkové výnosy / Celková aktiva 

x5 = Oběžná aktiva / Krátkodobé závazky  

x6 = Závazky po lhůtě splatnosti (30 % z Krátkodobých závazků) / Celkové výnosy 

 

IN > 2,0 => finančně zdravý a stabilní podnik 

IN = 1,0 – 2,0 => podnik s neurčitou finanční situací 

IN < 1,0 => finančně neduživý podnik 

 

Tab. 22: Index důvěryhodnosti IN 

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 
x1 1,19 1,17 1,27 1,22 
x2 2,17 0,81 -0,07 1,10 
x3 0,07 0,03 0,00 0,04 
x4 2,45 2,50 3,14 2,73 
x5 1,10 0,91 1,24 0,90 
x6 0,07 0,09 0,04 0,07 

Index IN v ČR 1,33 0,50 1,32 1,04 
 

 Z tabulky indexu důvěryhodnosti plyne, že společnost TIPA F, s.r.o. je podnik 

s neurčitou finanční situací. V roce 2004 dokonce zaujímá místo finančně neduživého 

podniku, ale to se nedá říci přímo protože tento ukazatel je ovlivněn novým bankovním 

úvěrem. 
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3.2.5.3.Ekonomická přidaná hodnota (EVA) 

 

• Ekonomická přidaná hodnota (EVA) 

 

INEVA = 0,017 x1 + 4,573 x3 + 0,481 x4 + 0,015 x5 

 

x1 = Celková aktiva / Cizí zdroje 

x3 = Zisk před zdaněním a úroky / Celková aktiva 

x4 = Celkové výnosy / Celková aktiva 

x5 = Oběžná aktiva / Krátkodobé cizí zdroje 

         

IN ≥ 2,070               => podnik tvoří hodnotu 

1,420 ≤ IN < 2,070  => podnik spíše tvoří hodnotu 

1,089 ≤ IN < 1,420  => nelze určit (šedá zóna) 

0,684 ≤ IN < 1,089  => podnik spíše netvoří hodnotu 

IN < 0,684               => podnik netvoří hodnotu 

 

Tab. 23: Index EVA 

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 
x1 1,16 1,16 1,17 1,14 
x3 0,07 0,03 0,00 0,04 
x4 2,45 2,50 3,14 2,73 
x5 1,10 0,91 1,24 0,90 

Index EVA 1,54 1,36 1,54 1,52 
 

 Podle žebříčku hodnocení  indexu EVA patří společnost TIPA F, s.r.o. 

k podnikům spíše tvořící hodnoty. Pouze v roce 2004 se dostává o kategorii níže do 

neurčitých podniků, tzv. v šedé zóně, ale je to opět způsobeno novým bankovním 

úvěrem. 

 

 Při hodnocení získaných výsledků je však nutné si uvědomit, že žádný index 

nemůže nahradit  komplexně provedenou finanční analýzu. Slouží především k ověření, 

zda naše závěry z jednotlivých oblastí finančního hospodaření podniku byly správné. 
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3.2.5.4.Tafflerův model 

 

• Tafflerův model 

  

Z   =   0,53 x1       +   0,13 x 2     +    0,18 x 3    + 0,16 x 4     

 

x1 = Zisk před zdaněním / Krátkodobé   závazky                                                                      
x2 = Oběžná aktiva / Celkové závazky 

x3 = Krátkodobé závazky / Celková aktiva 

x4 = Celkové tržby /  Celková aktiva 

 

Z > 0,3 => podnik s malou pravděpodobností bankrotu 

Z < 0,2 => podnik s vyšší pravděpodobností bankrotu 

 

Tab. 24: Tafflerův model  

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 
x1 0,07 -0,01 -0,11 0,01 
x2 0,72 0,77 0,67 0,69 
x3 0,55 0,72 0,43 0,63 
x4 2,42 2,48 2,97 2,73 
Z 0,62 0,62 0,58 0,64 

 

 Z tabulky Tafflerova modelu je zřejmé, že společnost TIPA F, s.r.o. zaujímá 

místo mezi podniky s malou pravděpodobností bankrotu. Ve všech čtyřech letech 

dosahuje vyrovnaných hodnot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 64

