
VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT

ÚSTAV EKONOMIKY
INSTITUTE OF ECONOMICS

ROZVOJ OBCHODNÍCH AKTIVIT SPOLE NOSTI
RAJNO EK S.R.O.
DEVELOPMENT OF BUSINESS ACTIVITIES OF COMPANY RAJNO EK S.R.O.

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. Jitka Budínková

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

doc. PhDr. Iveta imberová, Ph.D.

BRNO 2016



Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2015/2016
Fakulta podnikatelská Ústav ekonomiky

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Budínková Jitka, Bc.

Podnikové finance a obchod (6208T090) 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských
studijních programů zadává diplomovou práci s názvem:

Rozvoj obchodních aktivit společnosti Rajnošek s.r.o.

v anglickém jazyce:

Development of Business Activities of Company Rajnošek s.r.o.

Pokyny pro vypracování:

Úvod
Cíle práce, metody a postupy zpracování
Teoretická východiska práce
Analýza současného stavu
Vlastní návrhy řešení
Závěr 
Seznam použité literatury
Přílohy

Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této

práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení

technického v Brně.



Seznam odborné literatury:

KOTLER, P., V. WONG, J. SAUNDERS a G. ARMSTRONG. Moderní marketing.Praha: Grada
Publishing, a.s., 2007. ISBN 978-80-2471-545-2. 
MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007.
ISBN 978-80-247-1911-5. 
MULAČOVÁ, V., P. MULAČ a kol. Obchodní podnikání ve 21. století. Praha: Grada
Publishing, a.s., 2013. ISBN 978-80-247-8638-4. 
SRPOVÁ, J., V. ŘEHOŘ a kol. Základy podnikání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. ISBN
978-80-2473-339-5. 
SVĚTLÍK, J. Marketing cesta k trhu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
2005. ISBN 80-86898-48-2.

Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D.

Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2015/2016.

L.S.

_______________________________ _______________________________
doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel ústavu Děkan fakulty

V Brně, dne 29.2.2016



 
 

Abstrakt 

Diplomová práce je obsahov  zam ena na rozvoj obchodních aktivit společnosti 

Rajnošek s.r.o. V práci jsou čty i st žejní části. Na úvod je popsán daný problém a také 

hlavní a vedlejší cíle práce. Dále následují teoretické poznatky, které slouží jako podklad 

pro praktickou část. V praktické části jsou uvedeny základní informace o firm  a 

provedena analýza současného stavu podniku. ů na záv r jsou uvedena vlastní návrhová 

opat ení, která tvo í výstupovou část celé práce. Tato opat ení by m la vést k získání 

nových zákazník , ale také ke snížení rizika v podob  sezónnosti současného podnikání. 

Abstract 

Master’s thesis is focused on business development of the Rajnošek s. r. o. company. This 

thesis is divided into four parts. At the beginning there is a description of the problem and 

there is also introduced the main aim of this thesis and related aims. The next part includes 

theoretical statements on which the practical part is based on. The practical part deals 

with issue of the basic information about chosen company and its analysis of current 

status. At the final part of this thesis are presented the proposals which should guarantee 

new customers and reduce the seasonal risks. 
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Úvod 

V současnosti, kdy se nacházíme ve velmi rozvinuté společnosti s adou podnik , není 

v bec jednoduché dostat se na trh, vybudovat si určité postavení a zárove  si jej udržet a 

nezkrachovat. Proto, aby byl podnik úsp šný, musí obstát ve vysoké konkurenci a čelit 

mnoha p ekážkám, které je nutné zdolat. Tyto p ekážky je ale možné eliminovat, nebo 

jim dokonce i p edejít, jestliže vedení podniku b hem svého p sobení situaci na trhu 

monitoruje, reaguje na zm ny nejen v oblasti p sobení konkurenci. Dále je nezbytné znát 

dokonale svého zákazníka i prost edí, ve kterém p sobí, t ídit získané informace na 

d ležité a ned ležité, jít s novými trendy a také neustále rozvíjet své obchodní činnosti.  

Oblast podnikání České republiky je ovliv ována rostoucí konkurencí. Dochází zde 

k mnoha zm nám, jenž na podnik p sobí kladn , ale bohužel i záporn . D ležité je aby 

firmy využívaly ke svému chodu zdravý rozum, soust edily se na pr zkum trhu, na nové 

inovace, motivovaly zam stnance a v neposlední ad  se také v novaly oblasti 

marketingu a mnoha dalším aspekt m. 

Pro zpracování diplomové práce na téma Rozvoj obchodních aktivit byla zvolena firma 

Rajnošek s.r.o. Jedná se o firmu sídlící v malém m st  Dub any, nacházející se 

v Jihomoravském kraji. I když se nejedná o p íliš velkou společnost a  zam stnáno je zde 

nastálo Ň0 zam stnanc , poskytováním zejména sezonních prací vytvá í alespo  n kolik 

pracovních míst, kterých je v Jihomoravském kraji opravdu nedostatek. 

Touto prací bude p isp no k rozvoji obchodních aktivit společnosti Rajnošek s.r.o., o což 

byl ze strany vedení projeven velký zájem. Majitel společnosti díky provedeným 

analýzám zjistí, v jaké situaci se  aktuáln  nachází a co bude možné v podniku ješt  

zlepšovat či rozvíjet. Ke zlepšení bude moci využít práv  návrh , které budou zpracovány 

v této práci.  

V diplomové práci je nejd íve definován cíl práce, ale také metody a postupy zpracování. 

Druhá část je v nována teorii, z níž se následn  vychází v části t etí, a sice samotné 

analýze současného stavu společnosti. V praktické části je provedena kompletní analýza 

podniku a s ním souvisejícího prost edí, ve kterém podnik p sobí. Jsou zde zjišt ny silné 

a slabé stránky společnosti a popsána je také finanční analýza podniku. Ke stanovení 

t chto podstatných informací je využito mnoha metod a postup . Záv r diplomové práce 

je v nován návrhu, který vede k rozvoji obchodních aktivit podniku Rajnošek s.r.o. 
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1. Vymezení problému a cíle práce 

Pro zpracování diplomové práce byla zvolena firma Rajnošek s.r.o. Jedná se o firmu 

nabízející služby autodopravy, je ábnické a stavební práce a p sobící na trhu od roku 

Ň011. Historie podniku se však datuje o pár let d íve, a sice k roku 2006, kdy pan David 

Rajnošek začal s podnikáním jako živnostník s jedním užitkovým vozem.  

Za dobu svého krátkého p sobení si podnik dokázal vybudovat významné postavení na 

trhu a  nyní je velmi známou firmou v Jihomoravském kraji, zejména pak v okrese 

Hodonín. Podnik Rajnošek s.r.o. je sice malou firmou, nicmén  pro svou ochotu, 

vst ícnost a p íznivé ceny je i  tak hojn  vyhledáván zákazníky. Podle aktuálních 

informací se podniku velice da í a jednatel společnosti je s ekonomickými výsledky velmi 

spokojen. I p es pozitivní situaci ve společnosti je d ležité v novat pozornost zejména 

konkurenci, která m že vývoj společnosti podstatn  ohrozit. Proto by firma m la 

monitorovat situaci na trhu, sledovat nové trendy, ale také vyhledávat nové potenciály 

rozvoje svých obchodních aktivit.  

Sledovaná firma by ráda poskytla prostor pro sv j další možný rozvoj, který by vedl 

k získání nové klientely a také k utužení svého postavení na trhu. Nejsou však dosud 

zpracované podrobn jší analýzy, které často odhalí velmi d ležité informace, ať už 

v oblasti potenciálu rozvoje, pop ípad  v podob  r zných hrozeb číhající z okolí. 

Možných potenciál  rozvoje obchodních aktivit je celá ada. K odhalení t chto potenciál  

by m lo napomoct práv  provedení jednotlivých analýz. 

1.1 Hlavní cíl 

Cílem diplomové práce je najít a navrhnout možnost vedoucí k rozvoj obchodních aktivit 

společnosti Rajnošek s.r.o., která by vedla k získání nových zákazník  a zaručení 

pozitivního vývoje podnikání. Díky tomuto rozvoji, který se bude týkat rozší ení oblasti 

dosavadních poskytovaných služeb, se očekává také snížení rizika v podob  sezónnosti, 

plynoucího ze současného podnikání.  

1.1.1 Dílčí cíle 

 ůnalyzovat vn jší a oborové prost edí podniku 

 ůnalyzovat vnit ní prost edí 

 Uvést návrhy pro zlepšení komunikačního mixu celého podniku 
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Spln ním dílčích cíl  se dosp je k záv r m, které jsou d ležité práv  pro samotný návrh 

a napln ní hlavního cíle práce. 

