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Abstrakt: 

 

     Ve své diplomové  práci se zabývám reportingem. V teoretické části,  práce 

vysvětluje pojem reportingu, jako jedné ze základních funkcí controllingu,  SLEPTE 

analýzu, Porterův model pěti sil – analýza konkurence, Kralickův Quick test a SWOT 

analýzu.  Praktická část se zabývá návrhem analytické evidence a  tvorbou tabulek. Na 

základě závěru provedených analýz jsou zpracována doporučení, která by mohla 

umožnit zlepšení situace firmy. 

 
 
 

Abstract: 

 

The master´s thesis delas with reporting. In the first part – theoretic one – the thesis 

explains the conception of reporting as the one of contolling basic functions, SLEPTE 

analysis and Porter´s model of competitive environment, Kralickuv Quick and SWOT 

analysis.   

The practical part deals with charts creation. From these points of view there are 

presented propsals  facilitate improving the firm possition. 
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Úvod 

Kritickým faktorem úspěchu jakéhokoli business inteligence řešení jsou data. Na 

začátku projektů týkajících se reportingu je potřeba určit datové zdroje, ze kterých 

mohou být čerpány údaje pro výpočet výkonnostních ukazatelů a pro naplnění obsahu 

definovaných reportů. Praktické zkušenosti z projektů budování reportingové 

architektury ukazují, že až 80% času je potřeba věnovat analýze, přípravě a transformaci 

dat do analytického zdroje. Kvalita dat významně ovlivňuje kvalitu rozhodnutí. 

Neefektivnosti způsobené daty v důsledku chybných rozhodnutí mají za následek, že 

reportingové aplikace nevedou k návratnosti investic vynaložených na jejich realizaci. 

Dnešní doba je ve znamení rychlého vývoje a proměnlivosti. Podniky se nacházejí v 

prostředí, které umožňuje dosahovat jak zisků, tak i ztrát. Aby byl podnik dostatečně 

konkurenceschopný, musí se v každém okamžiku své životnosti přizpůsobovat měnícím 

se podmínkám prostředí a požadavkům ze strany zákazníků. Finanční krize, později 

krize ekonomická, která vznikla v USA  měla globální vliv na podstatnou část světové 

ekonomiky. Řada podniků byla nucena ukončit svou činnost a z trhu odejít, jiné byly 

prodány a jen ty nejsilnější dokázaly své místo na trhu obhájit. Výraznou ztrátu utrpěl 

automobilový průmysl, který tvoří v ČR významnou část HDP. 

Firmy si dnes mnohem více uvědomují, že je nutné přistoupit k dopřednému způsobu 

řízení. 

Nikoliv pouze zpětně dle účetnictví a finanční analýzy hodnotit výkonnost podniku. Je 

třeba stanovit konkrétní strategii a navrhnout cílové hodnoty měřítek, která jsou 

založena na strategickém plánování. Díky těmto hodnotám má podnik představu o 

směru vývoje a může tak lépe řídit veškeré činnosti a procesy.  

 

Ve své diplomové práci se zaměřím na reporting. V návaznosti na bakalářskou práci, 

kde  jsem se zabývala tvorbou analytické evidence, která umožnila s ohledem na 

specifika firmy zachycovat efektivnost, resp. výnosnost práce jednotlivých prodejců, 

navrhnu reporty. Pro firmu je velice potřebné, aby našla metodiku, podle které bude 

hodnotit prodejce, servisní techniky včetně automechaniků . Pro splnění hlavního cíle je 

třeba zpracovat  řadu vedlejších cílů, jak z teoretické, tak  i praktické oblasti. 
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Cílem diplomové práce je tedy navržení reportingu  pro společnosti ROS, a.s. Úvodní 

teoretická část je věnována poznatkům z oblasti řízení výkonnosti podniku dle různých 

a navzájem se doplňujících metod a analýz. 

Praktická část bude obsahovat jednotlivé analýzy z důvodu popisu současného stavu 

společnosti a návrhy týdenního a měsíčního reportingu, který je na analýzách založen. 

Tyto informace firmě pomohou lépe zhodnotit efektivnost zaměstnanců na daných 

pozicích. 

Závěrem budou shrnuty přínosy a doporučení spojené s využitím metody a také rizika, 

která více či méně mohou projekt ohrozit. Proto jsou v této fázi navrhnuty činnosti pro 

jejich eliminaci. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 

 

Jedním z nejvýznamnějších znaků dnešní společnosti je otevřený přístup k informacím. 

Díky novým technologickým možnostem se přístup k informacím otevřel širokým 

masám populace. Tak, jak se rozvíjí společnost, roste i potřeba informací. Každý 

jedinec preferuje jiný druh informací a získává je z jiného zdroje.  

 

Správná informace ve správný čas je jedním z nejdůležitějších předpokladů 

ovlivňujících podnikatelský úspěch. Není důležité informacemi jen disponovat, ale také 

umět s nimi pracovat. Potřeba přesných informací nabývá neustále na významu zejména 

v období probíhající globalizace. 

Reporting je velmi důležitým nástrojem při řízení a tvorbě podnikové strategie. 

Napomáhá nejen strategickému řízení, ale také operativnímu plánování. Způsob, jakým 

je reporting v podniku využíván, výrazně ovlivňuje jeho konkurenceschopnost a 

výkonnost. 

V  praxi se často setkávám s tím, že:  

� reporting určitých klíčových oblastí podniku zcela chybí 

� reporting je realizován manuálně, což vede k časové náročnosti, chybovosti a 

vysoké pracnosti při realizaci změn a snaze o rozvoj 

� není využíváno potenciální bohatství podnikových dat 

� datová základna není integrována - data nejsou připravena ve formě vhodné pro 

reporting 

� reporting není centralizován - každé oddělení používá při tvorbě reportů své 

postupy a nástroje, neexistuje jednotná definice výkonnostních ukazatelů napříč 

společností 

 



13 
 

1.1  Aktuálnost tématu 

Historický vývoj již nejednou ukázal, že nesprávné zacházení s informacemi může mít 

neblahé následky. V tomto kontextu se nejvíce diskutuje o:  

Záměrné zkreslování účetnictví a podávání fiktivních informací u firem 

- Enron 

- WordCom  

Pád největší energetické společnosti v USA v roce 2001. V rámci účetního skandálu 

Enron se jednalo především o nadhodnocování výsledků, zkreslování účetních 

informací a machinace s majetkem. 

 

Americký telekomunikační gigant WordCom byl založen v roce1986 a podnikal v 65 

zemích světa. Účetní skandály nakonec dohnaly společnost k tomu, že musela požádat o 

ochranu před věřiteli. 

 

Tyto a další skandály přinesly velmi vážné důsledky a měly dopad nejen na americké 

kapitálové trhy, ale i na zbytek světa. Dopady jsem shrnula  do následujícího přehledu: 

� podlomení důvěry akcionářů a investorů ve vypovídající hodnotu účetních a 

finančních výkazů společností 

� otřesení důvěry v nezávislost a profesionalitu auditorů 

� otřesení důvěry ke kvalitě správy a řízení společností 

� otřesení důvěry v investiční poradce – analytiky 

� otřesení důvěry v ratingové agentury 

� celosvětový propad finančních trhů 

� podlomení důvěry v americký dolar 

 

I finan ční krize je dalším problémem: 

Co ji způsobilo? To byla otázka, kterou si kladli snad všichni – laická i odborná 

veřejnost. Snad až na pár finančních analytiků, kteří dokázali identifikovat příčiny, ale 

už ne dostatečné následky. Jenom krátce zmíním příčiny, abych mohla pak navázat na 

téma mé práce: 

� dluhová ekonomika 
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� selhání vrcholných manažerů bankovních ústavů 

� nedostatečné řídící kontrolní mechanismy 

 

Jak je možné, že se ve finančním systému objeví tolik děr najednou. Chybí snad 

manažerům informace nebo byly nedostatečné? Nedostávaly se zprávy ke kontrole 

regulačním orgánům včas? Myslím, že informací byl dostatek, ale nebyly správně 

využívány a možná se nedostaly, tam kam měly. 
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1.2  Cíle práce 

Pro účely mé diplomové práce jsem si vybrala firmu ROS, a.s., která mi poskytla 

přístup k informacím a měla jsem díky tomu, jsem měla možnost se seznámit s celou 

firmou, s jejími zaměstnanci a každodenním chodem společnosti. 

Tyto poznatky a informace nyní použiji ve své práci. 

 
Firma ROS, a. s. byla založena v roce 1995, se sídlem v Brně, ul. Poříčí 3a. Zabývá se 

prodejem, servisem a leasingem automobilů značek Audi a Volkswagen, záručním i 

pozáručním servisem včetně diagnostiky motoru a podvozku, měření emisí, 

klempířských a lakýrnických prací, prodejem originálních náhradních dílů. Firma 

zajišťuje při prodeji kompletní služby, včetně předprodejního servisu, montáží všech 

doplňků podle přání zákazníka, vyřízení SPZ, technických průkazů a leasingu. V oblasti 

užitkových vozů se firma zabývá vlastním vývojem, zejména stavbou sanitních a 

pohřebních nástaveb na podvozcích vozidel Volkswagen, pro které získala pověření 

přímo od výrobce. 

 

Podnikatelským cílem je dlouhodobý hospodářský úspěch, za který je firma zodpovědná 

jak vlastníkům firmy, tak i zákazníkům, spolupracovníkům a dodavatelům společnosti. 

 

 

 

Vize společnosti  

� kvalitně poskytovat všechny služby, které povedou ke spokojenosti  

      zákazníka 

� udržet si dobré postavení společnosti  mezi nejúspěšnějšími autorizovanými  

      dealery značky Volkswagen a Audi 

� trvale budovat prestiž značky, důvěru zákazníků a spokojenost zákazníků 

� postupně rozšiřovat prodejní místa s cílem uspokojit poptávku 

� správná komunikace a přístup k zákazníkům převážně v servisních službách1 

 

                                                 
1 LERCHOVÁ JONASOVÁ, Z. Reporting vybrané firmy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 
   podnikatelská, 2009.  60 s. str. 44 
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Ve své práci se zaměřím na reporting. V návaznosti na bakalářskou práci, kde  jsem se 

zabývala tvorbou analytické evidence, která umožnila s ohledem na specifika firmy 

zachycovat efektivnost, resp. výnosnost práce jednotlivých prodejců, navrhnu reporty. 

Pro firmu je velice potřebné, aby našla metodiku, podle které bude hodnotit prodejce a 

servisní techniky včetně automechaniků . Pro splnění hlavního cíle je třeba zpracovat  

řadu vedlejších cílů, jak z teoretické, tak  i praktické oblasti. 
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2 Teoretická východiska práce  
 

2.1  Controlling 

Controlling je chápán jako metoda řízení, jejímž smyslem je zvýšit účinnost systému 

řízení neustálým srovnáváním skutečného průběhu podnikatelského procesu s 

plánovaným, očekávaným stavem a následným vyhodnocováním vznikajících odchylek 

a aktualizací cílů. Z hlediska nároků na kvalitu informací jde především o přesnost, 

spolehlivost a včasnost.  

 

Je zřejmé, že fungující systém controllingu se neobejde bez reportingu jako systému 

vnitropodnikových výkazů a zpráv o vývoji podniku jako celku i jeho základních 

organizačních jednotek. Tyto zprávy mají být uspořádány podle potřeb jejich uživatelů 

tak, aby poskytovaly potřebné informace pro rozhodování. 

 

2.1.1 Podstata controllingu  

Controlling není kontrola ani revize, jedná se o určitou filosofii systematického řízení 

podle cílů orientovaného na budoucnost, na dosažení podnikatelských záměrů a na 

zajištění dlouhodobé existence podniku.2 

Filosofii controllingu lze popsat jako systematické řízení podle principů (orientace na 

cíl, na trh, na aktivity,  na zákazníka). Je to vzájemné propojení informačních, řídících a 

prováděcích činností, tedy propojení mezi finanční a technickou stránkou každé činnosti 

v podniku tak, aby fungovaly k maximálnímu společnému efektu.3 

 

2.1.2 Základní odlišnosti controlling, manažerské účetnictví a finanční účetnictví 

Mezi základní odlišnosti účetnictví a controllingu můžeme zařadit časovou rozdílnou 

orientaci (minulost x budoucnost). Rovněž je to odlišná evidence a odlišný cíl. Zatím co 

účetnictví poskytuje informace z minulosti a zahrnuje výnosy, náklady a zisk, 

                                                 
2 KONEČNÝ, M., REŽŇÁKOVÁ, M. Controlling. 2. vydání. Brno: VUT v Brně, 2000. 121 s.  
  ISBN 80-85943-03-4. 
3 INTERNATIONAL GROUP OF CONTROLLERS. Slovník controllingu.1.vydání. Praha: Management   
  Press, 2003. 395 s. ISBN 80-7261-085-6. 
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controlling se zaměřuje na budoucnost a využívá i nepeněžní veličiny, jako je např. 

výhodnost investice, obratovost atd.4 

 

Účetnictví Controlling 

Forma získání peněžních prostředků Přehled produktů, na kterých firma 

vydělává 

Pořízený majetek za peněžní prostředky Jakou stanovit minimální cenu 

Hodnota tržeb Ziskovost zákazníků 

Náklady a jejich struktura předcházející 

dosažení tržeb 

Kdy naplánovat investici 

Hodnota zisku za rok Soulad hospodaření s plánem 

 

Tabulka č. 1 Informace poskytované účetnictvím a controllingem 

Zdroj: KRÁL, Bohumil a kol. Manažerské účetnictví. 1. vydání.  