Graf 7: Vývoj modelů predikce finanční tísně v letech 2003 - 2006 
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Při hodnocení získaných výsledků je však nutné si uvědomit, že žádný index 

nemůže nahradit  komplexně provedenou finanční analýzu. Slouží především k ověření, 

zda naše závěry z jednotlivých oblastí finančního hospodaření podniku byly správné. 
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4. Zhodnocení podnikatelského záměru a návrhy na opatření 

Podnikatelský záměr s vizí a strategií zakládané společnosti Tipa F, s. r. o. bylo 

stát se jedním s hlavních autorizovaných dealerů značky Ford v jihomoravském kraji. 

Tento záměr se stal reálným, získáním zastoupení této značky od importéra v ČR Ford 

Motor Company. Splněním kritéria pro přidělení této autorizace, byla především 

výstavba autocentra v Třebíči, která byla zprovozněna v r. 1995. 

V tomto směru měla firma a má i v současné době výhodu, že v Třebíčském a 

Znojemském regionu bylo zastoupení v dovozových automobilech jako jedno z prvních 

a po rozšíření o Jihlavu patří mezi největší automobilové dealery v porovnání 

k přiděleným zónám mezi ostatními značkami automobilů na trhu. 

V konkurenci automobilových značek v těchto zónách zaujímá v prodeji 

automobilů a poskytovaných službách jedno z prvních míst. Dle získaných informací od 

představitelů společnosti Tipa F a z dostupných materiálů původního podnikatelského 

plánu, který sloužil především pro zásadní rozhodnutí majitelů (akcionářů Tipa a. s.) 

podnikatelský záměr realizovat a pro přesvědčení banky o přidělení investičních 

finančních zdrojů pro výstavbu autocentra v Třebíči. Záměr byl schválen, kromě jiného 

v případě dosažení tržeb v rozmezí 70 – 100 mil. Kč ročně a počtu prodaných 

automobilů ve výši 100 – 150 ks za rok, se ziskem 2 – 3 mil. Kč ročně. Lze konstatovat, 

že v zásadních původních objemových a ekonomických ukazatelích se původní záměr 

podařilo naplnit. 

Problém v plnění zisku a finančních ukazatelů, což vyplývá z předložené analýzy 

spočívá v dlouhodobě vysokých finančních nákladech na celkové podnikání Tipa F. 

Nejvíce se negativně projevil finanční náklad na stavbu autocentra v Třebíči, včetně 

technologie činil 25 mil. Kč. Při úrocích 18 – 21 % v letech 1995 – 1997 činil roční 

úrok ve finančním objemu v průměru přibližně 5 mil. Kč. V dalších letech sice úroková 

míra bank postupně klesala, přesto až do roku 2002, kdy byla společnost přeúvěrována 

Bawag bankou, se úrok pohyboval v průměru mezi 8 – 12 %. 

Tyto zjištěné údaje a finanční náklady uvádím, že již od počátku neexistovala 

možnost zajistit ziskovost společnosti z vlastního podnikání, ekonomických plánů a 

strategií vypracovaných pro schválený podnikatelský záměr z let 1994, a tím související 

splácení úroků a úvěrů. 
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Z analýzy IFE a EFE, které hodnotí faktory vnitřního a vnějšího prostředí, 

vyplývá, že společnost TIPA F, s.r.o. poměrně dobře reaguje na existující příležitosti  

a hrozby ve svém odvětví a že má značnou vnitřní sílu.  

Podle PESTE analýzy se společnost TIPA F, s.r.o. může obávat uvolnění 

podmínek vlády pro dovoz ojetých automobilů, pohromou by pak pro automobilové 

společnosti bylo povolení možnosti prodejů nových automobilů prostřednictvím 

nákupních supermarketů (TESCO, DELVITA aj.). Tyto pokusy pronikají zvláště 

v Anglii. Značka FORD zaujímá na českém automobilovém trhu značný podíl, 

v prodejnosti se drží okolo 5. místa. I když 4,5 % je dosti malá hodnota, musíme si 

uvědomit, že největší  část trhu zabírá domácí značka Škoda s více než 20 % podílem. 