V diplomové práci budou konkrétn  popsáno hlavní návrhové opat ení, které povede ke 

spln ní hlavního cíle práce. Tato opat ení by z ekonomického hlediska m la být 

i  propočítána, z d vodu zjišt ní p ídavného financování a ov ení si jejich reálnosti. 

1.2 Metody a postupy využité v práci 

Z údaj , kterých bude dosaženo prost ednictvím analýzy současného stavu, se určí 

konkrétní návrhy na zlepšení situace společnosti. ůnalýza prob hne r znými metodami 

a postupy u vn jšího i vnit ního prost edí společnosti. 

V analýze vn jšího prost edí je d ležité klást d raz na zjišt ní p íležitostí a hrozeb, 

s kterými se společnost m že setkat. Existuje celá ada metod, které je možné v této 

analýze využít. V práci bude zpracována analýza SLEPT. Jednotlivá písmena značí 

faktory, která jsou v analýze sledovány Ěsociální, legislativní, ekonomické, politické, 

technologickéě. 

Pro analýzu oborového prost edí bude zpracována obecná analýza trhu a také Porter v 

model p ti konkurenčních sil, které p edstavují vyjednávací sílu zákazník , dodavatel , 

hrozba vzniku substitut , bariéry vstupu nových konkurent , stávající konkurenti. 

V analýze vnit ního prost edí je nutné identifikovat silné a slabé stránky společnosti, 

jelikož analýza tohoto prost edí se zam uje na faktory, jenž mohou být podnikem p ímo 

ízeny a  ovliv ovány. Metod ke zjišt ní t chto poznatk  je op t celá ada. Budou využity 

následující: 

 Model 7S – značí počet faktor , které jsou tohoto modelu součástí a rozd lují se 

na m kké Ěsdílené hodnoty, styl ízení, spolupracovníci, schopnostiě a tvrdé 

Ěsystémy, struktura, strategieě 

 Marketingový mix – základní ukazatelé jsou produkt, cena distribuce, propagace 

 Finanční analýza – rozebírá ukazatele jako samofinancování, rentabilita, celková 

zadluženost a další. 

V poslední ad  bude zpracována analýza SWOT, která vychází z analýz vn jšího i 

vnit ního prost edí. Díky ní lze popsat jak interní faktory Ěsilné a slabé stránky 

společnostiě tak faktory externí Ěp íležitosti a hrozbyě. Záv rem SWOT analýzy jsou pak 

návrhy r zných strategií, kterých m že podnik ke svému rozvoji využít. 
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2 Teoretická východiska práce 

Jedná se o část práce, která bude v novaná teoretickým aspekt m, definicím základních 

pojm  a popis m.  

2.1 Obchod a obchodní činnosti 

2.1.1 Obchodní podnikání 

Samotné podnikání se vyznačuje jednou z nejznám jších definic, která vychází 

z obchodního zákoníku, jedná se o „soustavnou činnost prováděnou samostatně, vlastním 

jménem, na vlastní riziko a  za  účelem dosažení zisku“. Díky této definice je možné 

vyvodit klíčové poznatky jako ĚMulačová, Mulač, Ň01ňě: 

 Očekává se trvalý provoz podniku 

 Podnikatel se podnikání osobn  účastní 

 Je očekávaný zisk Ěpodnikání není činnost neziskové organizace) 

V podniku je tedy d ležitý podnikatel, p edstavující podnikající postavu a m že to být 

jak  fyzická tak právnická osoba. Dalším d ležitým pojmem je podnik, což p edstavuje 

instituci, kde dochází k provozování podnikatelských činností. Dle obchodního zákoníku 

se jedná o  „soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. Obchodní 

majetek p edstavuje soubor v cí, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží 

k fungování podniku ĚMulačová, Mulač, Ň01ňě. 

Podnikatelská činnost se provádí za účelem prom ny vstup  na výstupy. Jedná se o 

p em ny výrobních a provozních faktor  jako jsou materiál, dlouhodobý majetek, ídící 

práce aj. na  výrobky a služby. Rozdílem hodnoty prodaných vstup  a spot ebovaných 

výstup  získá podnikatel výsledek, jak se podniku da ilo, v nejlepším p ípad  zisk 

ĚMulačová, Mulač, Ň01ňě.  

Pro to aby byl podnikatel dlouhodob  úsp šný, je nutné, aby neustále reagoval na 

požadavky a  pot eby zákazník  ĚMulačová, Mulač, Ň01ňě. 

2.1.2 Typologie podniků 

Existuje celá ada zp sob , jak rozd lit podniky, k nejznám jším pat í typologie podle 

velikosti. Podniky se v tomto člen ní d lí na ĚMulačová, Mulač, Ň01ňě: 
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 Mikropodniky, kde je možné nalézt do 10 zam stnanc , roční obrat pak činí 

do 2 mil. Euro 

 Malé podniky s 10-4ř zam stnanci a ročním obratem do 10 mil. Eur 

 St ední podniky kde je zam stnání do Ň4ř zam stnanc  a roční obrat činí do 50 

mil. Eur 

 Velké podniky zam stnávající p ed Ň50 zam stnanc , nebo s ročním obratem 

nad 50 mil. Eur 

První t i druhy podnik  podle velikosti se označují jako malé a st ední podnikání. 

2.1.3 Funkce obchodu 

Obchod má v současnosti následující funkce ĚMulačová, Mulač, Ň01ňě: 

 P em na výrobního sortimentu na obchodní 

 P ekonávání rozdíl  v místech výroby a prodeje a v časech výroby a nákupu 

 Zajišt ní požadovaného množství a kvality nabízeného zboží a služeb 

 Zajistit rozumné zásobovací cesty včasné úhrady dodavatel m 

2.1.4 Činnosti podniku 

K tomu aby podnik mohl vykonávat své cíle, jsou nutné činnosti. Každý podnik by m l 

mít jmenovanou minimáln  jednu hlavní činnost, kv li které vznikl. Tyto činnosti se však 

b hem podnikání mohou rozvíjet. Činnosti v podniku jsou r znorodé a jejich základní 

člen ní je následující ĚSynek, Kislingerová, Ň010ě: 

 Obchodní/prodejní činnost v nejužším pojetí reprezentuje obchod, který je 

rozd lován na velkoobchod a  maloobchod. Čili je zam en zejména na koupi a 

prodej často hotového produktu. 

o Do obchodních činností se v nejširším slova smyslu adí práv  i služby, 

které p edstavují jakékoli činnosti, za které jsou inkasovány peníze 

 Výrobní činnost, která je typická pro zpracovatelský pr mysl, stavebnictví, 

zem d lství, jednoduše pro podniky, které vyrábí určitý produkt. 

Činnosti jsou pak složeny z aktivit podniku, které podnik vykonává. K tomu aby byl 

podnik konkurenceschopný, musí svoje činnosti rozvíjet. ůť už se jedná pouze o 

zdokonalování svého stávajícího produktu, služby, nebo rozši uje svoje aktivity i do 

dalších oblastí p sobení ĚSynek, Kislingerová, Ň010ě.  



16 
 

Dle platného Zákona č. ř0/Ň01Ň Sb. o obchodních korporacích, jsou jednotlivé typy 

činností t chto korporací označovány jako činnosti obchodních korporacích tedy 

obchodní činnosti. Tyto činnosti pak nejsou spojeny pouze se samotných obchodováním, 

ale spadají pod n  veškeré aktivity, které podnik provádí.  

V praxi existuje také člen ní ekonomických činností podniku. Jedná se o tzv. OKEČ 

neboli odv tvovou klasifikacích ekonomických činností. Od roku Ň00ř je OKEČ 

nahrazeno klasifikací dle CZ-Nace zejména z d vodu slad ní české legislativy 

s legislativou evropské unie. Dle  standardní NůCE, která p edstavuje klasifikaci 

ekonomický činností, jsou tyto činnosti rozd leny tak, že každá statistická jednotka, 

vykonávající ekonomickou činnost, m že mít p i azen kód NůCE. Dle NůCE m že 

činnost obsahovat buď jen jeden výrobní postup, nebo skupinu t chto postup , které jsou 

popsány v r zných klasifikačních kategoriích. Pro p íklad jsou zde uvedeny n které 

činnosti, které vykonává sledovaný podnik (NACE, 2015): 

 SEKCE F Stavebnictví – rozd leno dále na podkategorie výstavba inženýrských 

sítí, demolice, vrtné práce, instalace vody, odpadu, plynu, demolice aj. 