            

Na rozdíl od controlligu, který je pojímán jako metoda řízení integrující úvahy o 

funkční koordinaci všech funkcí systému řízení, je manažerské účetnictví pouhým 

informačním nástrojem systému řízení. Z toho plyne, že lze porovnat pouze manažerské 

účetnictví a informační nástroje controllingu. Dalším rozdílem je to, že manažerské 

účetnictví se opírá o hodnotové charakteristiky, zatím co controlling využívá i 

nepeněžní informace. Manažerské účetnictví může vycházet z jinak vymezených aktiv a 

pasiv, než jak jsou obecně uznávanými zásadami finančního účetnictví.  Dalším 

odlišením je rozdílná variabilita oceňovacích principů a konkrétní oceňování. 

Manažerské účetnictví pojednává o tom, že informace o minulosti mohou být špatným 

rádcem do budoucna. 

                                                 
4 KRÁL, Bohumil a kol. Manažerské účetnictví. 1. vydání. Praha: Management Press, 2002. 547 s. ISBN 80-7216-  
   062-7. s. 98 - 115 
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Obrázek  č. 1 Controller a koncepce controllingu 
 

Zdroj: Eschenbach, R., Controlling, str. 117 

 

Controller v podniku plní za prvé strategické a koncepční úkoly a za druhé operativní 

úkoly. 

 

 

Strategické úkoly jsou:5 

a) vypracování koncepce celého controllingového systému, je to systém 

plánování, kontroly a zpětnovazebních informací, orientovaný na 

výsledky, tj. na plnění cílů podniku 

b) vypracování pracovního postupu zavádění controllingového systému do 

podnikové praxe 

c) vypracování koncepce informačního a zpravodajského (reportního 

systému, spojeného s maximálním využitím výpočetní techniky 

d) sestavení manuálu controllingových metod spolu s podrobnými návody 

na jejich použití v jednotlivých oblastech podniku 

e) sestavení podnikové směrnice, která přesně stanoví koordinační, poradní 

povinnosti a práva controllera 

f)   dohled a poradní činnost při sestavování strategického plánu 

                                                 
5 VYSUŠIL, J., Integrované názvosloví v controllingu.  Profess Consulting s.r.o., Praha, str. 32 
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Operativní úkoly jsou:6 

a) dohled a poradní činnost při sestavováni operativního plánu, 

b) dohled a poradní činnost při realizaci kontrolní činnosti uvnitř podniku 

c) dohled a poradní činnost při tvorbě a realizaci nápravných opatření 

vyplývajících z výsledků kontrolních činností 

d) spolu provádění speciálních šetření zejména v oblastech 

a) investičních propočtů návaznosti 

b) bilanční analýzy 

c) analýzy silných a slabých stránek 

d) analýzy konkurence 

        e) analýzy podnikových potenciálů 
               f) analýzy úzkých profilů a jejich odstraňování 

               h) zavádění ukazatelového systému 

                   e)  spolupráce při rozpracování a aplikací všech ostatních účinných       

                        controllingových metod (zpracování dat, tvorba tabulek, prověřování   

                        jednotlivých výsledků společné kontroly atd. 

 

 

2.1.3  Cíle controllingu 

Nejjednodušeji lze rozdělit na přímé to jest bezprostřední, či nepřímé tedy 

zprostředkované. Přímé cíle controllingu (věcné cíle) vymezují rozsah úloh controllingu 

a určují, zda zahrnují funkce podpory controllingu obstarávání informací, koordinaci 

řízení nebo též spolurozhodování. 7  

Obecný cíl controllingu lze definovat jako pomoc k zajištění životaschopnosti podniku.  

Zajišťuje schopnosti: 

� anticipace a adaptace – poskytování informací pro přizpůsobení se změnám  

      v okolí 

� reakce – pomocí zavedení informačního a kontrolního systému umožňuje  

zobrazovat  vztah mezi skutečným a plánovaným vývojem 

                                                 
6 Vysušil, J., Integrované názvosloví v controllingu.  Profess Consulting s.r.o., Praha, str. 32 
7  Eschenbach, R., Controlling. 1. vydání. Praha: ASPI publishing s r. o., 2000. 812 s. ISBN 80-85963- 
    868.  str. 78 
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� koordinace – zajišťuje koordinaci systému řízení tím, že napomáhá sladění aktivit 

jednotlivých podsystémů řízení podniku.8 

 

K nejpodstatnějším cílům controllingu patří zvyšování rentability, zajištění likvidity 

a zvýšení hospodárnosti. 

Controlling má inspirovat vedení k odkrývání nových možností přinášejících ekonomický 

efekt, odkrývat budoucí rizika, upozorňovat na hrozící odchylky od požadovaného 

vývoje.9 

 
 

 
2.1.4  Funkce controllingu 

Lze popsat pomocí funkcí řízení podniku10 

   a) plánování 

   b) rozhodování 

   c) koordinování 

   d) motivování 

   e) informování 

   f) kontrolování 

 

 

                                                 
8 Eschenbach, R., Controlling. 1. vydání. Praha: ASPI publishing s r. o., 2000. 812 s. ISBN 80-85963-86-8.  str. 96 
 
9 KONEČNÝ, M., REŽŇÁKOVÁ, M. Controlling. 2. vydání. Brno: VUT v Brně, 2000. 121 s.  
  ISBN 80-85943-03-4. 
 
10 Eschenbach, R., Controlling. Codex, 2000, str. 97 
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Obrázek č. 2  Oblasti úloh controllingu v systému řízení 

 

Zdroj: Eschenbach, Codex, 2000, s. 212 

 

2.1.5  Nákladový controlling 
 
Pro správné zavedení nákladového controllingu ve výrobním podniku je nutné nejprve 

stanovit cíle, kterých chceme dosáhnout. K tomu využijeme analýzu dosavadních 

systémů řízení. 
a) vytvoření nového systému plánování se záměrem splnění cílů 

v budoucnosti (vyhodnocuje i odchylky od plánu) 

b) systém musí nabízet výstup pro finanční plánování, aby bylo možné 

sestavit plán Casch Flow a předpokládat stav finančních prostředků 

c) systém musí včas upozorňovat na odchylky skutečnosti od plánu 

d) systém musí zcela respektovat výsledky marketingových průzkumů trhů 
a musí umět tyto výsledky hodnotit z hlediska ekonomického dopadu 

podniku 

e) musí umožňovat prezentaci vývoje jednotlivých jednotek a včas 

upozornit na ty, kde došlo k nepříznivému vývoji 

f) při poptávkách, kalkulacích či nabídkách musí tento systém umět 

nabídnout podklad pro strategické rozhodnutí s prezentováním přesného 

dopadu pro ekonomiku 
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2.1.6  Finanční controlling 

Finanční controlling se zaměřuje na řízení finanční a kapitálové struktury podniku a na 

řízení jejích peněžních toků. Finanční analýza je hlavním nástrojem finančního 

controllingu, která představuje významnou součást celkového pojetí finančního řízení 

podniku, neboť zajišťuje důležitou zpětnou vazbu mezi předpokládanými efekty řídích 

rozhodnutí a skutečností. Finanční analýza je vytvářena z těchto pramenů: finanční 

účetnictví, vnitropodnikové účetnictví, ekonomické statistiky atd. jde o formalizovanou 

metodu, která vzájemně poměřuje získané údaje mezi sebou a zvyšuje tím tak jejich 

vypovídací schopnost, zpřístupňuje konkrétní závěry o celkovém hospodaření a finanční 

situaci podniku, čímž umožňuje přijímat různorodá rozhodnutí. Finanční analýza 

představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti finančního 

hospodaření podniku.  

Účelem finanční analýzy je diagnostikovat s pomocí speciálních metodických 

prostředků finanční hospodaření podniku a promítnout v ní všechny jeho složky. Jedná 

se například o analýzu rentability, analýzu zadluženosti, analýzu likvidity atd. 

Základním metodickým nástrojem finanční analýzy jsou tzv. finanční poměrové 

ukazatele. Poměrové ukazatele se běžně vypočítávají vydělením jedné položky (skupiny 

položek) jinou položkou (skupinou položek) uvedenou ve výkazech, mezi nimiž existují 

co do obsahu určité souvislosti. První skupinu tvoří ukazatele rentability, do které patří i 

tzv. ukazatele aktivity. Druhá skupina sdružuje ukazatele zadluženosti. Třetí skupina je 

složena z ukazatelů platební schopnosti a čtvrtá skupina obsahuje ukazatele vycházející 

z údajů kapitálového trhu.11 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
11 VALACH, Josef et. al., Finanční řízení podniku, 2. vydání, Praha, Ekopress, 324 s., 
    ISBN 80-86119-21-1. s. 203-212 
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2.2 Reporting 

 

2.2.1  Pojem reporting 

Hlavní úlohou reportingu je systematizovat různé druhy ukazatelů a informací tak, aby 

sloužily řídícím pracovníkům nejen ke správnému vyhodnocení vývoje podniku jako 

celku, ale přinášet jim i pohled na dílčí části, které jsou rozhodující pro řízení. Je 

vhodné aby výkazy a zprávy byly uspořádány podle potřeb jejich uživatelů na 

jednotlivých úrovních řízení, tak aby poskytovaly informace vedoucí k usnadňování 

rozhodování. V systému by měly být zahrnuty všechny podnikové oblasti, tak aby 

neexistovala „bílá místa“ .12 

 

Reporting znamená předkládání zpráv (reportů) s informacemi. Forma reportingu může 

mít různé podoby. Od papírové podoby, po zpracování výpočetní technikou až po 

mobilní telefon. Zajímavé závěry a úhly pohledu a doporučení  by měly být v každém 

případě sdíleny, jinak se stává reporting velice neefektivní. Reporting, jako základní 

komunikace v organizaci je základním předpokladem pro kvalitní a manažerská 

rozhodnutí.13 

 

Pojem reporting se v českých firmách objevuje po roce 1990. Nejde však o zcela novou 

záležitost. V předešlých dobách centrálně-direktivního plánování používaly firmy různé 

výkazy a hlášení o plnění plánu, které sloužily státním orgánům i široké veřejnosti.Se 

zánikem centrálního státního plánování docházelo k rušení či omezení podnikového 

plánování a s ním i příslušných výkazů a zpráv o činnosti podniku. Reporting 

v moderním pojetí objevují české firmy znovu s určitým zpožděním. Reagují na 

transformaci hospodářství na tržní ekonomiku a příchod zahraničního podnikatelského 

kapitálu.  I obsahově došlo k posunu, a to od úzce chápaného vymezení ve smyslu 

interních podnikových výkazů určených pro vlastníky a manažery k širokému pojetí 

                                                 
12 FIBÍROVÁ, J. Reporting: moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy. 2. aktualit. Vyd. Praha: 
Grada, 2003, 116 s. 80-247-0482-X. str. 12 
13 NEUMAIEROVÁ, Inka a kol.. Řízení hodnoty podniku: Nedělejme z podniku záhadu. 1. vydání. Praha: 
Profess Consulting, s.r.o.,  2005. 233 s. ISBN 80-7259-022-7 str. 146 
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prostřednictvím externích výkazů, obsahující informace pro skupiny stakeholderů ze 

široké veřejnosti.14 

 

Úkolem reportingu, jako jedné z velmi důležitých částí controllingu, je vytvořit 

relativně  komplexní  systém  ukazatelů a informací,  které by měly vyhodnocovat nejen 

vývoj podniku jako celku, ale v takových dílčích částech a pohledech, které jsou z 

hlediska řízení rozhodující. Výkazy a zprávy by měly být uspořádané podle potřeb 

jejich uživatelů, vedoucích pracovníků na jednotlivých úrovních řízení takovým 

způsobem, aby poskytovaly potřebné informace usnadňující rozhodování.  