V konkurenci zahraničních značek si proto vede výborně. Na trhu malých užitkových 

automobilů dokonce zaujímá 2. místo zásluhou vozu FORD Transit, který je obecně 

velmi rozšířen.  

SWOT analýza odhalila, že má firma slabiny v rozdílné kvalitě a objemu prodeje 

v jednotlivých zónách, motivaci zaměstnanců a nižší produktivitě práce. Naopak  

mezi silné stránky patří silné postavení značky na trhu, široký sortiment služeb  

a v neposlední řadě užitkové vozidlo Tranzit. 

Z vertikální a horizontální analýzy lze zjistit, že firma TIPA F, s.r.o. je poměrně 

dosti zadlužená, neboť cizí zdroje zabírají v průměru 86,5 % z celkových pasiv.  

Za zmínku také stojí rostoucí tendence bankovních úvěrů a výpomocí z 12 % z roku 

2003 až na 31 % v roce 2006. To je způsobeno tím, že firma je nucena splácet své 

krátkodobé závazky, nemá dostatečné finanční zdroje z obchodování, proto musí žádat 

o bankovní úvěry.  

Podle analýzy rozdílových ukazatelů vznikl v letech 2004 a 2006 tzv. nekrytý 

dluh, což znamená, že krátkodobé závazky převýšily oběžná aktiva. 

Analýza poměrových ukazatelů prokázala, že věřitelé s největší 

pravděpodobností nebudou chtít investovat do společnosti, protože její zadluženost sahá 

přes hranici 80 %, což představuje dost velké riziko nestability. U obratu celkových 

aktiv došlo v letech 2005 a 2006 k mírnému zlepšení, což znamená, že firma lépe 

využívá svých kapacit a zvyšuje tržby. Bohužel celkem dlouho váže svá oběžná aktiva 

ve formě zásob, což je z velké části způsobeno tlakem importéra na plnění prodejních 

kvót. Z ukazatelů rentability vychází společnost TIPA F, s.r.o. jako podnik s malou 
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produkční sílou, který nedokáže výhodně zhodnotit vlastní kapitál, hlavně v letech 2004 

a 2005, kdy se podnik dostal do ztráty. Z rozkladu rentability vlastního kapitálu je 

patrné, že nejvyšší měrou se na tvorbě rentability podílí čistá ziskovost tržeb na úkor 

obratu aktiv a finanční páky.  

V závěru finanční analýzy byly vypočteny modely predikce finanční tísně. 

Altmanův Z-skóre model a index důvěryhodnosti prokázaly, že se jedná o podnik 

s nejasnou finanční situací. Podle ekonomické přidané hodnoty (EVA) firma převážně 

představuje podnik, který spíše tvoří hodnotu. Bankrotní Tafflerův model řadí 

společnost TIPA F, s.r.o. mezi podniky s malou pravděpodobností bankrotu. 

 

Aby tato společnost nezanikla především pro vysokou finanční nákladovost a 

absolutní nemožnost se financovat, majitelé společnosti dlouhodobě financovali 

z ostatních podnikatelských aktivit, výnosů a zisků tuto společnost a to prakticky až do 

roku 2002, tzn. do doby přefinancování Tipa F, s. r. o. bankou Bawag. 

Od roku 2002 společnost Tipa F prakticky podniká bez finančních injekcí 

z ostatních podnikatelských aktivit majitelů společnosti. Přesto, tak jak jsem uvedl ve 

své práci, včetně finanční analýzy společnosti, je tato velice nestabilní, jak ve 

financování tak v ekonomických výsledcích. Má tedy značné výkyvy v celkovém 

hospodaření a dle mého názoru už nemůže být z hlediska dalšího podnikání pro majitele 

perspektivní a zajímavá. Předpokládám a ověřil jsem si, že se hledá potenciální investor 

pro eventuální restrukturalizaci celého podnikání.  