 SEKCE H Doprava a skladování – silniční nákladní doprava, st hovací služby, 

činnosti související s pozemní dopravou, a další 

2.1.5 Rozvoj činností podniku 

V p ípad , že se podniku v jeho stávajících aktivitách da í a začíná r st pop ípad  i 

stabilizovat, naskýtají se nové možnosti co s podnikem dál. Jaká jsou možná ešení, 

navrhl H. ůnsoff, který zpracoval tzv. matici r stu. Tato matice se skládá ze čty  

kvadrant , které reprezentují jednotlivé strategie ĚTyll, Ň014ě.  

 

Obrázek 1: Ansoffova matice 

(Zdroj: Tyll, 2014) 
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Na začátku podnikání se každá společnosti nachází v matici v části ů. Po n jakém čase 

se však musí rozmyslet, kam chce sm ovat dál. Jedna možnost je poskytovat i nadále 

stávající produkt/službu, stávajícím zákazník m a snažit se buď to o zachování tržního 

podílu nebo v nejlepší p ípad  jeho r st. Další možností je rozší ení stávajícího portfolia 

výrobk /služeb, pop ípad  rozší it trhy. Poslední možností je využít obou p íležitostí 

současn  což p edstavuje konglomerátní diverzifikace ĚTyll, Ň014ě. 

Dalším typem firemního rozší ení je i vertikální a horizontální integrace. Integrace 

horizontální značí, že podnik rozvíjí portfolio výrobk /služeb v jednom daném segmentu. 

Je buď to p íbuzná, nebo nep íbuzná. Vertikální integrace značí rozši ování aktivit vnit n  

nebo venkovn  po ose vlastního et zce hodnoty. O takové strategii se hovo í v situaci, 

kdy nap íklad prodejní podnik odkoupí podnik na výrobu určitého produktu. Existují t i 

základní druhy integrace, a to dop edná, zp tná a vyvážená (Tyll, 2014) 

 

Obrázek 2: Horizontální a vertikální integrace 

(Zdroj: Tyll, 2014) 

Hlavním d vodem, proč k integraci dochází, je zejména dosažení synergického efektu. 

Mimo jiné však kv li získání lepšího postavení na trhu, ekonomické výhody i lepší 

informovanosti (Tyll, 2014). 

I když podnik získá určité výhody, je nutné počítat i s problémy spojenými s tímto 

rozvojem. Pat í mezi n  navýšení náklad  spojených s ízením a organizací práce, snížení 

flexibility zm ny dodávek a distribuce, možnost snížení efektivity, zvýšení bariér výstupu 

z odv tví, nutnost vyšších kapitálových investic, možné odklon ní od prvotního 

p edm tu podnikání ĚTyll, Ň014ě. 
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2.2 Malé a střední podnikání  

Sektor malé a st ední podnikání Ědále jen „MSP“ě je d ležitou a podstatnou součástí každé 

ekonomiky. MSP poznáme v tšinou podle počtu zam stnanc , obratu, roční bilanční 

sumy a  nezávislosti. Tak jako bylo zmín no již výše. I když je velmi d ležité, je bohužel 

omezováno velkými firmami často i nadnárodními. Proto se alespo  pokouší naprosto 

vyhovovat p áním a  požadavk m zákazník m, kterým často plní jejich individuální 

požadavky. Výhodou oproti velkým společnostem je to, že dob e znají místní podmínky, 

proto se mohou lépe v daném prost edí p izp sobovat. Občas se ale objevuje i spolupráce 

s t mito velkými podniky. Nevýhodou MSP je to, že jsou kapitálov  slabší, s tím je spojen 

problém získat také další finanční prost edky pro další rozvoj společnosti, kv li tomu pak 

nejsou p íliš schopny konkurovat velkým firmám ĚVeber, Ň00Řě. 

V ČR tvo í MSP řř,Ř3 % z celkového počtu subjekt , provozující podnikání (rok 2013). 

Velkou část mají ale i na zam stnanosti, kde tvo í 60,0 %. Co se týká podílu p idané 

hodnoty MSP na celé ČR je to hodnota 54,8 % (MPO, 2014). 

V současné dob  Ěod roku Ň014 do Ň0Ň0ě také b ží program pro podporu malého a 

st edního podnikání nazývající se jako „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ 

(MPO, 2014). 

2.3 Trendy a změny v oblasti podnikání 

Prost edí podniku se skládá z r zných faktor  a sil, které svým p sobením velmi ovliv ují 

celý podnik ale i jejich vztahy s cílovým trhem. Podnikatelské prost edí prochází 

neustálými zm nami, které trvají r znou dobu a p sobí na podnik r znou m rou. Trend 

p edstavuje typický sm r nebo návaznost vývoje událostí a má dlouhodobý charakter. 

Tyto trendy zejména ve Ň1. století p sobí na podnik jako celek. Podniky jsou pak nuceny 

hledat nové strategie k posílení postavení na českém trhu ĚŠebestová, ůdámek, Ň014ě. 

2.3.1 Změny 

Veškeré obory podnikání byly v posledních desetiletích vystaveny zm nám, které se 

týkaly vývoje sv tového společenství a hospodá ství. Díky tomu došlo ke vzniku zcela 

nového podnikatelského prost edí, které charakterizováno kritickými a navzájem 

propojenými vlivy ĚZuzák, 2011).  
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Tyto zm ny p edstavují: 

Změna trhu výrobce na trh zákazníka – tato zm na je ovliv ována delší časovou 

etapou, kdy  se z p vodního tržního prost edí poptávky, která byla typická produkční 

výkonností Ěvyrobit více – hromadná výrobaě p ešlo na tzv. éru trhu zákazníka, kde je 

cílem úsp šn  prodat. S tím jsou spojeny nové p ístupy v oblasti marketingu Ěvýzkumy 

trhu, segmentace zákazník ,…ě, v hledání konkurenční výhody Ěsnahou je učinit 

zákazníka spokojeným a zajistit si jeho návratnostě, nahrazení hromadné výroby na 

r znorodou produkci dle požadavk  každého zákazníka, ve zm nách prodejní filozofie 

Ěp ístup k obsluze zákazníkaě, v nových manažerských p ístupech Ěudržení nízké ceny na 

místo prodávání velkého množstvíě, v kritériích výkonnosti zam ené na produkt a 

zákazníka ĚZuzák, Ň011ě. 

Znalosti a intelektuální kapitál jako faktor prosperity - p edstavují faktory, které mají 

značnou cenu pro úsp šnost podniku, jedná se o m kké faktory – znalosti, invence, 

schopnost inovací. Znalosti a intelekt v současnosti p edstavují produktivní faktor 

každého podniku a díky nim lze očekávat úsp chy nebo neúsp chy podniku. Jestliže má 

tedy podnik inteligentní, vzd lané lidi, s velkými schopnostmi, dovednostmi i 

dostatečnou praxí, mají velké procento toho, že budou úsp šní. Mimo to sem pat í ale i 

zdokonalování jejich vzd lání a znalostí, které  jsou podporovány r znými školeními, 

kurzy, programy aj. ĚŠebestová, ůdámek, Ň014ě. 

Nestabilita, turbulence, které oslabují jistotu, plynulost i stability současného 

hospodá ského vývoje. Vzniklé časté a nep edvídatelné zm ny kv li nestabilit  nutí 

podniky pružn  jednat a  rozhodovat, k proaktivnímu jednání. Konkurenčním faktorem 

v této zm n  je faktor času ĚZuzák, Ň011ě. 

Ochrana životního prostředí je další významnou zm nou v oblasti podnikatelského 

prost edí. D íve se na životní prost edí p íliš nehled lo. To je však v současné dob  

nemožné. Existuje ada norem a opat eních, které jsou podniky nuceny dodržovat, aby 

nedocházelo k podpo e nap íklad globálnímu oteplování, k vyčerpání neobnovitelných 

zdroj , nedostatku pitné vody a  energetické náročnosti zem d lství ĚŠebestová, ůdámek, 

2014). 