Je důležité, aby výkazy a zprávy: 

� měly požadovanou strukturu, která usnadní a urychlí rozhodování 

� nebyly příliš mnoho nebo příliš málo podrobné. Podrobnost informací souvisí 

      s úrovní podnikové hierarchie, která je má používat. Obecně platí, že dochází 

      k agregaci informací směrem nahoru, 

� byly srozumitelné a přehledné. Vhodné je využití grafických prostředků pro 

      zvýšení názornosti, 

� vyhodnocovaly pouze ovlivnitelné veličiny kvantifikované jak v peněžním, tak i 

      naturálním vyjádření 

 

Obsah, úprava a četnost vyhotovování výkazů a zpráv závisí na potřebách konkrétního 

podniku. Dle toho, zda jde o pravidelně poskytované zprávy se reporting dělí na: 

� Standardní 

 jedná se o zprávy vyhotovované v pravidelných intervalech, které mají předem 

stanovenou strukturu, např. informace o skutečných hodnotách, o odchylkách, analýzy 

odchylek, výpočty očekávaných hodnot na konci období atp. Obvyklé je měsíční, 

čtvrtletní a roční (souhrnné) podávání zpráv, ale v případě potřeby nelze vyloučit ani 

týdenní nebo čtrnáctidenní cyklus vyhotovování výkazů. I zde je ale třeba brát v úvahu 

efektivnost poskytovaných služeb. 

 

 

 
                                                 
14 MACHAČ, O. Reporting jako součást informačního systému podniku. IT Systém [online]. 2003, č. 12 
[cit. 2011-05-23], s. 14-17 
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� Mimořádný  

jedná se o zprávy vyhotovované na požádání, které mohou být mimořádné z hlediska 

termínu vyhotovení, ale se standardní strukturou, nebo může jít o obsahově zcela 

mimořádné zprávy a analýzy, např. analýza rizika, analýza sortimentních skupin atp., 

které nejsou běžně vyhotovovány.  

 

Velmi často se pro interní potřeby řízení sestavují i výkazy s vybranými ukazateli, 

jejichž úkolem je informovat vedoucí středisek o pořadí uvnitř společnosti. Vedle 

porovnání skutečných a plánovaných hodnot běžného období je účelné, pokud to 

informační systém umožňuje, porovnání i se skutečností minulého roku a původními 

plány. Tím se zvyšuje vypovídací schopnost srovnání a usnadňuje se plánovací proces. 

 

Základem řízení během roku je měsíční porovnávání plánovaných a skutečných hodnot. 

Odchylka od požadovaného stavu je výrazem nedosažení nebo překročení sjednaných 

cílů. Důležitá je analýza těchto odchylek, jejímž cílem je zjistit příčiny těchto odchylek 

a následně nalézt příčinně oprávněná protiopatření. Čím intenzivněji a pečlivěji je tato 

fáze prováděna, tím menší je nebezpečí, že příslušné protiopatření bude působit pouze 

na okolní vlivy a ne na hlavní příčinu.15 

 

Reporting závisí na organizační struktuře a procesech příslušného podniku. Existuje 

mnoho návrhů soustavy ukazatelů, konkrétní úprava však vyplývá zásadně z potřeb 

řídících pracovníků podniku. Reporting zahrnuje veškeré formální interní a externí 

informace, které jsou dávány k dispozici řídícím pracovníkům pro plnění jejich úkolů. 

V tomto pojetí je reporting součástí manažerského informačního sytému.16 

 

 

 

 

                                                 
15 FIBÍROVÁ, J. Reporting: moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy. 2. aktualit. Vyd. Praha: 
Grada, 2003, 116 s. 80-247-0482-X.  
 
16 INTERNATIONAL GROUP OF CONTROLLERS. Slovník controllingu.1.vydání. Praha: Management   
Press, 2003. 395 s. ISBN 80-7261-085-6. 
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2.2.2 Funkce reportingu 

� informační – základní funkce, která má za úkol informovat, jak interní, tak i externí 

uživatele podnikových informací 

� navigační – tato funkce slouží k nalézání vzájemných vazeb mezi informacemi. 

Musí umožňovat aktivní i pasivní pohled (tedy prohlížení reportů i umžnit změnu 

jednotlivých parametrů reportu) 

� koordinační – tato fukce se týká dat a struktury. Informace předkládané reportingem 

mají významnou funkci ve smyslu koordinace používaného názvosloví a stanovení 

závazných struktur informací, na základě kterých jsou pak dané reporty vytvářeny 

� kooperační – důležitostí je spolupráce, na základě které se sdílejí informace a také 

výstupy vlastních analýz. Pokud dojde ke špatné interpretaci informací, může dojít 

k chybnému rozhodnutí 

� zabezpečení – občas je na místě omezovat zveřejňování informací (např. osobní 

náklady, mzdy). Tyto informace by měly být k dispozici pouze určeným uživatelům 

 

 

2.2.3  Pro koho je reporting určen 

V podstatě lze členit uživatele do dvou širokých skupin: interní uživatelé a externí 

adresáti. 

� Interní uživatelé jsou především vlastníci a management na různých stupních řídící 

      pyramidy, v případě akciových společností představenstvo a dozorčí rada.   

       V podstatě jde o adresáty, kteří mají rozhodovací pravomoc a jsou odpovědni za  

      výsledky podnikových činností. 

� Externí adresáti mohou vytvářet velmi široké spektrum oprávněných kontrolních 

orgánů, zájmových skupin i jednotlivců. Patří k nim například vlastníci a 

management, kteří tvoří vnitřně zájmovou skupinu – na jedné straně mají zájem na 

prosperitě a dobrém jménu podniku, což je řadí z hlediska zájmu k interním 

uživatelům, na druhé straně mají zájem na maximalizaci svých mezd, což může 

zvyšovat náklady a zhoršovat hospodářské výsledky – v podobném postavení jsou i 

drobní akcionáři, spolupracující podniky, dodavatelé, odběratelé, banky jako věřitelé 

apod., státní orgány, které jsou pověřeny výkonem určitých kontrolních funkcí ve 

vztahu k činnostem podniku, například finanční úřad, pracovní úřad inspekce 
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životního prostředí atd., orgány veřejné správy, krajské úřady, zastupitelské orgány 

obcí a měst atd. 

 

Zpravodajský systém podniku proto musí být diferencovaný, orientovaný na jednotlivé 

cílové skupiny a k optimálnímu systému lze dospět až po důkladné analýze všech 

skupin uživatelů a jejich, často i rozporných, požadavků. 

 

2.2.4. Zpracování reportingu 

Při zpracování se kladou požadavky na: 

 

� Aktuálnost – podstatný znak kvality 

� Hodnověrnost použitých údajů 

� Forecast – výkazy se vedle hodnot plánu a skutečnosti  musí také zabývat 

budoucím vývojem a trendem 

� Orientace na příjemce – je nutné filtrovat a zmenšovat objem informací dle 

potřeb příjemce 

� Srozumitelnost, vizualizace, prezentace – reporty musí být pro příjemce 

maximálně jasné, srozumitelné a čitelné 

� Objektivita – důležitá nezaujatost, schopnost analytického myšlení, 

kreativita 

� Integrace – informace by měly být ze všech podnikových oblastí ( i z méně 

důležitých, aby nedošlo ke zkreslení náhledu na firmu jako celek) 

� Zpětná kontrola – je třeba mít možnost si ověřit výsledky a zdroje 

� Efektivita zpracování – maximální přínos pro příjemce s minimálními 

náklady, jak finančními, materiálními tak i na lidský kapitál a časový 

potenciál 
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2.2.5 Problémy při realizaci 

V praxi se lze často setkat s tím, že firma zpracovává reporting pouze ve zobecnělé 

formě a že v určitých klíčových oblastech zcela chybí. Dále se zpracovává reporting 

manuálně pomocí tabulkového procesoru, což je velice pracné, náročné na čas a 

náchylné k chybovosti.. Dalším úskalím je, že reporting není centralizovaný.  Každé 

oddělení si vytváří svůj postup a proto nelze vyhodnocovat výkonnostní ukazatele 

napříč celou firmou. 

Bariérou je i neodpovídající vzdělání manažerů nebo pracovníků, kteří mají ve firmě na 

starosti finanční záležitosti. Další problém je neochota prezentovat prostřednictvím 

reportingu špatné zprávy. 

 

Lze tedy shrnout, že zpracování firemního reportingového systému není jednoduchou 

záležitostí. Není to záležitost jednoho okamžiku, ale plynulého a soustavného procesu 

tvoření, aplikování, zdokonalování a rekcí na zpětnou vazbu. Existuje řada firem, které 

nabízejí systém reportingu v podobě software firmě přímo na míru. Každá tato varianta 

má své výhody i nevýhody.  

 

 

2.2.6 Cíl reportingu 

Finanční reporting je důležitá součást informačního systému společnosti. Je možné pod 

tímto pojmem rozumět všechny činnosti, osoby, prostředky, data a procesy se kterými 

jsou výstupy reportingu zpracovávány a přenášeny uživatelům. 

 

Za hlavní cíle reportingu je možné považovat:   

 

� Vytváření zpráv a přenos informací 

� Dokumentace 

� Podpora rozhodovacích procesů a jejich kontrola 

� Podpora procesů a pracovních postupů 
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Finanční reporting je úzce navázán na finanční účetnictví, ze kterého pochází převážná 

část dat. Potřeba dokumentace vyplývá především z právních předpisů a dále pak 

z interních potřeb podniku. Pro finanční účetnictví je stanoven rozsah, způsob a lhůty 

archivace, tímto je zajištěn přístup k informacím a datům i v budoucnu pro auditory, 

finanční úřad a ostatní uživatele. Rozsah dokumentace si určuje podnik také sám na 

základě svých interních potřeb. Existují skutečnosti, které jsou pro podnik významné, a 

proto si je podnik uchovává. Může se jednat například o strukturu dodavatelů a 

sortiment odebíraných výrobků atd.  

 

Kvalita rozhodnutí je závislá od mnoha faktorů. Jedním z nich může být osoba, která 

rozhodnutí provádí nebo čas – přesně v jakém čase musí být rozhodnutí učiněno, ale 

zejména jsou to informace sloužící jako podklad rozhodnutí. Rozhodnutí učiněná pouze 

„ad hoc“ jsou nejistá a nemusí vést k očekávanému výsledku, ale rozhodnutí učiněna na 

základě patřičné analýzy stavu věci, kterou ozřejmí výstupy reportingu, vykazují nízkou 

míru rizikovosti. Následně po učiněném rozhodnutí jsou zapotřebí informace, které 

kontrolují výsledek a vytvářejí zpětnou vazbu. 

 

V podniku probíhá denně množství různých činností, které mohou mít podobu 

rutinních, nahodilých nebo plánovitých úkolů. Rutinní činnost je obvykle prováděna za 

daných opakujících se veličin. U nahodilých a plánovitých úkonů je obvykle zapotřebí 

více dat a informací, neboť se okolnosti, při kterých musí být úkon vykonán, změnily. 

Jako příklad uvedu stroj, který neustále za pomocí obsluhy produkuje výrobek, 

v okamžiku, kdy dojde k poruše, potřebuje servisní technik detailní informace o stavu 

stroje a příčině poruchy k tomu, aby mohla být provedena oprava a v činnosti se mohlo 

pokračovat. Jednotlivé činnosti na sebe navazují a vytvářejí tak pracovní procesy. Ve 

výše uvedeném případě může být příčina poruchy ve špatném pracovním postupu. O 

nové poznatky pak budou pracovní postupy aktualizovány. 
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2. 3 Informační systém 

Protože reporting lze chápat jako subsystém podnikového informačního systému, je v 

každém podniku výrazně ovlivňován, až determinován používaným informačním 

systémem a informační technologií. Pokud je v podniku zaveden počítačově 

podporovaný systém typu ERP, jsou tím vytvořeny i lepší podmínky pro kvalitní 

reporting. To však neplatí automaticky, protože i v tomto případě je třeba řešit řadu 

doprovodných problémů, aby na dané bázi Enterprise resource Planning (dále už jen 

ERP) také fungoval kvalitní reporting. Zpracování zpráv se může sice stát rutinní 

záležitostí s mnoha grafickými prvky, zvyšuje se rychlost i aktuálnost poskytování 

zpráv, ale tím není ještě zaručena jejich využitelnost pro rozhodování pro různé 

uživatele. Předpokladem úspěchu je vstřícný vztah managementu k informačním 

technologiím obecně a kladnou úlohu zde mohou sehrát některé nadstavbové systémy, 

například EIS nebo DSS. Při navrhování a implementaci systému podnikového 

reportingu by měl podnikový management respektovat především tyto zásady:  

� identifikovat uživatele zpráv a analyzovat jejich požadavky a potřeby z 

hlediska obsahu, formy i času poskytovaných zpráv, 

� diferencovat obsah zpráv podle potřeb uživatelů interních i externích, zvolit 

vhodnou formu poskytovaných reportů, a to buď v tištěné nebo elektronické 

podobě, případně v jejich kombinaci, 

� navrhnout a používat jednotný design zpráv a příliš často jej neměnit, zvolit 

vhodný způsob distribuce zpráv, oddělit důvěrné informace od ostatních a 

zajistit jejich ochranu, 

� využívat zpětnou vazbu na adresáty, zjišťovat, jak využívají předkládané 

zprávy, a zjišťovat jejich připomínky a náměty ke zlepšování systému 

reportingu.17 

Při dodržení těchto zásad je předpoklad, že reporting bude účelným nástrojem, jak pro 

kvalitní rozhodování manažerů a vlastníků, tak i pro budování dobrých vztahů podniku 

k externím adresátům, státním i regionálním orgánům, spolupracujícím podnikům. 