Lze však konstatovat, že se naplnily základní parametry a snad i krátkodobě cíle 

podnikatelského záměru. Především se podařilo získat zastoupení značky Ford, získat 

podnikatelské zóny Jihlava, Třebíč a Znojmo. Objemy v prodeji produktů a službách 

včetně tržeb mají meziroční 10 % nárůsty. To znamená a jednoduše řečeno „trh 

v automobilovém byznysu, ale bez ekonomického efektu a výnosu pro současné 

majitele. 

Ekonomického výsledků z provedených analýz podnikatelského záměru lze 

dosáhnout dle mého názoru tlakem na snížení celkových nákladů. 

Zaměřit se především na náklady mzdové, zda všechny funkce ve společnosti jsou 

z hlediska i standardů od FMC daných, nutné. Navrhuji například zrušit funkci ředitele 

společnosti a řídit organizaci přes jednatele společnosti, který může koordinovat práci 
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velmi schopných vedoucích středisek – prodeje, servisu, ekonomiky a účtárny. Úspora 

minimálně 500 tis. Kč/rok. 

Snížit provozní náklady na předváděcí automobily. Zachovat jejich strukturu a 

počet, ale zpřísnit regule pro jejich používání pro zajišťování provozních potřeb 

společnosti. Zrušit používání předváděcích automobilů u vrcholového managementu pro 

osobní účely. Úspora 100 až 200 tis. Kč za rok. 

Provést redukci v odměnách za získání zákazníka v prodeji nových vozů. Zásadně 

diferencovat vyhledání nového zákazníka od zákazníka, který se pro dobré ostatní 

služby, jako je servis, jeho kvalita, informovanost o nových produktech a celkovou péči, 

vrací zpět pro pořízení nového automobilu nebo pro službu s tím související. 

Pravidelným spravedlivým vyhodnocováním odměn (1x za měsíc) dojde k další úspoře 

kolem 100 tis. Kč (při prodeji 250 automobilů ročně). 

V servisu maximálně využívat marketingu. Správné načasování a zvolením 

vhodného „obchodního triku“ (např. při návštěvě servisu a servisním úkonem nad 5 000 

Kč, zdarma vstupenky do divadla, bonusy pro získání zájezdů apod.). Tímto je možné 

zvýšit tržby servisu o dalších 5 – 10 %. 

Dle mého názoru nelze počítat s lepší – výhodnější obchodní politikou importéra 

FMC ve vztahu k autorizovaným dealerům. Musí si prostě pomoci sami. To znamená 

snížením nákladů, diferencovaným odměňováním a cíleným načasovaným marketingem 

dosáhnout lepších ekonomických výsledků a tím posílit celkový prodej a služby 

dealerství. 

 

Vyjma návrhů a opatření prezentovaných v ekonomických a finančních analýzách bych 

doporučoval se zaměřit: 

 

V prodeji automobilů: 

• Zvýraznit a zkvalitnit reklamu vlastního produktu Ford a služeb v jednotlivých 

zónách 

• Zvýšit prodej automobilů v Jihlavě (prodej - 60 aut ročně) a Znojmě (prodej - 40 

aut ročně). Na průměrný počet obyvatel v těchto zónách je nízký prodej oproti 

Třebíči (150 aut ročně) 
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• Provádět 14 denní vyhodnocování úspěšnosti prodejů aut a služeb v jednotlivých 

zónách ve srovnání s plánem prodeje a hledat možnosti navýšení prodejů a 

služeb 

 

V servisu: 

• Zdokonalit systém péče o zákazníka. Existuje řada způsobů, protože zákazník se 

hůře hledá než se daří udržet stávajícího zákazníka 

• Rozšiřovat služby (čištění interiérů apod.), přitáhnout zákazníky i starších 

vozidel, které dealerství 

• Zvýšit produktivitu práce, včetně odpoledních servisních služeb 

 

V prodeji náhradních dílů (ND) 

• Udržet a pracovat na vysoké obrátkovosti ND, provádět akční nabídky, využívat 

internetových služeb 

• Zajišťovat a pravidelně připravovat nabídky ND pro neautorizované opravy 

automobilů 

• Marketingově podporovat originalitu a vyzvednout kvalitu používaných ND 

Ford 

 