Globalizace je významný pojem, který p sobí jedny z nejv tších zm n podnikatelského 

prost edí. Díky globalizaci začala p sobit d lba práce na celosv tové úrovni. Vznikla 

jako d sledek p esycení domácích trh , které začaly vyhledávat jiné trhy, hledat nový a 
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levn jší materiál ale i lidské zdroje v prost edí s lepšími podmínkami. Trend globalizace 

byl v minulosti podpo en fenomény jako „sv t bez hranic“, zkracování vzdálenosti, 

politikou s orientací na  svobodomyslnost, investiční pobídky Ěbezcelní zóny, da ové 

úlevy, dotace aj.ě. Kladem globalizace je možnost mezinárodního obchodu, uplatn ní 

zam stnanc  z r zných národ , kooperace mezi zem mi, aj. Záporem m že být zeslabení 

jednotlivých kultur, ohrožení životního prost edí, p íčina nezam stnanosti domácí zem  

aj. ĚZuzák, Ň011ě. 

Zintenzivnění konkurence – konkurenční prost edí p edstavuje další oblast, kde 

probíhají významné zm ny. Je to spojeno i s globalizací, jelikož v rámci v tšího otevírání 

trh  vznikají mnohem v tší rozdíly mezi společnostmi. Stávají se z nich nadnárodní 

společnosti. T mto společnostem je pak zcela nemožné pro malé domácí podniky 

konkurovat. Tato nov  vznikající konkurence bývá nov  označována pojmy jako 

superkonkurence, hyperkonkurence, megakonkurence a další. Tyto nadnárodní 

společnosti mají často mnohem v tší sílu než n které malé nebo mén  vysp lé 

ekonomiky, natož pak n jaké podniky. Vznik této konkurence je  podporován okolím 

podniku, kde jsou patrné intenzivní a rychlé konkurenční tahy, kterými musí soupe ící 

firmy vytvá ené konkurenční výhody a zárove  omezit výhodu svých rival . Tyto 

konkurence jsou výsledkem rychlých zm n zejména v d sledku technologií. Tyto typy 

konkurenčních organizací mají totiž dostatečné finance na to vyvíjet nové technologie 

a  získávat tak stále siln jší postavení na trhu ĚZuzák, Ň011ě. 

2.3.2 Trendy 

Kv li krizi, která probíhala v letech 2009 – Ň010 došlo ve sv t  k adám zm n. Vývojové 

trendy, které jsou v d sledku krize m n ny sleduje sv tová firma McKinsey. Jedná se o 

n kolik zásadních trend , mezi n ž pat í ĚZuzák, Ň011ě: 

1. Krize zap íčinila to, že došlo k velkým změnám v oblasti cen zdrojů. P ed 

začátkem došlo k navýšení poptávky po komoditách, s kterým bylo spojen i 

prudký nár st cen, zatímco b hem krize došlo k významného poklesu t chto cen. 

To zap íčinilo to, že  podniky jsou nuceny plánovat v podmínkách zvyšujících se 

cen zdroj  a jejich nedostatku Ěpat í sem nap íklad i pitná vodaě. 

2. I když je globalizace stále aktuální pojem, b hem ekonomické krize došlo 

k jejímu zpomalení. Je to zap íčin no nedostatkem politické angažovanosti 

k další podpo e uvol ování podmínek obchodu, r stem protekcionismu, 
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omezeními vlády kv li udržení pracovních míst, ale také usm r ováním opat ení 

regulace a činnosti centrálních bank Ěfinanční krize byla totiž nekontrolovateln  

ší ena i kv li nar stajícímu propojení finančních trh  celého sv taě. 

3. Kv li krizi byl také zaregistrován prudký pokles v důvěřování podnikům. M lo 

to za  následek snížení hodnoty firemní značky, zápornou publicitu, aj. D ležitým 

krokem je obnovení d v ry každé zájmové skupiny.   

4. Rostoucí význam inovací – krize neovlivnila inovace v oblastech, jako jsou IT, 

biotechnologie, nanotechnologie, čisté energie a další. Ty firmy, které jsou 

ochotny investovat do výzkumu a vývoje p ekonávají konkurenci. Nutné je tedy 

stále rozvíjet a  zdokonalovat své produkty, nebo rozši ovat své aktivity, k tomu 

aby podnik byl stále tak úsp šný nebo dokonce m l lepší postavení oproti 

konkurenci. 

Výše uvedené trendy mají stále trvání již od konce ekonomické krize. Jsou tady ale i 

další trendy, nov jší, které je nutné, aby podnik velmi vnímal, proto aby si dodržoval 

své  konkurenční postavení. Kv li technologiím, které se stále rozvíjí, by m l podnik 

reagovat na zm ny ze dne na den. Pokud totiž podnikatel nejde s dobou, nemá moc 

velkou šanci na udržení se v tak vysoké konkurenci. Musí p ijímat stále v tší výzvy, 

aby se dostal k co nejlepšímu spln ní p ání a pot eb  zákazníka (Ipodnikatel, 2015). 

Mezi další trendy pat í (Ipodnikatel, 2015): 

1. Dalším z nov jších trend , který již vychází z p edchozího textu je to, že 

podnikatel si nem žu dovolit nereagovat na zm ny okolí. Minimáln  by bylo 

vhodné, aby  neustále dostával informace o novinkách, které m že zjistit 

nap íklad v r zném sdružení lidí, kte í podnikají v podobném oboru, nebo 

sledovat aktuální trendy na  internetu, pravideln  odebírat r zné časopisy 

z dané podnikatelské oblasti, aby  podnikatel získal obrázek i o tom, jak to 

funguje ve sv t . 

Pro podnikatele v tzv. MSP zejména v česku, je d ležité, aby se učili od své 

konkurence, jelikož je pro n  nejjednodušší zp sob, jak sledovat dané trendy. 

2. Novým a jedním z hlavních trend  je podnikání online. Jestliže není možné 

provozovat podnikání po internetu a není možné podnikání doplnit ani o 

eshop, tak  jsou minimáln  nutné kvalitní webové stránky, kde si potenciální 

zákazník vyhledá dostatečné informace o podniku.  
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3. Trendem podnikání v oblasti marketingu jsou zejména videa. Společnost 

Indovodo pro rok Ň017 dokonce p edpovídá, že internetový obchod bude ze 

74 % tvo en videi. To, že se reklama pomocí videa rozvíjí je vid t zejména na 

sociálních sítí, kdy se  siln  prosazuje tzv. viral marketing.  

4. Spl ovat individuální p ání a požadavky zákazník  je už tém  

samoz ejmostí. Jelikož se však tyto požadavky stále zv tšují a rozši ují až 

nap íklad do oblastí toho, že si zákazník p eje produkt nebo službu ihned, je 

nutné, aby podniky byly stále flexibiln jší, a byly schopné dodat produkt 

nap íklad do následujícího dne od  objednávky, nebo p i poskytování služeb 

tyto služby poskytovat i o víkendech nebo ve svátky. 

Jelikož žijeme v dob  internetu, informačních technologií a celkov  „elektronickém“ 

sv t , tak  se jako nejlepší potenciální oblast pro podnikání jeví fyzický i internetový 

prodej spojený v jedno. Mimo to jsou nejvhodn jšími oblastmi podnikání již zmi ované 

oblasti informačních technologií, mobilních aplikací, celkov  internetu, ochran  

soukromí a dat, elektronického vzd lávání, copywritting, konzultace v oblasti sociálních 

médií a další ĚIpodnikatel, Ň011ě. 

2.4 Podnik a prostředí 

Podnik je b hem svého p sobení ovliv ován r znými druhy prost edí a v n m p sobícími 

faktory. Základní druhy prost edí, které je nutné, aby podnik analyzoval, jsou analýza 

vn jšího prost edí, oborového a vnit ního. 

2.4.1 Analýza vnějšího prostředí 

2.4.1.1 SLEPT analýza 

Jedná se o analýzu faktor , kterými je každý podnik obklopen. Existuje celá ada úprav 

této  analýzy, zejména podle toho jaké faktory jsou do ní za azeny. Jedná se tedy o 

politické, ekonomické, sociální, technologické a ekologické faktory. K této analýzy 

podnik kulminuje tehdy, pokud chce vytvo it n jaký strategický zám r, analýza je tedy 

součástí strategického managementu. Tento zám r m že p edstavovat adu činností – 

projekt . M že se jednat o vstup na nové trhy, vybudování nové továrny, rozvoj 

obchodních činností nebo také akvizice, investování do jiného podniku aj.  