 

                                                 
17 MACHAČ, O. Reporting jako součást informačního systému podniku. IT SYSTÉM [online]. 2003, č. 12 
[cit. 2011 -05-24], s. 14-17 



32 
 

2.3.1 Vytvoření informačního systému 

Pro tvorbu reportingu je třeba zajistit informace. Pro tento účel je důležité si stanovit 

intervaly zjišťování potřeb. Tyto se budou lišit podle charakteru firmy a životního cyklu 

produktu. Dále je třeba vybrat vhodné metody. Získané informace se vyhodnotí 

porovnáním jejich nákladů a užitku. V dalším kroku určíme způsob pořízení a 

zpracování informací. Informační zdroje se budou lišit podle toho, jestli jsou určeny pro 

strategické plánování nebo operativní plánování. Poté definujeme požadavky na 

kalkulace výkonů nebo nákladů, financí, ukazatelů atd.  Pro každé funkční získávání a 

zpracování informací je nutné přidělit odpovědnosti, což znamená přesně stanovit, kdo 

informace získává, kdo je zpracovává a kdo celý proces koordinuje.18 

 

Dalším krokem je určení předávání informací systémem výkaznictví. Výkaznictví lze 

brát jako hlavního iniciátora řídících opatření ve firmě, protože plánované hodnoty se 

srovnávají se skutečně dosaženými hodnotami. V tomto kroku musí proběhnout 

následující činnosti: 

� stanovení obsahu výkazů 

� určení intervalu vypracování výkazů 

� výběr vhodné formy vizualizace výkazů 

� určení zpracovatelů a příjemců výkazů 

� stanovení metod analýzy a odchylek od plánu 

� dokumentování systému výkaznictví19 

 

V poslední fázi dojde k vytvoření kompletního systému zpracování a uložení informací 

a to za podpory výpočetní techniky.  Vzhledem k rozmanitosti různých software, je 

vyžadovaný fundovaný proces výběru v této oblasti. Pokud se firma rozhodne vyvinout 

pro tyto účely vlastní software, je třeba zajistit efektivní průběh realizace projektu.20 

 

 

 

                                                 
18 Horváth & Partners. Nová koncepce controllingu: cesta k účinnému controllingu. 5. přeprac. 
Vyd./Praha: Profess onsulting, 2004. 288 s. ISBN 80-725-9002-2. str. 213-216 
19 tamtéž 
20 tamtéž 
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2.4   SLEPTE analýza  

V tomto případě se jedná o analýzu změn vnějšího obecného okolí firmy, jde tedy o tzv. 

makroanalýzu. Výhodou této metody je možnost její aplikace na jakýkoli druh podniku, 

ať by se jednalo o výrobní firmu, obchodní nebo reklamní společnost či třeba banku. 

Základem pro SLEPTE analýzu je hodnocení okolního prostředí podniku z pěti hlavních 

hledisek, přičemž samotné pojmenování „SLEPTE“ vzniklo z počátečních písmen 

anglického vyjádření těchto faktorů. 

 

Jedná se o tedy následující: 

� Social aspect (sociální hledisko) 

� Legal aspect (právní a legislativní hledisko) 

� Economic aspect (ekonomické hledisko) 

� Political aspect (politické hledisko) 

� Technology aspect (technologické hledisko) 

 

V některých případech se k oněm pěti výše zmíněným faktorům přidává faktor ještě 

jeden – Ecologic aspect (ekologické hledisko).  

 

 

2.4.1  Sociální faktory 

Sociální faktory mohou výrazně ovlivňovat nejen poptávku po zboží a službách, ale i 

nabídku (např. ochota pracovat). Životní úroveň a styl obyvatelstva, jeho postoje a 

hodnoty, celospolečenské klima, všechny tyto faktory sehrávají důležitou roli při 

utváření tržního prostředí. Podobně by měly být v rámci analýzy uvažovány ostatní 

sociální faktory a jejich možný dopad na konkrétní podnik. Jako ukázku takových vlivů 

lze uvést:  

� Demografický vývoj populace 

� Změny životního stylu 

� Úroveň vzdělání 

� Mobility 

� Přístup k práci 

� Přístup k volnému času 
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� Rovnoprávnost pohlaví 

� Existence vzdělávacích institucí schopných poskytnout potřebné vzdělání21 

 

 

2.4.2  Legislativní faktory 

Tyto faktory velmi významně ovlivňují možnosti firmy z právního hlediska, protože 

vytvářejí (formují) podnikatelské prostředí (například stanovení minimální mzdy, 

silniční daň atd.). Překračování (třeba i nevědomé) nebo ignorování zákonů nebo 

vyhlášek totiž může být velmi značnou černou kaňkou, se kterou se pak daná firma 

potýká ještě dlouhou dobu po ukončení právního případu, a která má i vliv na 

důvěryhodnost, jež je u takové společnosti u veřejnosti, ale také u dodavatelů, věřitelů 

či investorů na bodu mrazu a jen velmi těžko se vrací zpět. Proto by si každá firma měla 

zjistit maximální množství informací o právní úpravě podnikání a jeho vymezení a 

především pak tyto zákony respektovat a dodržovat. Všechny tyto formality obsahuje 

zákoník práce. V České republice však panuje značná právní nejistota, proto si každý 

podnik rozmýšlí, zda se vůbec pustí do soudního sporu. 

 

1. Existence a funkčnost podstatných zákonných norem 

- obchodní právo 

- daňové zákony 

- deregulační opatření 

- legislativní opatření (distribuce, ekologická opatření, atd.) 

- právní úprava pracovních podmínek (bezpečnost práce, apod.) 

2. Nehotová legislativa 

 

3. Další faktory 

- funkčnost soudů 

- vymahatelnost práva 

- autorská práva“22 

                                                 
21 LERCHOVÁ JONASOVÁ, Z. Reporting vybrané firmy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 
   podnikatelská, 2009.  60 s. str. 33 
 
22 ZICH, R.,  – Strategický management. Podnikatelská fakulta VUT v Brně, Brno 2007 
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2.4.3  Ekonomické faktory 

Faktory ekonomického sektoru rozhodujícím způsobem ovlivňují existenci a vývoj 

organizací, neboť utváří současný a budoucí stav ekonomiky. Je třeba analyzovat jak 

vysoké je daňové zatížení, jaká je cenová politika, jaký je trend nezaměstnanosti, míra 

ekonomického růstu, inflace. Významnou součástí SLEPTE analýzy je posouzení tzv. 

magického čtyřúhelníku, který do vzájemných souvislostí staví ukazatele ekonomický 

růst, nezaměstnanost, inflace a vnější rovnováha. Důležitým ekonomickým faktorem je 

také úroková míra, která determinuje strukturu finančních zdrojů organizace a ovlivňuje 

jejich investiční aktivitu. Velmi důležitým a prakticky klíčovým faktorem je současná 

celosvětová finanční krize. 

 

1. „Základní hodnocení makroekonomické situace 

- míra inflace 

- úroková míra 

-     výše HDP, HDP na 1 obyvatele a jeho vývoj 

- měnová stabilita 

- stav směnného kurzu 

 

2. Přístup k finančním zdrojům 

- náklady na místní půjčky 

- bankovní systém 

- dostupnost a formy úvěrů 

- chování věřitelů 

 

3. Daňové faktory 

- výše a vývoj daňových sazeb 

- cla a daňová zatížení23 

 

 

 

 

                                                 
23 ZICH, R.,  – Strategický management. Podnikatelská fakulta VUT v Brně, Brno 2007 
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2.4.4  Politické faktory 

Velice úzce souvisejí s faktory ekonomickými a legislativními. Při analýze politických 

faktorů se bere v úvahu, jaká vláda je aktuálně u moci, jak stabilní tato vláda je, její 

pozitivní kroky ohledně podpory podnikání a další politické skutečnosti. Pro podnik je 

pak velmi důležité se všem těmto trendům dobře přizpůsobit, aby mohl bezproblémově 

fungovat dál. 

 

1. „Hodnocení politické stability 

- forma a stabilita vlády 

- klíčové orgány a úřady 

- existence a vliv politických osobností 

- politická strana u moci 

- opozice a její působení 

- občanské nepokoje 

- místní lokální konflikty 

 

2. Politicko-ekonomické faktory 

- postoj vůči privátním a zahraničním investicím 

- vztah ke státnímu průmyslu 

- postoj vůči privátnímu sektoru 

- politicko-ekonomické zdroje nestability 

- podpora mezinárodního obchodování 

 

3. Hodnocení externích vztahů 

- zahraniční konflikty 

- regionální nestabilita 

 

4. Politický vliv různých skupin 24  

 

 

 
                                                 
24 ZICH, R.,  – Strategický management. Podnikatelská fakulta VUT v Brně, Brno 2007 
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2.4.5  Technologické faktory 

Hnacím motorem podnikového rozvoje jsou investice do inovací. Současné 

podnikatelské prostředí je specifické neustálým zrychlováním tempa technologických 

změn. Je třeba však brát v úvahu rychlou změnu tempa technologie v daném prostředí, 

kolik finančních prostředků je věnováno na vědu a výzkum, rychlost morálního 

zastarávání či podporu vlády v oblasti výzkumu. 

 

 

2.4.6  Ekologické faktory 

Posledním hlediskem, které se někdy ke SLEPTE analýze zahrnuje, jsou ekologické 

faktory. Jedná se o stále častěji diskutovanou problematiku ochrany životního prostředí, 

ke kterému se ve svých programech hlásí velké množství podniků, jež deklarují šetrné 

využívání přírodních zdrojů a úplnou recyklovatelnost použitých výrobků. Je 

samozřejmě žádoucí nastolit takovou environmentální politiku, která bude součinná 

s výše uváděným trendem ochrany životního prostředí. Záleží také na ekonomické 

úrovni dané země (jiná je například v případě Německa nebo třeba Indie).  

 

Mezi hlavní ekologické faktory můžeme zařadit například: 

� Forma poplatků 

� Pokuty 

� Emisní povolenky 

� Preference energetických zdrojů 
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2.5   Analýza obecného okolí podniku 

V dnešním světě neustálých změn je okolí na jedné straně zdrojem podnikatelských 

příležitostí, na druhé straně pomalá reakce na proměny okolí nebo nepřipravenost na 

změny, případně neakceptace změn může znamenat omezení nebo potenciální ohrožení 

podniku. Odhalení těchto příležitostí, omezení a hrozeb umožňuje podniku proces, který 

nazýváme strategická analýza okolí podniku. Strategická analýza  okolního prostředí 

společnosti je manažerům potřebná k tomu, aby si byli vědomi vlivů okolního prostředí 

a aby byli lépe informováni o situaci, ve které se jejich společnost nachází. K analýze 

vnějšího okolí lze použít mnoho metod, vzájemně se odlišujících hloubkou členění 

působících faktorů nebo sektorů podnikatelského prostředí. 

Například Jauch a Glueck25 člení obecné okolí na 3 sektory v rámci kterých specifikují 

konkrétní faktory. Tzv. analýza PEST (někdy také STEP) rozlišuje faktory politické, 

ekonomické, technologické a sociálně kulturní. 