Cíleně a jednoduše vyhodnocovat pravidelně práci jednotlivých středisek (prodeje, 

servisu, účtárny) provozů (Jihlavy, Třebíče a Znojma). Sledovat náklady, provádět 

opatření směřující ke zvýšení profitability hospodaření společnosti. 
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5. Závěr 
 

V závěru své diplomové práce, jejímž tématem bylo provést analýzu stávajícího 

podnikatelského záměru s návrhy na zlepšení jeho plnění musím konstatovat, že 

rozhodnutí majitelů podnikatelský záměr realizovat bylo správné a to přes skutečnost, 

že roky podnikání a ekonomické výsledky společnosti byly a jsou kolísavé a v současné 

době společnost zápasí s finančními problémy a ztrátou z hospodaření. 

Největší finanční zátěží byly pro společnost TIPA F, s. r. o. úroky v létech 1995 – 

2002, kdy se v těchto letech splácel investiční a provozní úvěr a ztráty z hospodaření 

zaplatili majitelé z jiných podnikatelských aktivit. 

Chybou a odklonem od stávajícího podnikatelského záměru bylo rozšíření aktivit 

o inženýring staveb. Tento záměr měl podpořit a zvýšit zisk společnost, což se projevilo 

v letech 2002 a 2003. Exekucí subdodavatele jedné ze staveb v roce 2003, TIPA F a její 

středisko musela stavební akci na své náklady dokončit a vytvořila v tomto roce 

vysokou ztrátu kolem 3 mil. Kč. 

Výměnou vrcholového managementu, návratem k původnímu podnikatelskému 

záměru se především z celkové analýzy jeví, že společnost TIPA F, s. r. o. bude 

hospodářský výsledek v dalších letech vyhlížet v kladném hospodaření. 

Ze SWOT analýzy jasně vyplývá, kde má hodnocená společnost silné stránky, kde 

slabé, kde jsou její příležitosti a hrozby. 

Závěrem se pokusím ještě zrekapitulovat výhody, které společnost může při nové 

strategii využít pro nastartování obratu hospodaření společnosti. Působí ve třech 

prodejních zónách s dobrým zázemím. Ford je silně postavená značka na českém trhu, 

jeho užitkový vůz Ford Tranzit dlouhodobě vede ve svém segmentu. Disponuje velkou 

servisní kapacitou a širokou nabídkou služeb. Má kvalitní a profesionální servisní 

personál. Je dodavatelem originálních náhradních dílů, se schopností pružně a 

profesionálně uplatňovat objednávky včetně dodávek. 

Vedení společnosti musí, vypracovat novou podnikatelskou strategii. Má velmi 

dobré podnikatelské zázemí, profesionální management a přes kvalitní produkt získat 

nové zákazníky a udržet stávající. 

Toto lze zajistit zdokonalením a rozšířením služeb, zkvalitněním prezentace 

produktu a značky. Je potřeba využít značku Ford ve značkovém marketingu 
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společnosti Tipa F. Základem úspěšné značky je diferenciace výrobků nebo služeb. 

Musí být jiné, odlišné, lepší než nabízí konkurence. 

Společnost má vcelku dominantní postavení na trhu, zvláště v podnikatelských 

zónách, kde působí. 

Akčním, strategickým plánováním a důsledným controlingem jednotlivých 

středisek je společnost schopna dle mých propočtů a úvah během 5 let dosáhnout 

pozitivních ekonomických-finančních ukazatelů. 

Podle předních světových ekonomů existují dva typy firem. Ty, které se změní, a 

ty, které zmizí. A já pevně věřím, že společnost TIPA F, s. r. o. z trhu nezmizí, že se jí 

naopak podaří na trhu prodeje a služeb udržet i přes silnou převahu nabídky nad 

poptávkou. 

Podle předních světových ekonomů existují dva typy firem. Ty, které se změní, a 

ty, které zmizí. A já pevně věřím, že společnost TIPA F, s. r. o. z trhu nezmizí, že se jí 

naopak podaří na trhu prodeje a služeb udržet i přes silnou převahu nabídky nad 

poptávkou. 
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