Jednotlivá prost edí jsou ovliv ována vymezenými faktory (Analoui, Karami, 2003): 



23 
 

Tabulka 1: SLEPT analýza: 

Sociální Legislativní Ekonomické Politické Technologické 

Kulturní zm ny Zákony dané zem  Celkové HDP Da ové zákony Informační technologie 

Hodnota zákazníka Mezinárodní právo Stupe  inflace Politické zm ny E-commerce 

Demografické zm ny Mezinárodní 
obchodní smlouvy 

Kurzové riziko Zm ny v zákon  o 
zam stnanosti 

Substituční produkty 

Počet 
narozených/zem elých 

Vyhlášky Dostupnost 

energií a ceny 

Politická stabilita Infrastruktura  

Životní úrove  Harmonizace zákon  
a daní 

Inflace Kritické situace Stav rozvoje pr myslu 

Stupe  vzd lanosti Dodržování lidských 
práv 

Investice Války    

(Zdroj: Analoui, Karami, 2003) 

2.4.2 Analýza oborového prostředí 

2.4.2.1 ůnalýza trhu 

ůnalýze trhu by m la být v nována také podstatn  velká pozornost. Jedná se o definici 

trhu, na  kterém daný podnik provozuje svou podnikatelskou činnost. Často dochází 

k chybnému vymezení trhu, a to tak, že je pojat p íliš „ze široka“. V takovém p ípad  jsou 

do analýzy azeny zbytečn  informace navíc, jako více konkurent , požadavky 

zákazník , které nelze splnit, apod. nebo naopak velmi „úzce“, kdy naopak podstatné 

informace zahrnuty nejsou. Ob  situace pak p i zm nách na trhu zp sobují podnik m 

velké problémy ĚBlažková, Ň007ě. 

V této analýzy je d ležité v novat pozornost velikosti trhu, jeho vymezení, mí e r stu, 

atraktivit , ziskovosti a dalším ĚBlažková, Ň007ě. 

2.4.2.2 Porter v model p ti konkurenčních sil 

Tento model je spíše známý jako Porter v model. P edstavuje základní a nejvýznamn jší 

metodu pro analyzování konkurenčního prost edí sledované firmy. Cílem je zjišt ní síly 

konkurence ve sledovaném odv tví a s tím související ziskovost určitého sektoru trhu. 

B hem tohoto modelu se analyzuje 5 odv tvích a následných rizik, které se zde objevují. 

Jedná se také o tzv. 5 hybných sil a p edstavují je stávající konkurence, potenciální 

konkurenti, dodavatelé, kupující Ěodb rateléě a substituty (Hill, Jones, 2007): 
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 Stávající konkurence 

Z tohoto pohledu se zkoumá zejména riziko konkurence ovliv ovat cenu a 

množství výrobky/služby, které je nabízeno. Často se objevují problémy také 

v sout žení v kvalit  poskytovaných zboží či služeb a v neposlední ad  se sem 

adí i  technologické inovace.  

 Bariéry vstupu nové konkurence 

Do této skupiny zahrnujeme možné nové konkurenty, kte í by do odv tví mohli 

vstoupit a ovlivnit tak cenu i množství výrobk  nebo služeb a navýšit pak náklady, 

což by mohlo vést až k poklesu ziskovosti sledované firmy 

 Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjad uje, jak moc jsou schopni ovlivnit cenu a množství pot ebných vstup . Čím 

více t chto dodavatel  je, tím menší je jejich vyjednávací síla.  

 Vyjednávací síla zákazníků 

P edstavuje stejn  jako u dodavatel , schopnost zákazník  ovlivnit cenu a 

poptávané množství daného výrobku/služby. Jestliže nakupují produkt, který je 

snadné nahradit, mají značnou výhodu. 

 Hrozby substitutů 

Mají na sv domí to, že zákazník m kolísá zájem o nabízené výrobky nebo služby, 

protože p edstavují jednoduše dostupné produkty a zákazník si m že tak 

jednoduše zvolit jiného dodavatele. Substituty vysoce ovliv ují ceny nabízených 

produkt , jelikož zákazník p i výb ru produktu často ídí cenou a vybere si stejný 

produkt z nižší cenové kategorie. 
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Obrázek 3: Porterův model 

(Zdroj: Managementmania, 2015) 

2.4.3 Analýza vnitřního prostředí 

Stejn  jako u vn jší analýzy lze použít r zné metody. Zde jsou vybrány a popsány velmi 

známé, které vedou ke kvalitním výsledk m. 

2.4.3.1 Model 7S  

Další z velmi používanou analýzou vnit ního prost edí je i analýza vytvo ená v 70. letech 

konzultační firmou McKinsey nazývaná modelem 7S. Model vznikl proto, aby manaže i 

lépe pochopili složitosti spjaté se zm nami v organizace. Zkratka 7S značí sedm faktor , 

na které by podnik m l pohlížet proto, aby zavád ná strategie byla úsp šná. Jsou to 

(Mallya, 2007): 

strategie  struktura  systémy  styl práce vedení  spolupracovníci  schopnosti 

 sdíleného hodnoty 

Faktory jsou velmi spjaty a je nutné pohlížet na všechny faktory stejn . V p ípad  

opomenutí n jakého z nich, by mohlo dojít ke zhroucení celého modelu. Faktory se 

rozd lují na tvrdá S Ěstruktura, strategie, systémyě a m kká S Ěsdílené hodnoty, 

schopnosti, styl, spolupracovníciě. M kká jsou proto, že mají povahu kulturní ĚMallya, 

2007). 
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 Strategie  

vyjad uje, jak podnik dokáže naplnit svou vizi a jak je schopen odolávat hrozbám 

a naopak využívat p íležitostí daného oboru podnikání. Vize p edstavuje budoucí 

žádoucí cílový stav, kterého by cht la společnost svou strategií dosáhnout. Mise 

je to, proč podnik v bec existuje. ĚSrpová, eho , Ň010ě. 

Vize a mise jsou následn  spojeny do jednotlivých cíl  podniku, které by m ly 

odpovídat ň základním otázkám: Proč? Co? Jak? ĚSynek, Kyslingerová, Ň010ě. 

Každý cíl by m l spl ovat 5 základních charakteristik: být specifický, m itelný, 

akceptovatelný, reálný a časov  vymezený ĚMallya, Ň007ě. 

 Struktura  

p edstavuje obsah a funkční nápl  organizačního uspo ádání z hlediska toho, kdo 

je nad ízený, pod ízený, jaké jsou vztahy mezi podnikatelskými jednotkami. 

Občas je nutné m nit strukturu zejména z d vodu zm ny proces  a stylu.  

 Systémy 

Do t chto faktor  adíme úkony, pot ebné pro správu každodenních aktivit 

podniku jako jsou komunikační systémy, manažerské informační systémy, 

systémy kontroly, inovace, a další.  

 Lidské zdroje  

Lidské zdroje, organizace, rozvoj zdroj , školení, vztahy mezi zdroji, funkce, 

motivace ale i chování v či firm  tvo í dohromady faktor nazývající se 

„spolupracovníci“. Jsou zde hlediska m itelná, jako je b žné motivování a 

odm ování, ale i nem itelná což jsou aspekty morální, loajalita v či firm  aj.  

 Schopnosti 

jsou tvo eny tím, co organizace d lá nejlépe a schopnostmi pracovník . Pro 

neustálý rozvoj schopností, je nutné, aby bylo pro pracovníky k dispozici p íznivé 

prost edí v podniku a byl také k dispozici prostor a čas k tomu, učit se novým 

v cem s konkrétními úkoly, cíli aj.  

 Styl 

P ístup managementu a to jak ídí a eší, vyskytující se problémy, reprezentuje 

faktor stylu. Samoz ejm  v každém podniku je nutné brát v úvahu rozdíly mezi 

formální a  neformální stránkou ízení. Do faktoru stylu je nutné krom  

samotného vedení za adit organizační kulturu. Ta p edstavuje hodnoty a postoje, 

vyvinuté b hem fungování podniku. 
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 Sdílené hodnoty 

Poslední prvkem jsou sdílené hodnoty, které se nachází ve st edu celého 

„atomu“. P edstavují to, co je zam stnanci sdíleno a co je definováno v poslání 

podniku a co p ispívá k pozitivnímu rozvoji podniku. D ležité je, aby  všichni 

v organizaci i mimo ni p esn  znali to, čeho a proč chce podnik v budoucnu 

dosáhnout. 

 

Obrázek 4: Model 7S 

(Zdroj: Mallya, 2007) 

2.4.3.2 Marketingový mix a jeho analýza 

Poté co podnik určí strategií umíst ní výrobku, m že začít rozvoj ady aktivit, které 

ovliv ují pot eby a p ání zákazník  a práv  tyto aktivity p edstavuje marketingový mix. 