 

 

socioekonomický sektor

obecné okolí technologický sektor

vládní sektor

okolí podniku

zákazníci

oborové okolí dodavatelé

konkurenti
 

 
Obrázek č. 3 : Členění okolí podniku podle Jaucha a Gluecka 

 

Zdroj: Jauch, R. L. - Glueck, W. F.: Business Policy and Strategic Management    

McGraw-Hill 1988 

 
                                                 
25 Jauch, R. L. - Glueck, W. F.: Business Policy and Strategic Management. McGraw-Hill 1988. 
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2.6  Analýza oborového okolí podniku 
 
Oborové okolí podniku představuje část podnikatelského prostředí, kde se podnik přímo 

střetává s jinými tržními subjekty, působí na ně a ony zpětně ovlivňují jeho,  

identifikuje tři stěžejní sektory oborového okolí podniku – zákazníky, dodavatele a 

konkurenty. 

 

2.6.1. Sektor zákazníků 

   Klíčovým sektorem jsou zákazníci, a z toho vyplývající obchodní koncepce 

podniku,  na kterých doslova závisí existence podniku. Pokud není podnik schopný 

oslovit dostatečné množství zákazníků a přesvědčit je o nákupu, zanikne. Z toho důvodu 

musí tvůrce strategie nejprve identifikovat zákazníky, a to jak stávající tak potenciální, a 

pochopit jejich požadavky a potřeby. Na rozhodování zákazníků působí velké množství 

různých faktorů, obecně však lze na základě intenzity jejich působení rozlišit tři 

základní třídy zákazníků: spotřebitelé, velkoobchod/maloobchod a instituce. Dané třídy 

se liší svými preferencemi a požadavky a také tržním chováním.  

 

Fáze analýzy zákazníků 

� Identifikace zákazníků 

� Analýza procesu nákupu a užívání výrobků u zákazníků 

� Analýza očekávaných požadavků a preferencí zákazníků 

� Analýza rozhodovacího procesu zákazníků
26 

 

2.6.2. Sektor dodavatelů 

Dodavatelem se myslí podnik, který jinému podniku dodává výrobek nebo službu nebo 

obojí.  

V sektoru dodavatelů je nutno analyzovat aspekty jako: 

� Dostupnost a náklady na materiál a polotovary 

� Dostupnost a náklady pracovní síly 

� Dostupnost a náklady na energii a kapitál 

                                                 
26 LERCHOVÁ JONASOVÁ, Z. Reporting vybrané firmy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 
   podnikatelská, 2009.  60 s. str. 35 
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   Na volbě dodavatelů závisí dostupnost a výše nákladů vstupů potřebných k zajištění 

produkce. Oba dva tyto faktory jsou určovány zejména vztahy dodavatel-odběratel a 

vyjednávací pozicí každého z nich. V současné době dochází k prosazování nových 

moderních principů organizace dodavatelsko-odběratelských vztahů a prakticky 

neexistují malé a střední podniky, které by neměly zkušenost s nějakou formou 

partnerské spolupráce. Úkolem podnikatele je zvážit, zda je pro jeho činnost vhodnou 

formou partnerství spíše neformální spolupráce na bázi sdílení  informací nebo závazné 

dohody týkající se například společného zajištění výroby, preference dodavatelů, 

licenční dohody a další.  

 

2.6.3  Sektor konkurentů  

Neméně důležitou roli při tvorbě strategie hraje sektor konkurentů. Jeho velikost závisí 

na bariérách vstupu do odvětví nebo výstupu z něho. Ovšem nejen množství 

konkurentů, ale zejména jejich tržní podíl, image a strategické záměry jsou faktory, 

které zásadně působí na existenci a rozvoj podnik. 

 

Fáze analýzy konkurence 

� Identifikace současných a potenciálních konkurentů 

� Analýza jejich budoucích cílů, schopností, představ, strategie, silných a slabých 

stránek 

� Vypracování konkurenčního profilu nejbližších konkurentů, určení jejich 

konkurenčních výhod 

� Předpověď pravděpodobné reakce konkurentů27 

 

 

V rámci analýzy oborového okolí podniku lze podrobně zkoumat všechny výše zmíněné 

sektory a jejich vzájemné propojení, v praxi se však častěji používá tzv. Porterův model 

konkurenčního prostředí. 

  

                                                 
27 LERCHOVÁ JONASOVÁ, Z. Reporting vybrané firmy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 
   podnikatelská, 2009.  60 s. str. 36 
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2.7   Analýza konkurence – Porterův model pěti sil 

 

K analýze konkurence se v praxi používá několik různých metod (jako například 

analýza strategických skupin, Gap analýza nebo benchmarking. Jak již bylo zmíněno, 

na trhu působí v oborovém okolí podniku několik složek, zejména to jsou zákazníci, 

dodavatelé a konkurence. Porter popsal model konkurenčních faktorů, které působí 

v každém odvětví a na každý podnik. 

Úkolem je především vysvětlit chování konkurence prostřednictvím tržních okolností a 

též svoji pozornost zaměřuje na podmínky podnikání v daném oboru. 

 

Jedná se o: 

� Vyjednávací silou zákazníků 

� Vyjednávací silou dodavatelů 

� Hrozbu vstupů nových konkurentů 

� Hrozbu substitutů 

� Konkurence firem uvnitř oboru 

 

Jednotlivé atributy jsou vyvolávány různými skutečnostmi, jejich přehled shrnuje 

následující obrázek: 
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Obrázek č. 4 – Porterův model pěti konkurenčních sil 

 

Zdroj: TOMEK G., VÁVROVÁ V. Marketing od myšlenky k realizaci. 1. vyd. Praha, 

Professional Publishing, 2007, s. 68. 

 

 

 

2.7.1  Konkurence uvnitř oboru 

Týká se firem, které působí v rámci stejného oboru - odvětví. Tyto společnosti jsou 

vzájemnými konkurenty v tvrdém boji o přízeň stejných zákazníků a nabízejí identické 

či velmi podobné produkty, přičemž se jedná například o soutěž ve spolehlivosti 

dodávek, dosažitelnosti produktu, v nasazení prodejní ceny, v množství nabízených 

služeb, záruk, ve kvalitě výrobků a služeb apod. 
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Rozsah odvětvové konkurence určuje šest faktorů: 

� stupeň koncentrace podle podílu dodavatelů na trhu (malé procento firem, 

z nichž každá má velký podíl na trhu, představuje vysoký stupeň koncentrace, 

zatímco nízký stupeň je charakteristický velkým počtem firem, z nichž každá má 

malý podíl na trhu), 

� diferenciace výrobků, 

� změny velikosti trhu, 

� struktura nákladů, 

� růst výrobní kapacity, 

� práh odstoupení (jestliže je obtížné odstoupit ze smršťujícího se trhu, například 

vlivem zaměstnanců či větším tlakem konkurence).“28 

 

 

2.7.2  Hrozba vstupu nových konkurentů 

Obecně platí, že čím více konkurence podnik má, tím více finančních prostředků je 

nucen vynakládat, aby si udržel své postavení na trhu. Z toho vyplývá, že možnost 

vstupu nové konkurence na trh by měla pro stávající firmy být jakýmsi pomyslným 

varovným signálem, a proto by měly učinit vše pro to, aby byl trh pro nové zájemce 

neatraktivní (např. využití nových technologií, kterými by předčily potenciálního nové 

konkurenty). 

Hrozba vstupu nových zájemců o daný trh je tím nižší, čím více zdrojů stávající firmy 

k obraně svého tržního podílu mají, dále závisí také na ostrosti reakce těchto firem při 

předchozím pokusu o průnik na trh a také na rychlosti růstu trhu – čím pomalejší jeho 

růst je, tím větší břemeno by musela nová firma při svém vstupu na trh s sebou nést. 

Hrozby vstupu jsou ovlivňovány tzv. bariérami vstupu. 

                                                 
28  TOMEK G., VÁVROVÁ V. Marketing od myšlenky k realizaci. 1. vyd. Praha, Professional 
Publishing, 2007, s. 69. 
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 Obrázek č. 5 – Porterův model konkurenčního prostředí – potenciální vstupy  

 

 

2.7.3  Hrozba substitučních výrobků 

Substituční výrobky jsou takové produkty, které mají schopnost navzájem se nahradit. 

Rozdíl mezi substituty bývá zpravidla v odlišnosti použitých prostředků při 

uspokojování potřeb a plnění funkce. Jestliže je tato hrozba vysoká, je rentabilita 

odvětví velmi nízká.  

Při zkoumání hrozby substitutů je směrodatná zejména jejich dostupnost, kvalita a cena.  

Podnikatel se musí pokusit monitorovat strategické záměry stávajících i potenciálních 

konkurentů v oblasti sortimentu a reagovat na ně. Významným faktorem jsou také tzv. 

náklady přestupu, které představují náklady zákazníka na přechod k jinému dodavateli 

nebo prodejci. 

 

2.7.4  Vyjednávací síla odběratelů 

Čím větší zákazník (odběratel) je, tím větší má možnost a sílu ovlivnit chování a 

vyjednávací praktiky svých dodavatelů (například tlakem na výši ceny produktů nebo 

vyžadováním vyšší kvality nebo většího množství výrobků a to při stále stejné ceně). 

Vyjednávací síla se odvíjí od tržní formy, na které se pohybuje. Jde-li o monopol, má na 

něm jeden odběratel značnou moc. Jestliže se jedná o oligopol, má několik zákazníků 

určitou moc na daném trhu (to je příklad třeba oblasti ropy). V případě polypolu má 

ovšem kupující (odběratel) naprosto minimální možnosti, jak ovlivnit jednání 

s výrobcem (dodavatelem). 
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2.7.5  Vyjednávací síla dodavatelů  

Dodavatelská síla se projevuje například při účtování vysokých cen za dodávky zboží, 

požadování zálohy, omezení kvality či služby a přesunutí nákladů na ostatní. Za další 

významné projevy silné dodavatelské pozice se považuje frekvence a výška dodávek, 

dodávání unikátních výrobků nebo ovlivňování kvality konečného produktu. Opět zde 

záleží na typu produktu nebo služby. 
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2.8  Analýza SWOT 
 
SWOT analýza je metodou strategické analýzy, která firmě pomáhá blíže rozpoznat a 

identifikovat její silné a slabé stránky, a také příležitosti a hrozby, které z tohoto 

firemního rozboru vyplývají. Podnik je tak lépe schopen vytvořit strategický plán, 

kterými by mohl podchytit příležitosti, jež se mu naskýtají, a zároveň čelit stávajícím 

hrozbám.  

 
SWOT analýza se skládá z počátečních písmen anglického pojmenování jednotlivých 

částí: 

� Strengths (silné stránky) 

� Weaknesses (slabé stránky) 

� Opportunities (příležitosti) 

� Threats (hrozby) 

 

Původně byla rozdělena na dvě dílčí části – SW a OT. Doporučuje se začít analýzou OT 

– analýzou příležitostí a hrozeb, které přicházejí z vnějšího prostředí firmy, a to jak 

z makroprostředí (viz SLEPT analýza), tak i mikroprostředí (zákazníci, dodavatelé, 

odběratelé, konkurence, veřejnost). Po důkladně provedené analýze OT pak následuje 

analýza SW, která se týká vnitřního prostředí firmy (cíle, systémy, procedury, firemní 

zdroje, materiální prostředí, firemní kultura, mezilidské vztahy, organizační struktura, 

kvalita managementu, atd.).29        

 

Silné a slabé stránky můžeme také považovat za analýzu současného stavu, ve kterém 

se podnik nachází, příležitosti a hrozby pak vystupují jako predikce možného budoucího 

vývoje. 

Velmi významným výstupem SWOT analýzy je pak využití jejích dílčích aspektů při 

tvorbě jednotlivých strategií, přičemž by měl management firmy přihlížet právě 

k nalezeným skutečnostem ve SWOT analýze a tomu přizpůsobit firemní strategii. 

Aplikaci jednotlivých možných strategií s využitím SWOT analýzy ilustruje obrázek 

níže. 

 

                                                 
29 JAKUBÍKOVÁ, D., Strategický marketing. Praha, Grada, 2008, 272 s, ISBN 978-80-247-26 
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Obrázek č. 6– Využití SWOT analýzy při koncipování strategií 

 

Zdroj: VEBER, J. Management: základy, prosperita, globalizace. Praha, Management 

Press, 2000, s. 430. 

 

 

2.8.1  Silné stránky 

Každá silná stránka je úspěchem samotné firmy. Možností je mnoho, záleží na typu 

organizace.Silnou stránkou mohou být např.velikost firmy v některých situacích se lépe 

pohybuje malá, v jiných zase velká), kvalitní vedoucí pracovníci s velkými zkušenostmi 

a správnými motivačními technikami, dostatek kvalifikovaných a zkušených 

pracovníků, moderní technologie, firemní know-how, optimální množství finančních 

prostředků na rozvoj firmy, zdraví firmy, výhodné geografické umístění sídla s ohledem 

na trh a distribuční cesty, účelná organizační struktura, flexibilita firmy, dobré jméno 

firmy a značky jejích výrobků či služeb, apod. Patří sem např. i unikátní a kvalitní 

výrobek, dostatečná distribuční síť, spolehliví a stálí dodavatelé a odběratelé, cenné 

zkušenosti v daném oboru, dobře zmapovaný trh, dovednosti v umění jednat se 

zákazníkem a schopnost pronikat do nových segmentů, kvalitní a rychlý servis atd. 
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2.8.2  Slabé stránky 

Opačným stavem vyjmenovaných silných stránek jsou stránky slabé. Můžeme k nim 

ještě přidat např. nedostatečné pochopení pro marketing a reklamní kampaně ze strany 

vedoucích pracovníků, nedostatek obchodních dovedností, špatnou kvalitu surovin, 

výrobního zařízení či dokonce i samotného výrobku, špatné výrobní postupy, 

nedostatečná výstupní kontrola, nedostatečné kapacity pro uspokojení poptávky na trhu, 

nepříznivá legislativa vůči aktivitám firmy, příliš úzký nebo naopak široký výrobkový 

sortiment či sortiment služeb, nedostatečná komunikace na všech stupních řízení atd. 

 

 

2.8.3  Příležitosti 

Příležitosti přinášejí potenciální užitek pro firmu. Jejich využitím firma může získat 

konkurenční výhodu či finanční prostředky. Většinou přicházejí zvenčí, např. navázání 

kontaktů s novými partnery, možnost expandovat na nové trhy, zájem investorů o firmu, 

nové příležitosti pro investování, příležitost zlepšit povědomí o firmě ve vztahu 

zákazníkům či investorům, možnost získat určité výhody vůči konkurenci atd. 

 

 

2.8.4  Hrozby 

Hrozby představují opět protipól příležitostí, stejně jako slabé stránky opak silných 

stránek. Hrozbou může být příliv nové a silné konkurence, která ohrozí stabilitu firmy 

na trhu, možná akvizice firmy ze strany konkurenta, nestabilní politická situace v 

oblasti, kde se firma pohybuje, nejrůznější živelné pohromy, odchod klíčových 

pracovníků ke konkurenci, ztráta dobrého jména firmy a dobrého povědomí o značce 

mezi zákazníky  atd. 

 

Analýza silných a slabých stránek je vlastně rozbor současného stavu firmy či projektu, 

zatímco analýza potenciálních příležitostí a hrozeb je rozborem možného budoucího 

stavu. 
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Na základě zkombinování všech čtyř aspektů SWOT analýzy je poté možné stanovit 

strategický koncept, který v sobě zahrnuje kombinaci vždy dvou jednotlivých částí 

analýzy.  

V zásadě existují následující 4 varianty strategií: 

� Strategie MAX-MAX  => maximalizace silných stránek – maximalizace 

příležitostí 

� Strategie MIN-MAX  => minimalizace slabých stránek – maximalizace 

příležitostí 

� Strategie MAX-MIN  => maximalizace silných stránek – minimalizace hrozeb 

� Strategie MIN-MIN  => minimalizace slabých stránek – minimalizace hrozeb 

 

Hlavní výhody a nevýhody SWOT analýzy: 

Výhody: 

� Rychlost a jednoduchost 

� Relativní nenákladnost 

 

Nevýhody: 

� Možné zkreslení informací  

� Přecenění silných stránek, podcenění slabých stránek 

� Špatná identifikace příležitostí a hrozeb a jejich zhodnocení 

 

Z výše uvedeného vyplývá nutnost zapojit do realizace SWOT analýzy co největší počet 

pracovníků nejlépe napříč všech hierarchických stupňů ve firmě, aby došlo pokud 

možno k nejobjektivnějším závěrům, které se následně do analýzy zahrnou.  
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2.9  Kralickův QUICK test 

Quick test neboli rychlý test je pojmenován především díky schopnosti rychlým a 

kvalitním způsobem ohodnotit analyzovanou firmu.  

Metoda je zacílena do 4 oblastí finanční analýzy – stability, likvidity, rentability a 

hospodářského výsledku. Z každé takové oblasti byl vybrán jeden ukazatel tak, aby byla 

možnost provést vyváženou analýzu.   

Rychlý test tedy v sobě obsahuje některé z již výše zmíněných ukazatelů rentability a 

likvidity, nicméně pro znázornění úplného principu quick testu budou na tomto místě 

uvedeny opět i tyto hodnotící ukazatele. Jedná se o takové ukazatele, které nepodléhají 

rychlým změnám.   

 
Quick test sestává z následujících ukazatelů:  

� Kvóta vlastního kapitálu (koeficient samofinancování) 

� Doba splácení dluhu z cash-flow 

� Cash-flow v % tržeb 

� Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

 

 

 

2.9.1  Kvóta vlastního kapitálu (koeficient samofinancování) 

Uvedený ukazatel hodnotí kapitálovou sílu podniku, jeho dlouhodobou finanční 

stabilitu a samostatnost. Udává, do jaké míry firma může pokrývat své potřeby a 

závazky vlastními zdroji. 

 

Kvóta vlastního kapitálu =   

 

 

2.9.2  Doba splácení dluhu z cash-flow 

Hodnotí dobu, za kterou je podnik schopen splatit své závazky vůči svým věřitelům. 

Společně s kvótou vlastního kapitálu je tento ukazatel důležitý pro posouzení finanční 

stability organizace. 
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Doba splácení dluhu z CF =   

 

  

 

Bilanční cash-flow uváděný ve jmenovateli se získá následujícím výpočtem: 

 Hospodářský výsledek za účetní období 

- daň z příjmů 

+    odpisy (hmotného a nehmotného investičního majetku) 

- saldo přechodných účtů aktiv 

+    saldo přechodných účtů pasiv 

 

 

2.9.3  Cash-flow v % tržeb 

Je vyjádřením finanční výkonnosti firmy. Hodnota tohoto ukazatele je závislá od 

odvětví, ve kterém podnik působí. Tedy jiná bude u výrobní firmy, jiná u obchodní 

společnosti nebo služeb. 

 

Cash flow v % tržeb =   

 

 

 

2.9.4  Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

Ukazatel, jenž obdobně jako cash-flow v procentech tržeb zobrazuje výnosnost 

společnosti vyjádřenou taktéž v procentech. 

 

Rentabilita celkového kapitálu =    
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Stupnici hodnocení výše uvedených ukazatelů quick testu shrnuje následující tabulka: 

 

Ukazatel 

 

Výborný (1) 

 

Velmi 

dobrý (2) 

 

Dobrý (3) 

 

Špatný (4) 

Ohrožen 

insolvencí 

(5) 

Kvóta VK          > 30% > 20% > 10% > 0% negativní 

Splácení CF < 3 roky < 5 let  < 12 let       > 12 let > 30 let 

CF v % 

tržeb 

> 10% > 8%  > 5%  > 0%  negativní 

ROA > 15% > 12%  > 8%  > 0%  negativní 

 

Tabulka č. 2 – Stupnice hodnocení ukazatelů quick testu 

Zdroj: SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. Praha, Computer Press, 2001, s. 

126. 

 

Tabulka uvádí rozpětí, do kterých jednotlivé vypočtené ukazatele mohou spadat, aby si 

udržely příslušnou známku. Každý z ukazatelů se hodnotí systémem obdobným tomu ve 

škole. Z jednotlivých známek, které obdržel každý z ukazatelů, se následně vypočte 

čistý aritmetický průměr, a tato hodnota pak slouží jako celková známka, kterou daná 

firma v rychlém testu obdrží. 

Pro lepší přehlednost a větší vypovídající hodnotu se doporučuje vypočítat také 

průměrnou známku zvlášť pro finanční stabilitu a zvlášť pro výnosovou situaci.30 

Výhody quick testu 

� Rychlost 

� Snadnost 

� Přehlednost 

� Srozumitelnost 

� Pevně daný algoritmus výpočtu 

 

Nevýhody quick testu 

� Malý prostor pro analýzu 

� Nepočítá s náklady na vlastní kapitál 

                                                 
30 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. Praha, Computer Press, 2001, s. 128. 
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3 Analýza problému a současné situace 

 

3.1  Základní informace o společnosti – profil 

 

Název:                                               ROS, a.s. 

Právní forma:                                    akciová společnost 

Sídlo:                                                 Poříčí 3a, Brno, PSČ 639 00 

Datum vzniku společnosti:               zápis do obchodního rejstříku byl proveden dne   

                                                          19.9.1995 Krajským soudem v Brně, oddíl B,  

                                                           vložka 1664 

Rozhodující předmět činnosti:          opravy silničních vozidel, klempířství a oprava 

                                                           karoserií, výroba, obchod a služby  

Základní kapitál:                                29 700 000,- Kč 

Počet zaměstnanců:                            76 

 

 

3.1.1    Předmět činnosti 

Společnost se podle obchodního rejstříku zbývá: 

� obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a 

    prodej 

� opravy motorových vozidel 

� opravy karoserií 

� výroba motorových vozidel 

� výroba karoserií 

� výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků 

 

Firma zajišťuje při prodeji kompletní služby, včetně předprodejního servisu, montáží 

všech doplňků podle přání zákazníka, vyřízení SPZ, technických průkazů a leasingu. 

V oblasti užitkových vozů se firma zabývá vlastním vývojem, zejména stavbou 

sanitních a pohřebních nástaveb na podvozcích vozidel Volkswagen, pro které získala 

pověření přímo od výrobce. Rozhodující podmínkou je, že výrobce nástavby zaručuje 
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odbornou montáž zástavby do karoserie. Dalším předpokladem je úplná homologace 

vozidla, umožňující vysokou variabilnost různých zástaveb.  

 

Opravárenská činnost je prováděna pomocí přístrojů, přípravků a metodických pokynů 

doporučených výrobcem.  

Diagnostika různých závad na vozidle, měření účinnosti brzd a tlumičů je prováděna na 

nejmodernějších přístrojích. Samozřejmostí je provádění měření emisí, příprava vozidel 

na STK. 

 

Karosářské práce jsou prováděny dle technologických postupů popsaných výrobcem a 

na moderním rovnacím zařízení zn. Celette Sevenne. Lakování je  prováděno laky PPG. 

Servis provádí samozřejmě dodání a montáž homologovaných doplňků a příslušenství 

širokého spektra. Rovněž je možno zakoupit originální náhradní díly na vozy obou 

značek. 

 

 

3.1.2  Vize společnosti 

� kvalitně poskytovat všechny služby, které povedou ke spokojenosti  

      zákazníka 

� udržet si dobré postavení společnosti  mezi nejúspěšnějšími autorizovanými  

      dealery značky Volkswagen a Audi 

� trvale budovat prestiž značky, důvěru zákazníků a spokojenost zákazníků 

� postupně rozšiřovat prodejní místa s cílem uspokojit poptávku 

správná komunikace a přístup k zákazníkům převážně v servisních službách 

 

 

3.1.3  Cíle společnosti  

Podnikatelským cílem je dlouhodobý hospodářský úspěch, za který je firma zodpovědná 

jak vlastníkům firmy, tak i zákazníkům, spolupracovníkům a dodavatelům společnosti. 
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Dlouhodobé cíle 

� nastavení systému, který zabrání vyrobení a expandování špatného výrobku 

nebo provedení nekvalitní služby 

� během všech činností zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců 

� činnosti budou zaměřeny na prevenci proti znečištění ŽP (oblast ovzduší, 

vodního hospodářství, minimalizace odpadů, zlepšování pracovního 

prostředí ve firmě atd.). 

 

Krátkodobé cíle 

� krátkodobé cíle, které jsou zveřejňovány na tabulích na jednotlivých 

provozech, musí být s nimi seznámeni všichni zaměstnanci  

� stanovené cíle musí být měřitelné a také vyhodnotitelné, 

� návrhy krátkodobých cílů v oblasti kvality, bezpečnosti atd. zpracovávají 

ředitelé jednotlivých závodů 
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3.2  Analýza společnosti 

 

3.2.1  Analýza vnějšího prostředí  

Analýza vnějšího  prostředí si klade za cíl popsat okolí podniku, ve kterém se nachází a 

identifikovat faktory, které ovlivňují jeho podnikatelskou činnost.  

 

 

3.2.1.1  SLEPTE analýza 

S - Sociální a demografické faktory 

� Životní styl – je velmi ovlivňující faktor, neboť se zvyšující se životní úrovní 

zákazníků a jejich životním stylem stoupá poptávka po modernějších a též 

dražších automobilech. 

� Životní hodnoty – patrný přechod od původní priority číslo jedna, ceny, k dalším 

významnějším hodnotám jako jsou bezpečnost a design. 