Jedná se o  skupiny nástroj , které je možné využít p i úprav  nabídky podle cílových 

trh . Do mixu pat í cokoli, co m že podnik využít k ovlivn ní poptávky po svém 

produktu. Skupiny nástroj  jsou rozd leny do čty  hlavních skupin, jedná se o tzv. 4P: 

produkt (product), cena (price), distribuce (place), propagace (promotioně. I když firmy 

podnikají ve stejném oboru podnikání, mívají často odlišné marketingové mixy, jejichž 

rozdíly s sebou nesou pro n kterou z nich práv  konkurenční výhodu oproti ostatním 

(Kotler, Wong, Saunders, Armstrong, 2007). 
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Obrázek 5: Marketingový mix 

(Zdroj: vlastní zpracování, data: Sv tlík, Ň015) 

Produkt (produktový mix) 

Z pohledu marketingu produkt není pouze hmotný statek, ale jedná se také o jakékoli 

služby či  dokonce myšlenky, podmínkou je, že je možné jej sm nit na trhu a díky jeho 

spot eb  jsou uspokojeny pot eby či p ání zákazníka. Krom  základní užitné vlastnosti, 

je produkt tvo en také r znými komponenty, které p edstavují r zné rozši ující efekty, 

jako jsou značka, balení, styl, kvalita, záruka, servis, dodací podmínky, možnost 

nainstalování produktu aj. Tyto komponenty navyšují možnost uspokojit zákazníkovy 

pot eby ĚSv tlík, Ň005ě. 

Produkt je možné rozčlenit do dvou základních kategorií, jsou rozd leny podle toho, 

jaký  zákazník je kupuje. První skupina reprezentuje konečného spot ebitele, který má 

produkt pro vlastní spot ebu ĚBŇCě a statky, které jsou zde obchodovány, jsou 

označovány jako spot ební zboží. Ve druhé skupin  se jedná o zákazníka, který kupuje 

produkt z d vodu dalšího prodeje, pro zpracování nebo zkrátka k plynulému chodu svých 

podnikatelských činností ĚBŇBě. Druhou skupinu tedy p edstavují organizace jak 

výrobní, obchodní, rozpočtové, p ísp vkové aj. Zboží, v této skupin  je označováno jako 

kapitálový statek ĚSv tlík, Ň005ě. 

Celý trh prochází neustálými zm nami v oblasti technologií, technickém rozvoji ale i v 

lidských pot ebách. Proto je nutné, aby podniky na tyto zm ny reagovali, vyvíjely nové 

produkty, zdokonalovaly je, inovovali nebo vytvá ely zcela nové značky, díky tomu pak 

budou schopni obstát ve vysoké konkurenci. Nový produkt je vyvíjen v p ti podstatných 

Marketi gový 
mix

Produkt

Cena

Distribuce

Propagace
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krocích, jsou jimi: výb r nám tu  analýza  rozvoj produktu  testování na trhu 

komercializace ĚSv tlík, Ň005ě. 

Podstatnou částí produktu je také životní cyklus výrobku. Všichni v podniku, kte í se 

podílejí na vývoji nového produktu, si p ejí, aby nový produkt byl prodáván v co 

nejv tším množstvím a co nejdéle. Každý produkt však prochází určitými fázemi 

životnosti, kterými si projde každý produkt. N který se udrží na vrcholu déle, n který 

mén . Jednotlivé fáze jsou následující ĚSv tlík, Ň005ě: 

 Uvedení výrobku na trh p edstavuje moment objevení se produktu na trhu a 

začátek prodeje, v této fázi je velmi nízká poptávka a o produktu zákazníci nemají 

žádné pov domí. Jsou nutné vysoké náklady na propagaci. Zákazníci kupující tyto 

produkty jsou nazývání inováto i. 

 Ve fázi r stu již zákazníci jsou podstatn  informováni o daném produktu. Zvyšují 

se také prodeje a produkt je distribuován do v tšiny oblastí. Díky zvyšování se 

prodej , rostou samoz ejm  i zisky organizací. Ti, co kupují tyto produkty, jsou 

rozši ováni o  tzv. počáteční osvojitele.  

 Zralost je fáze t etí, u které je žádoucí co nejdelší doba trvání. V tšina potenciální 

zákazník  již o produktu ví. Produkt je b žn  kupován. Je velmi rozší en a 

dosahuje vysokých prodej , díky nimž jsou samoz ejmostí i vysoké zisky. Lidé, 

kupující produkt ve fázi zralosti jsou označováni jako v tšina – jejich nejvíce.  

 Poslední fáze p edstavuje úpadek produktu. O produkt p estává být zájem a jeho 

prodeje klesají. Jsou možná ešení buď produkt n jakým zp sobem inovovat, 

nebo jej p estat zcela vyráb t. 

V životním cyklu jsou i určité výjimky, kdy produkt neprojde všemi 4 fázemi. Jedná se 

o  nap íklad o r zné módní výst elky. 

Cena (kontraktační mix) 

P edstavuje tu část marketingového mixu, díky níž vznikají tržby z prodeje, ostatní t i 

tvo í pouze náklady. Určuje tedy to, co podnik z trhu získá. Cena p edstavuje pen žní 

vyjád ení produktu, kterou jsou zákazníci ochotni za uspokojení své tržby p i koupi 

daného produktu ob tovat. Cena je pro r zné lidi r zná. Je d ležité ji správn  odhadnout, 

aby nep sobila p íliš vysoce ale naopak, aby nep sobila lacin , čili jako levné zboží 

požadované jako cetka ĚSv tlík, Ň005ě. 
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Cena má n kolik cíl , kterých chce podnik dosáhnout. Podle zvolenému cíle pak podnik 

určuje cenu, jakou stanoví. N které druhy cíl  jsou ĚSv tlík, Ň005ě.: 

 Zisk – tento cíl je hlavním pro v tšinu podnik . Cena je stanovena tak, aby pokryla 

celkové náklady, které jsou spojeny s výrobou, a bude tak dosaženo 

požadovaného zisku. Tento cíl se volí u t ch produkt , které se nachází ve fázi 

zralosti. 

 Maximalizace zisku – cena je stanovena tak, aby došlo k maximalizaci tržeb z 

prodeje, využívána taktéž u výrobk  ve fázi zralosti.  

 Tržní podíl – cíl je typický pro takové podniky, kte í cht jí získat dominantní 

postavení na trhu a očekávají tak dlouhodobou ziskovost. Tento cíl je typický pro 

produkty, které  jsou teprve zavád ny. 

Distribuce (distribuční mix) 

Je t etím prvkem marketingového mixu. Jejím úkolem je dostat produkt od výrobce 

(prodejce) k zákazníkovi. Distribuce musí být plánována v dlouhém časovém horizontu. 

Součástí distribuce jsou distribuční cesty, což jsou jednotlivé prodejní kanály, díky nimž 

probíhá pohyb daného výrobku Ěslužbyě. Distribuce je buď p ímá, nebo nep ímá. Jestliže 

mluvíme o p ímé distribuci, znamená to, že je distribuční cesta p ímo od výrobce 

k zákazníkovi. Nep ímá distribuce naopak obsahuje r zné mezičlánky v cest , kterou 

produkt absolvuje od výroby až  ke konečnému spot ebiteli ĚKotler, Wong, Saunders, 

Armstrong, 2007). 

Propagace (komunikační mix) 

Jestliže hovo íme o této části marketingového mixu, hovo íme o mixu komunikačním. Je 

to značn  širší pojem, jehož je pojem propagace součástí. Krom  propagace v sob  

komunikační mix zahrnuje ješt  4 další základní typy: reklama, podpora prodeje, public 

realitons (vztahy s ve ejnostíě, osobní prodej a p ímý marketing. Správn  nastavený 

komunikační mix je součástí každého prosperujícího podniku, protože díky t mto prvk m 

se o podniku a jejich výrobcích či službách ve ejnost dovídá.  Úkolem komunikačního 

mixu by m lo být poskytnout informace, p esv dčit ale také ovlivnit nákupní chování 

zákazník  ĚKotler, Wong, Saunders, ůrmstrong, Ň007ě. 

N kte í auto i dopl ují tyto základní 4P ješt  o další t i P. Zastávají totiž názor, že 

marketingový mix 4P není aplikovatelný na služby. Proto mix ješt  doplnili o personál, 

procesy a prost edí ĚKotler, Wong, Saunders, ůrmstrong, Ň007ě. 
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2.4.3.3 Finanční analýza 

Další podstatnou částí analýzy prost edí sledované organizace je i finanční analýza. Proto, 

aby  byl podnik na trhu úsp šný, musí vzhledem k neustálým zm nám v ekonomické 

prost edí, reagovat na tyto zm ny a provád t rozbory finanční situace na trhu. Tyto 

rozbory jsou nazývány jako finanční analýzy. Definice jsou r zné nap íklad: „Finanční 

analýza p edstavuje systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena p edevším 

v účetních výkazech.“. V t chto analýzách je obsaženo, jak si firma vedla v minulosti, 

současnosti a jak si povede v budoucnu z hlediska finančních podmínek ĚR čková, Ň011ě. 