� Úroveň vzdělání a kvalifikace zaměstnanců – společnost zaměstnává pracovníky 

s širokým spektrem kvalifikace, od automechaniků, přes prodejce, po účetní a 

manažery. 

� Umístění podniku – znamená pozitivně ovlivňující faktor, jelikož se  společnost 

nachází právě v centru města Brna, nedaleko brněnského výstaviště. 

 

 

L  –  Legislativní faktory 

� Legislativní faktory, které společnost ovlivňují můžeme shrnout do dvou skupin. 

První skupina jsou legislativa EU a druhá skupina jsou zákony týkající se ČR. 

Celková legislativa ovlivňuje podnik spíše negativně, protože ve většině případů 

se jedná o plnění nějakých povinností, norem nebo omezení. 

 

 

Mezi hlavní zákony, které ovlivňují chod firmy patří zejména: 

� Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

� Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 



57 
 

� Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

� Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků 

� Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 

� Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení 

� Zákon č.  54/1956 Sb., o nemocenském pojištění 

 

Mezi specifické zákony, které se týkají obchodu s motorovými vozidly patří mimo jiné: 

� Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na  

            pozemních komunikacích 

� Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o 

                        registraci vozidel 

 

� Ochrana spotřebitele – na každý automobil se vztahuje odpovědnost za vady 

(záruka), která u nových automobilů činí 2 roky, u ojetých taktéž 2 roky, ale zde 

se odpovědnost nevztahuje na opotřebení vozidla. 

 

� Daňová politika – společnost je nevýrobní. Zabývá se pouze prodejem a 

službami, které spadají do 20% sazby DPH. Dalšími daněmi, které se bezesporu 

týkají podniku a zaměstnanců jsou daň z nemovitostí, daň z příjmu a zákon o 

správě daní a poplatků souhrnně upravuje práva a povinnosti daňových 

poplatníků, včetně odvodů a záloh. 

 

E - Ekonomické faktory 

� Míra inflace 

� Úroková míra 

� Kurzy měn – jsou výrazně ovlivňující, neboť při dovozu ze zahraničí je 

obchodní měnou euro, které díky svému poklesu či zvýšení znamená výrazné 

ovlivnění nákladů. 

� Náklady na místní půjčky 

� Dostupnost a formy úvěrů 

� Vývoj cen energií . rostoucí ceny energií znamenají významné náklady 

� Chování věřitelů 
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� Struktura spotřeby zákazníka – poté co lidé uspokojují základní potřeby jako 

např. bydlení, řeší postupně potřeby další. V dnešní době nabývá na významu 

právě pořízení automobilu. 

 

 

P – Politicko-legislativní faktory  

� ochrana životního prostředí je jeden z nejsilnějších faktorů z této kategorie, 

souvisí hlavně s legislativou. Společnost má mimo jiné plnit emisní normy. 

Každé nově vyráběné vozidlo, které se dostává na trh, musí splňovat normu 

týkající se množství škodlivin ve výfukových plynech. V současné době (1.1. 

2006 pro ČR) platí norma Euro 4, připravovaná je norma Euro 5, která by měla 

platit od září 2009. Společnost  ROS a.s. ze zákona č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů povinnost instalovat 

pod odstavné plochy automobilů centrální lapač olejů a mechanických nečistot. 

Dále podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů musí třídit veškerý odpad z provozu. 

Všechny tyto skutečnosti představují významnou finanční náročnost a ne každá 

společnost se stejnými povinnostmi je plní, ovšem splnění podmínek pro 

ochranu životního prostředí by mělo být samozřejmé pro každou firmu, která 

chce nejen dodržovat zákony, ale i přilákat zákazníka na dobré jméno podniku. 

 

 

T - Technologické faktory 

� Rychlost morálního zastarávání – u spotřebního zboží, kterým automobil 

v dnešní době je, má tento faktor velký význam. Životní cyklus jednoho modelu 

se stále zkracuje. Dříve činil 60 měsíců, dnes je to podstatně méně. Této 

skutečnosti výrobci a prodejci aktivně využívají pro tvorbu a prodej nových 

nebo vylepšených modelů. 

� Obecná technologická úroveň – je v tomto případě velmi vysoká, negativním 

dopadem je vysoká nákladovost, ovšem pozitivní stránkou věci je konkurenční 

výhoda. 

� Rychlost realizace nových technologií 
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E – Ekologické faktory 

Ekologické faktory představují pro prodej i pro výrobu a provozování automobilu 

vážný,  téměř rozhodující parametr. Jakákoliv modernizace či inovace v automobilovém 

průmyslu musí mít ekologické parametry. Jedná se především o: snižování spotřeby 

pohonných hmot cestou zvyšování výkonnosti pohonných systémů, zvyšováním 

aerodynamiky a snižováním celkové váhy vozu – to vše při současném zvyšování 

parametrů bezpečnosti, odlehčování jednotlivých částí se nejčastěji provádí  za 

používání kompozitních materiálů i nových konstrukčně-technologických řešení. 

Zavádí se nové druhy PHM (bezolovnatý benzín). Módní jsou hybridní automobily, kde 

klasický spalovací motor je doplňován elektromotorem. Pro městské provozy se 

navrhují speciální malá auta, která by snížila prostorovou  náročnost automobilové 

dopravy ve městě.  

Speciálním   problémem je likvidace opotřebovaných automobilů, velká pozornost se 

věnuje problematice likvidování opotřebovaných pneumatik. Např. v SRN je součástí 

prodejní ceny pneumatiky i cena její likvidace. 

Tyto tendence se projevují především v konstrukci a technologii automobilové výroby, 

ale mají také legislativní aspekty. Např. EU přijala celou řadu opatření, mezi nejnovější 

patří pravidelná kontrola emisí a pravděpodobně od roku 2012 i v ČR bude zavedený 

zvláštní poplatek či daň pro automobily vyrobené před rokem 1998, poněvadž nesplňují 

požadované parametry v oblasti emisí. Euro 5. 

Tlak různých ekologických iniciativ vede ke zdražování provozu automobilu např. 

parkování zpoplatněné, zákazy vjezdu do centra měst, speciální mýtné atp. 

Závěrem je možno konstatovat, že tento faktor SLEPTE analýzy má největší váhu, 

poněvadž se promítá do oblasti ekonomické, legislativní, politické, technologické i 

sociální a výrazně je ovlivňuje.  

Jedná se o stále častěji diskutovanou problematiku ochrany životního prostředí, ke 

kterému se ve svých programech hlásí velké množství podniků, jež deklarují šetrné 

využívání přírodních zdrojů a úplnou recyklovatelnost použitých výrobků. Je 

samozřejmě žádoucí nastolit takovou environmentální politiku, která bude součinná 

s výše uváděným trendem ochrany životního prostředí.  

Mezi hlavní ekologické faktory můžeme zařadit: 

� Forma poplatků 
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� Pokuty 

 

 

 

3.2.1.2  Analýza oborového okolí – Porterův model 

 

Sektor dodavatelů 

Výhradním dodavatelem náhradních dílů má sektor dodavatelů prakticky monopolní 

charakter je tedy velmi silný a diktuje ceny všem svým odběratelům. Výška ceny zcela 

závisí na marketingové strategii, kterou firma uplatňuje v průběhu běžného roku.  

 

Sektor zákazníků 

Pro danou společnost lze uvést, že zhruba poloviční podíl na celkové poptávce po 

osobních automobilech mají soukromé fyzické osoby a zbylou polovinu tvoří firmy. Při 

rozdělení zákazníků na sektor soukromý a veřejný je poměr poptávky zcela rozdílný. 

Zhruba  ⅔  tvoří poptávka soukromého sektoru a jen ⅓ tvoří poptávku sektoru 

veřejného, kde jde především o poptávku po užitkových vozech.  Co se týče věkového 

určení zákazníků, vzhledem k vysoké kvalitě vozů, image značky a tomu 

přizpůsobeným cenovým relacím, se věk zákazníků pohybuje okolo 30 – 40 a více let. 

Můžeme říci, že síla zákazníků v rámci zájemců nerozhodnutých dosud o značce je 

relativně vysoká. Avšak konkurence prodejců různých značek není příliš odlišná a ceny 

automobilů v podobném segmentu (malé, střední, SUV, kabriolety, terénní vozidla atp.) 

se liší spíše v desetitisících a především v nabídkách doplňkových výbav. Zákazníci 

preferující značky patřící pod Volkswagen Group pak mají spíše nízkou vyjednávací 

sílu, poněvadž generální dodavatel uplatňuje pro všechny prodejce v rámci značek 

velmi podobnou obchodní politiku. 

 

Sektor konkurence 

Konkurence v obchodu s motorovými vozidly se dá rozdělit na dvojí typ. Jedním je trh 

s automobily stejné značky, tedy konkurence mezi autorizovanými dealery a pod druhý  

lze shrnout  všechny ostatní prodejce automobilů, kteří se nachází ve stejné geografické 

poloze jako daná společnost.  
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Mezi nejvýznamnější a ohrožující konkurenty společnosti ROS a. s. v rámci značky 

Volkswagen a Audi  patří: 

� Porsche Brno.  

� Top centrum Car Kyjov v Hodoníně  

� Autocentrum Bajer ve Slavkově u Brna. 

 

K dalším významným konkurujícím firmám v blízkém okolí  patří: 

� Ford Rašino - prodej automobilů Ford  

� Autonova Brno - prodej automobilů Škoda  

� Autocentrum Hukr - prodej automobilů Toyota a Lexus  

� Renocar - prodej vozů BMW  

� Hošek Motors  - prodej automobilů Mercedes Benz, Chrysler, Nitron 

 

 

 

3.2.1.3  Zhodnocení  Porterovy analýzy 

� ovládá tržní segment 

� výhradní zástupci bez konkurence v brněnské lokalitě, konkurencí jsou jen jiné 

značky a obliba 

� vyjednávací síla odběratelů – vysoká, ale  to platí pro celý trh (je to typické pro 

trh s automobily) 

� dominantní síla dodavatele – platí pro celý   trh s novými automobily 

� substitut – je jen jiná značka 

� konkurence je prezentována jako silná, ale cenové rozdíly mezi porovnatelnými 

typy automobilů různých značek nejsou příliš veliké. Cenově firma nemůže 

konkurenci ovlivnit protože je pod vlivem koncernové obchodní politiky. Může 

však vytvářet konkurenční výhodu v organizaci a nabídce. různých služeb 

(předvolávání k záručním opravám, evidence a organizace pozáručních oprav, 

havarijní opravy včetně poskytování odvozu havarovaného auta a poskytnutí 

náhradního vozidla, urychlené poskytování urychlených oprav za příplatky atd.) 
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3.2.2  SWOT analýza 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S – silné stránky 
 

� Zázemí stabilní firmy 
� Dobré jméno a tradice firmy 
� Odborně silný tým 
� Vztah k zákazníkům 
� Zaměstnanecké benefity 
� Loajalita zaměstnanců 
� Silní renomovaní partneři 
� Jednotný IS 
� Výhodná lokalita snadno 

dostupná včetně parkovacího 
stání 

 
MAXIMALIZOVAT, 

ROZŠIŘOVAT 

W – slabé stránky 
 

 
� Nevyužití 100% kapacit 
� Nedostatek kvalifikovaných 

zaměstnanců 
� Absence marketingu 
� Jazyková vybavenost 

zaměstnanců 
� IS je obecný 
� Nižší úroveň vzdělání 
� Neprůhledný způsob motivace 

zaměstnanců 
 

NUTNO KONCEPČNĚ ŘEŠIT 

O – příležitosti 
 

� Kvalitn ě poskytované služby 
(opravy a údržba) díky 
moderním technologiím 

� Rozšíření prodejů o modely 
dostavované na základě 
požadavků (užitkové vozy, 
sanitky, vězeňská služba, 
pohřební služba) 

� Výhradní zástupci  pro 
brněnskou oblast 

� Spolupráce s klíčovými firmami 
� Rozvoj služeb v regionu 

 
MAXIMALIZOVAT, 

REALIZOVAT 

T – hrozby 
 

� Chybí zpětná vazba od 
zákazníků – nelze odvodit, jaké 
služby požadují, jak dále 
podporovat prodej, kdo jsou 
jejich zákazníci – odchod 
zákazníků 

� Ekonomická krize – pokles 
prodejů 

� Hrozba substitutů – levnější nebo 
lépe propagované modely jiných 
značek  

� Nedostatek kvalifikované 
pracovní síly 

� Nejasná strategie firmy 
� Mzdový vývoj v ČR 
� Ztráta klí čových zaměstnanců 
 

MONITOROVAT, 
ELIMINOVAT  
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3.3  Analýza problému 
 
 
Současný stav  řízení podniku 

Pravidelně týdně se konají porady vedení společnosti. Jedná se o porady, kde jsou 

řešeny spíše provozní záležitosti. Každý ředitel má svoji zprávu, týkající se výrobních 

záležitostí. 

Vedoucí controllingového oddělení připravuje týdenní zprávu pro ekonoma – přehled 

aktuálního obratu – tržeb, týdenní aktuální reporting cash flow, stav pohledávek, popř. 

přehled problematických pohledávek. To pravidelně na každou poradu a dále 

nepravidelně různé rozbory na základě úkolů plynoucích právě z těchto provozních 

porad – jedenkrát měsíčně se konají porady představenstva. Každá porada má svůj 

program, jedním bodem je však vždy hospodářský výsledek firmy. Report z důvodu 

jednotnosti za celou firmu připravuje vedoucí controllingového oddělení, zasílá 

elektronicky členům představenstva v dostatečném předstihu před vlastním zasedáním, 

ředitelé oddělení si připraví komentář za své oddělení, a to zhodnocení měsíce a 

především výhled na další období. Report se skládá z hospodářského výsledku za 

sledované období a od počátku roku ve vztahu k plánu na dané období, tvorby a 

rozdělení zdrojů jednotlivých závodů, cash flow za dané období s výhledem do 

budoucna, vývoj a plnění plánu mzdových prostředků, analýza tržeb, čerpání nákladů na 

pořízení a opravy dlouhodobého majetku. Včetně stručného komentáře k podniku jako 

celku, doplněného jednoduchými tabulkami, grafy apod. Avšak veškeré výstupy 

(reporty) jsou komplikované, nemají jednotnou strukturu. 

Cílem společnosti v této oblasti je reporty co nejvíce zjednodušit a strukturovat. 

 

Nepravidelně se v průběhu roku vyhodnocují na celopodnikové úrovni klíčoví 

odběratelé, tvorba krycího příspěvku za tyto odběratele, vývoj fixních nákladů, vývoj 

rentability. 

V rámci různých oddělení  se dále provádí controlling na úrovni mistrů a vedoucích 

výroby – analýza prostojů, plnění termínů zakázek, jakost a odchylky od plánovaných 

hodnot. Obchodní tým řeší marketingové strategie, obchodní plány a jejich plnění, 

analýzy odběratelů a dodavatelů, tržní segmenty apod. 
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PRODEJCI 

 
602 

Modely 
Volkswagen 

602.M1 
Model VW 

Polo 
602.M1.1 
602.M1.2 
602.M1.3 
602.M1.4 
602.M1.5 

 

  602.M4 
Model VW 
Passat CC 
602.M4.1 
602.M4.2 
602.M4.3 
602.M4.4 
602.M4.5 

    602.M7 
Model VW 

Tiguan 
602.M7.1 
602.M7.2 
602.M7.3 
602.M7.4 
602.M7.5 

    602.M2 
Model VW 

Golf 
602.M2.1 
602.M2.2 
602.M2.3 
602.M2.4 
602.M2.5 

 

   602.M3 
Model VW 

Passat 
602.M3.1 
602.M3.2 
602.M3.3 
602.M3.4 
602.M3.5 

 

    602.M5 
Model VW 

Touran 
602.M5.1 
602.M5.2 
602.M5.3 
602.M5.4 
602.M5.5 

 

    602.M6  
Model VW 

Sharan 
602.M6.1 
602.M6.2 
602.M6.3 
602.M6.4 
602.M6.5 

602.M8 
Model VW 

Touareg 
602.M8.1 
602.M8.2 
602.M8.3 
602.M8.4 
602.M8.5 

4 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 
 
V brněnském kraji má společnost ROS a.s. bezesporu velký význam mezi 

autorizovanými dealery značek Volkswagen a Audi.  

Ve své bakalářské práci jsem navrhovala analytickou evidenci pro podporu prodeje 

nových vozů. Na základě rozboru zjištěných informací a faktorů, které společnost  

ovlivňují jsem dospěla k názoru, že vlivem finanční krize dospěla společnost k malé 

prodejnosti nových automobilů. Na základě tohoto faktu jsem se pokusila nastínit 

řešení, naplánovat si prodej nových vozů dle úspěšnosti prodejců. Firma aplikovala 

tento systém, zaznamenávala měsíční tržby. Tato metodika se osvědčila, ale je nutné 

díky finanční krizi reportovat týdně. 

 
 
Tržby za prodej aut dle prodejců31  
 
 

 
 
 
 

 

                                                 
31 LERCHOVÁ JONASOVÁ, Z. Reporting vybrané firmy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 
   podnikatelská, 2009.  60 s. str. 53 
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Vysvětlivky: 

� 1 – prodejce A (např. Adam) 

� 2 – prodejce B (např. Bednář) 

� 3 – prodejce C (např. Cyril) 

� 4 – prodejce D (např. Dudek) 

� 5 – prodejce E (např. Evžen) 

 

Tato tabulka nám řekne, jaký prodejce se nejlépe hodí na prodej určitého modelu 

(úspěšnost prodejů)32. 

 

prodejce / model 
auta M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Celkem 

prodejce A                 

prodejce B                 

Prodejce C                 

prodejce D                 

prodejce E                 
Celkem 
prodaných  
modelů                 

                 

Tabulka č. 3: Tržby za prodej aut dle prodejců  

 

Tato metodika se osvědčila, ale je nutné díky finanční krizi reportovat týdně. 

Jelikož mají značky Volkswagen a Audi aktuálně větší prostoje v plánování servisních 

záručních i pozáručních prohlídek, nižší  výsledky v prodeji náhradních dílů,  vlivem 

celkové finanční krize, je vhodné toho využít a prodej  podpořit. Proto jsem navrhla 

firmě report na prodej náhradních dílů – analytická evidence dle druhu náhradního dílu 

a druhu auta. Tato evidence by měla být každý měsíc  zhodnocena. Tímto reportováním 

a správným vyhodnocením by se dala zkrátit doba, kdy zákazník čeká na opravu svého 

vozu, ale jelikož není náhradní díl skladem, musí čekat například týden, než přijde na 

sklad příslušný náhradní díl.   

                                                 
32  LERCHOVÁ JONASOVÁ, Z. Reporting vybrané firmy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 
   podnikatelská, 2009.  60 s. str. 53 
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PRODEJ  
Náhradní 

díly 
 

641 
Modely 

Volkswagen 

641.x.M1 
Model VW 

Polo 
 

641.1.M1 
641.2.M1 
641.3.M1 
641.x.M1 

 

 641.x.M4 
Model VW 
Passat CC 

 
641.1.M4 
641.2.M4 
641.3.M4 
641.x.M4 

 

   641.x.M7 
Model VW 

Tiguan 
 

641.1.M7 
641.2.M7 
641.3.M7 
641.x.M7 

 

 641.x.M2 
Model VW 

Golf 
 

641.1.M2 
641.2.M2 
641.3.M2 
641.x.M2 

 

  641.x.M3 
Model VW 

Passat 
 

641.1.M3 
641.2.M3 
641.3.M3 
641.x.M3 

 

 641.x.M5 
Model VW 

Touran 
 

641.1.M5 
641.2.M5 
641.3.M5 
641.x.M5 

 

  641.x.M6 
Model VW 

Sharan 
 

641.1.M6 
641.2.M6 
641.3.M6 
641.x.M6 

 

641.x.M8 
Model VW 

Touareg 
 

641.1.M8 
641.2.M8 
641.3.M8 
641.x.M8 

 

4.1  Prodej náhradních dílů – ukázka návrhu analytické evidence 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Druh - číslo náhradního dílu / model auta - číslo náhradního dílu by se mělo shodovat 

s číslem ze skladové evidence, aby zakázky byly centrálně propojeny. Pro oddělení 

skladu  to bude přesná evidence, na základě které budou moci plánovat nákupy dílů na 

další období, budou moci odhadnout výši částky, která by se měla promítnout 

v rozpočtu oddělení a plánech na další rok.Tyto reporty  se musí vyhodnocovat týdně a 

měsíčně. Je nutné zohledňovat i případné výkyvy. 

Toto vyhodnocení umožní v návaznosti na skladovou evidenci optimalizovat složení 

skladů, tedy by mělo zaručit, že na skladě budou typy nejčastěji používaných 

náhradních dílů v množství, které odpovídá délkám jejich dodávek.  Tím by se měla 

optimalizovat výše skladovacích nákladů a také zkrátit doba čekání na dodávky dílů 

potřebných pro nejčastěji prováděné opravy. Např. levý zadní reflektor resp. blatník 

může být  nejčastěji měněným dílem. A podle frekvence oprav měsíčně musí být 

průměrná týdenní zásoba na skladě.  

Report doplněný o techniky přebírající opravu i o jednotlivé automechaniky by měl vést 

k tomu, že pro určité typy oprav na určitých typech automobilů bude vybírán ten 

pracovník, který je provádí nejrychleji a nejlépe.  
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4.2. Ukázka návrhu analytické evidence na servisní opravy 

 

 

 

1. Druh opravy: 

� 01 – STK 

� 02 výměna pneu 

� 03 záruční servis 

� 04 pozáruční servis 

� 05 svolávací akce 

2. Činnost – číslo náhradního dílu dle skladové evidence 

� Jaké náhradní díly se měnily 

� Jaké pneu se měnily 

� Jaký olej se měnil 

3. Jméno technika 

� Identifikační kódy jednotlivých techniků, kterými se  

        přihlašují do systému 

4. Jméno automechanika 

� Identifikační kódy jednotlivých automechaniků, kterými se  

        přihlašují do systému 

5. frekvence 

� Zde se bude uvádět četnost jednotlivých oprav 

 
Tržby 

Servisní 
opravy 

602 

 
 
 

Druh opravy  
 

Činnost (co 
se dělalo) – 
náhradní 
díly (čísla 

dle skladové 
evidence) 

Nastavení 
další 

prohlídky – 
automatické 

odesílání 
zákazníkovi 

na email 

 
 
 

frekvence 

 
 

Kód 
automechani

ka 

 
 

Kód 
technika 
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6. Nastavení další prohlídky 

� Po servisní opravě se  zadá datum příštího servisu, STK, 

výměny oleje atd., automaticky technika PC upozorní, že se 

blíží datum servisu a technik poté kontaktuje zákazníka a 

domlouvá termín servisu, popř. odvoz a dovoz, náhradní vůz 

atp. 

� Je nutné mít kompletní údaje od zákazníka včetně telefonického 

a emailového kontaktu.  

 

 

Pro získání a udržení zákazníků je třeba výrazně zlepšit evidenci především servisních 

oprav. Pro tuto oblast firma zatím nemá než standardní informace o proběhlých 

opravách a dále tyto informace neanalyzuje. Pouze intuitivně registruje, že např. po ujetí 

n km, či po uběhnutí např. 15. měsíců dochází k výraznému opotřebení určité součástky 

např. cyklovače stěračů u vozu určité značky. Cílem navrženého reportu je tyto 

skutečnosti zachytit a vyhodnotit tak, aby management mohl dopředu své zákazníky 

třeba formou emailu upozornit, že se blíží doba, kdy by měla být příslušná část vozu 

prohlédnuta nebo vyměněna. Tento námět se dá rozšířit na přezouvání pneumatik určité 

značky, tzn. informujeme, že pneumatika se blíží konci životnosti a lze zákazníka 

dotázat, zda má firma pro něj objednat nové pneumatiky a sama ho vyzve,  na hodinu a 

den, kdy bude výměna provedena. Tím se  opět zvyšuje optimální vytíženost 

zaměstnanců i skladu (v případě, že zákazník podepíše smlouvu o tom, že chce nové 

pneumatiky, firma již staré nemusí skladovat). 
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Závěr 

Cílem předkládané diplomové práce bylo provést analýzu firmy metodami SWOT 

analýzy, SLEPTE analýzy a Porterova pěti faktorového modelu.  

V rámci teoretických východisek jsem se musela seznámit s teorií reportingu, jako 

zdroje informací se všemi jeho výhodami i požadavky na jeho efektivní implementaci. 

Dalším cílem bylo na základě provedených analýz zjistit oblasti, ve kterých by bylo 

možno uplatnit reporting tak, aby firma mohla lépe realizovat doporučenou  strategii a 

především cestou optimalizace nákladů v oblasti skladových zásob a dále pak, aby 

v rámci ofenzivní strategie zlepšila a rozšířila služby zákazníkům.  

Proto, aby tato opatření mohla začít realizovat potřebuje nezbytně kvalitní a včasné 

informace, které částečně může získat z mnou navržených reportů prodeje náhradních 

dílů a servisních oprav. 

Tímto jsem cíle své diplomové práce splnila. 
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