ůnalýza je tvo ena zejména proto, aby poskytla podklady ke kvalitnímu rozhodování 

o  fungování podniku. V ČR se tato analýza stala velmi používaným nástrojem pro 

zhodnocení skutečné ekonomické situace podniku. Získané výsledky p edstavují hlavní 

kritérium v oblasti ekonomického rozhodování. St edem zájm  se podnikové finance 

stávají nejen ve strategickém ízení ve finančním managementu ale i nap íklad ke 

zhodnocení a výb ru vhodného partnera v obchodní oblasti. Finanční analýzou m žeme 

zjistit a hodnotit úsp šnost podniku v minulosti, m žeme díky však provést finanční 

plánování jak v současnosti, tak do budoucna. Výsledky této analýzy pak často 

p edstavují výchozí vstupní údaje pro plánování financí ĚR čková, Ň011ě. 

Metody a ukazatelé finanční analýzy 

Pro zjišt ní finanční situace podniku existuje mnoho metod, z kterých je možné si vybírat. 

P i  volb  samotné metody, a s tím i odpovídajících ukazatel , se musí vycházet z pot eb 

podniku a také se musí zvolit nejsprávn jší postup k identifikování finanční síly podniku. 

To  jestli je metoda vhodná, se určuje podle účelnosti Ěmetoda odpovídá cíliě, nákladnosti 

Ěnáklady spojené s jednotlivými metodamiě a spolehlivosti metody. B hem rozhodování 

o  metod  je také d ležité brát v úvahu subjekty, kterým jsou výsledky určeny 

ĚČernohorský, Teplý, Ň011ě. 

Základní metody finanční analýzy jsou ĚČernohorský, Teplý, Ň011ě.: 

1. ůnalýza absolutních ukazatel , b hem níž jsou porovnávány p ímo údaje získané 

ve  výkazech z účetnictví.  

2. ůnalýza pom rových ukazatel , kdy jsou vyjád eny a zárove  porovnány podíly 

zvolených údaj . Tato metoda je v praxi nejvyužívan jší. Jedná se o ukazatele 

rentability, likvidity, zadluženosti, aktivity a tržní hodnoty. 
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3. ůnalýza tokových a rozdílových ukazatel , kdy jsou analyzovány p edevším 

náklady, výnosy, zisk a CF.  

4. ůnalýza soustav ukazatel   

V analýze pom rových ukazatel  existuje celá ada ukazatel . Mezi nejznám jší z nich 

pat í ĚRež áková, Ň01Ňě.: 

 Ukazatel rentability známý také pod pojmem ukazatel návratnosti nebo 

výnosnosti, p edstavuje ukazatele, u kterých probíhá porovnání zisku se zdroji. 

Náplní t chto ukazatel  je zhodnocení toho, jak úsp šné bylo dosažení cíl  

podniku s ohledem na  vynaložené prost edky. Obecným vzorcem pro tyto 

ukazatele je rentabilita = zisk/investovaný kapitál.  

 B žn  se setkáváme s ukazateli, jako jsou:  

o rentabilita aktiv  

ROA = EBIT/Aktiva  

o rentabilita investovaného kapitálu  

ROCE = EBIT/ (VK + rezervy + dl. Závazky + dl. Bankovní úv ryě 

o rentabilita tržeb  

ROS = EAT/celkové tržby 

o rentabilita vlastního kapitálu 

 ROE = EAT/VK. 

 Ukazatele likvidity, které vyjad ují rychlost, jakou jsou podniky schopné 

p em nit aktiva na peníze a také možnost podniku včas platit své závazky. Tito 

ukazatelé jsou celkem t i a ukazují stupn  likvidity.  

o Nejnižší stupe  vyjad uje b žná likvidita 

 b žná likvidita = Oů/krátkodobé závazky.  

 Hodnota tohoto ukazatele by se m la pohybovat v hodnotách 1,Ř 

až Ň,5. Čím vyšší hodnota ukazatele vyjde, tím menší je riziko 

platební neschopnosti.  

o Ukazatel vyjad ující druhý stupe  likvidity se nazývá pohotová likvidita, 

kde jsou navíc zohledn ny zásoby  

 Pohotová likvidita = (OA – zásobyě/krátkodobé závazky 

 Velikost ukazatele by m la být 1 až 1,5. Je zde dvojí pohled na 

vyšší hodnotu a sice, pro v itele je to žádoucí, zatímco z hlediska 
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managementu se jedná o malou výnosnost podnikání  nutné 

stanovit optimální strukturu pohotových Oů.  

o Posledním základním ukazatelem z pohledu likvidity je tzv. okamžitá 

likvidita 

okamžitá likvidita = finanční majetek/krátkodobé závazky.  

 Doporučená hodnota je 0,Ň až 0,5. 

 Ukazatelé zadluženosti dávají informace o vztahu mezi zdroji cizího a vlastního 

financování neboli jak je podnik zatížen úv ry. Jestliže jsou náklady na úv ry 

nízké, úv rové zatížení v bec nevadí, jen se očekává stav, kdy p i vyšším 

zadlužením bude i  vyšší rentabilita. Možností jak vypočítat zadluženost je 

n kolik, hodnoty se pak vyjad ují v procentech Ěpouze úrokové rozp tí 

v procentech vyjád it nelzeě.  

o Úrokové krytí = ĚEBT + nákladové úrokyě/nákladové úroky 

o Míra zadluženosti = cizí zdroje/VK 

o Míra celkového zadlužení = cizí zdroje/celková aktiva 

Díky hodnotám získaným pomocí vypočtených ukazatel  podnik získá d ležité 

informace o tom, jaká je v podniku situace ohledn  financí. Je nutné však tyto zjišt né 

informace hloub ji prozkoumat. 

2.4.4 SWOT analýza 

Tato analýza p edstavuje asi nejčast ji využívanou analýzu v bec. Její značnou výhodou 

je to, že mapuje faktory jak vnit ního, tak vn jšího prost edí. Cílem analýzy je dát 

společnosti pov domí o vlivech, které na ni p sobí. Díky tomuto poznání pak m že být 

organizace lépe na tyto situace p ipravena a často t mto vliv m i p edejít a n kterých 

naopak využít Ěůndersen, Ň007ě. 

Výstup každé SWOT analýzy by m l firmu motivovat k tomu, aby ješt  zlepšila své silné 

stránky a naopak se včas vyvarovala stránkám slabým. ůnalýza by nem la sloužit pouze 

k popsání jednotlivých faktor , ale její součástí by m ly být i reálné návrhy vedoucí ke 

zlepšení situace v organizaci, které by také naznačovaly sm r, kam by m la strategie 

firmy sm ovat Ěůndersen, Ň007ě. 

Každá tato analýza je tedy rozčlen na na analýzu vnit ního a analýzu vn jšího prost edí. 

ůnalýza vnit ního prost edí určuje silné a slabé stránky organizace a ve vn jším prost edí 
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se  zjistí p íležitosti a hrozby pro danou organizaci. Ideální výstupem je v každé kategorii 

po   t ech faktorech (Andersen, 2007). 

Tuto analýzu je možné ješt  rozší it o další techniky, které identifikují 4 východiska pro 

tvorbu strategií neboli formulace rozvojových opat ení. 

Tabulka 2: Strategie z analýzy SWOT 

 
Silné stránky 

(S) 
Slabé stránky 

(W) 

P íležitosti ĚOě SO 
maxi - maxi 

WO  
mini - maxi 

Hrozby (T) 
ST  

maxi - mini 
WT  

mini - mini 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 Strategie maxi – maxi – cílem je maximáln  využít silné stránky společnosti, aby 

bylo maximáln  využito daných p íležitostí. Jedná se o r stovou strategii. 

 Strategie mini – maxi – úkolem je omezit slabé stránky společnosti z d vodu 

možného využití daných p íležitostí 

 Strategie maxi – mini – v této strategii jde omezení hrozeb tím, že jsou využity 

silné stránky společnosti 

 Strategie mini – mini – cílem je zlepšit slabé stránky společnosti a minimalizovat 

hrozby, které pro společnost plynou z okolí ĚZamazalová, Ň00řě. 

2.5 Zdroje financování 

Rozvoj obchodních aktivit je typicky spojen s n jakou investicí, proto je nutné zmínit 

možnosti, jak takové investice financovat. R zné investice vyžadují r zné financování. 

N které jsou levn jší a postačí k pokrytí t eba i vlastní prost edky, pop ípad  krátkodobý 

bankovní úv r. Jestliže se však jedná o investici v tší, nap . vybudování nové části 

podniku, výstavba budovy, vybavení budovy a další jsou také nutné v tší nároky na 

finance a jsou pot eba jiné objemn jší zdroje financování. Člen ní zdroj  financování je 

r zné, m že se jednat nap íklad o interní a externí zdroje, ale také o krátkodobé a 

dlouhodobé zdroje financování. V této práci je uvedeno první člen ní – interní a externí. 

Toto člen ní se dále člení na vlastní a  cizí ĚNývltová, Ň010ě. 
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2.5.1 Interní zdroje financování 

Jak již název napovídá, jedná se o zdroje firmy, které jsou k dispozici zevnit  podniku. 

Do této skupiny za azujeme odpisy, nerozd lený zisk, rezervní fondy, emise akcií 

ĚNývltová, Ň010ě. 

Zisk p edstavuje nejd ležit jší zdroj financování každého podniku. Je ovlivn n adou 

faktor  a  samotná výše zisku závisí zejména na da ové Ěovliv ování da ovými sazbami 

a základem dan ě a dividendové politice. Dividendová politika má na starost to, kolik 

z rozd leného zisku získají majitelé a kolik bude vloženo pro samofinancování Ěpo úhrad  

dan ě. U jednotlivých druh  podnikání je rozd lování zisku r zné. U podnikání FO je to 

nejjednodušší, protože sám živnostník se rozhodne co se ziskem. U kapitálových 

společností je nutné rozhodnutí valné hromady ĚNývltová, Ň010ě. 

Odpis je jeden ze základních interních zdroj  financování investic. Odpis nevyjad uje 

p ímo nov  vzniklé zdroje, jedná se spíše o pen žní vyjád ení opot ebovaného hmotného 

i nehmotného majetku určeného k investici za určité období. Na základ  odpis  dochází 

k p enosu hodnoty investičního majetku do náklad  podniku, díky čemuž dojde k obnov  

tohoto majetku. V podniku tvo í velkou část náklad , nicmén  se jedná o náklad 

nepen žní, což znamená, že  pen žní tok není t mito náklady ovliv ován. To jak jsou 

odpisy velké, se určuje na základ  metody odepisování ĚNývltová, Ň010ě. 

2.5.2 Externí zdroje financování 

Tyto zdroje vstupují do podniku zvenčí. Existuje obrovská škála zdroj  tohoto 

financování a  jsou využívány zejména k financování investic. Základní externí zdroj 

podniku p edstavuje vklad podnikatele, s kterým začíná veškerá podnikatelská činnost. 

Mimo to sem však pat í ada dalších možností, jedná se o dary a dotace, úv ry a p jčky, 

obligace, zvláštní formy financování Ěfaktoring, forfaiting, leasingě aj. ĚRež áková, 

2012). 

2.5.2.1 Bankovní úv ry 

Tato možnost financování je v česku velmi vyhledávanou možností. Jedná se o pom rn  

jednoduchý zp sob získání pen z. Tyto úv ry jsou poskytovány bankami. Člen ní úv r  

m že být n kolik, jedná se nap íklad o člen ní dle doby splatnosti, dle jejich typu a 

k čemu jsou primárn  určeny, dle zp sobu čerpání a dalších člen ní. ĚRež áková, Ň01Ňě. 
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Bohužel podniky nemusí tuto možnost financování vždy získat zejména takové, které jsou 

malé nebo st ední, které nemají dostatečný kapitál, p esv dčující banku o tom, že bude 

podnik schopný dostát svým závazk m a splatit úv r. Tyto podniku jsou pro banky více 

rizikové a  proto banky často požadují zajišt ní úv ru, což jsou všechna možná opat ení, 

které banka provádí za účelem minimalizovat úv rové riziko. Zajišt ní je nap íklad 

pomocí sm nky, v cného zajišt ní Ězástavní právoě, ochranná ujednání aj. Zpravidla 

bezproblémové získání tohoto financování mají velké prosperující podniky s velkým 

kapitálem, protože s sebou nesou jistotu spln ní všech závazk  ĚRež áková, Ň01Ňě. 

Poskytnutí úv ru samoz ejm  není zadarmo. Banka jako kompenzaci vyžaduje platbu za 

úv r tzv. úrok. Velikost a sazba úroku se liší dle jednotlivých druhý úv ru. Tyto platby 

jsou v tšinou placeny m síčn . Stejn  tak je to i s umo ováním dluhu v dob  splatnosti. 

Veškeré tyto platby jsou součástí umo ovacího plánu, který obsahuje zpravidla konstantní 

platbu bance a m nící se výši úmoru a úroku. M že se však objevit i jiný zp sob 

umo ovacího plánu, kdy jsou platby úv ru vytvo eny na základ  vývoje pen žního toku 

v podniku, cash flow ĚRež áková, 2012). 

Další druhy úv ru mohou být kontokorentní úv r, eskontní, akviziční, syndikovaný a 

klubový úv r. ĚRež áková, Ň01Ňě. 

2.5.2.2 Leasing 

P edstavuje další zdroj financování, který nabízí banka, nebo obchodní společnost, která 

má k tomuto živnostenské oprávn ní. Podnik tímto zdrojem financuje zejména po ízení 

dlouhodobého majetku. Díky leasingu je tedy po ízen majetek, který pomáhá získání 

výnos , i  když není oficiáln  majetkem daného podniku ĚRež áková, Ň01Ňě. 

Existují dva druhy leasingu, které se určují dle pronajímací doby, dle toho, kdo bude 

vlastníkem na konci doby pronájmu daného majetku. Jedná se tedy o operativní leasing a 

finanční. Operativní je určený ke krátkodobým pronájm m, je kratší, uživatel produktu 

není majitelem, a po skončení leasingu p edm t p ipadá vlastnictví op t majitele. 

Finanční leasing je pronájem na dlouhou dobu, po splacení se p edm t stává majitelem 

nájemce. Nájemce nese všechny povinnosti okolo pronajímaného p edm tu. 

2.5.2.3 Faktoring, forfaiting 

Faktoring a forfaiting jsou další významné možnosti zdroje financování. Faktoring je 

založen na odkupu dosud nesplacených krátkodobých pohledávek. Částka, za kterou je 
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odkup proveden, je p edem stanovena. O tom, že je pohledávka postoupena, musí 

p evád jící neboli postupitel neprodlen  informovat dlužníka. Tyto odkupy d lají 

faktoringové společnosti nebo banky, které za odkupy získávají určité provize, které si 

strhávají z hodnoty pohledávky. Financování faktoringem je vhodný zejména pro takové 

podniky, které mají rychloobrátkové výrobky a mají velké náklady na provozní kapitál. 

Z hlediska využití jako zdroje financování je toto financování vhodné, když faktor 

proplatí danou výši z pohledávky okamžit  ĚRež áková, Ň01Ňě. 

Forfaiting naopak p edstavuje odkup st edn dobých až dlouhodobých pohledávek 

p edevším v zahraničním obchod . Tento druh financování je tedy vhodný pro firmy, 

které obchodují se  zahraničními odb rateli, a jedná se o velké investiční celky. Díky 

forfaitingu zcela zmizí riziko týkající se zm ny m nového kurzu, rizika teritoria, a také 

dojde k získání provozního kapitálu, který by byl jinak získán až za dlouhou časovou 

dobu ĚRež áková, Ň01Ňě. 

Oba tyto druhy financování p edstavují finanční produkt, díky n muž dochází ke 

snižování vázanosti pen z v pohledávkách. Dojde k celkového snížení doby splatnosti 

pohledávek, díky čemuž m že provozní činnost financovat nižšími částkami vložených 

pen žních zdroj  a  dosáhne tak vyšší míry zhodnocení kapitálu. Mimo jiné také dojde 

ke snížení náklad  na  administraci spojenou s pohledávkami ĚRež áková, Ň012). 

2.6 Hodnocení efektivnosti investic 

Jak již název kapitoly napovídá, jedná se o zjišt ní, jestli prost edky, které byly ob továny 

investici, se nám vrátí, a p inesou n co navíc. Toto zjišt ní se provádí pomocí r zných 

propočt  a metod. Metody jsou založeny na porovnání prost edk , které firma na investici 

vynaložila Ěkapitálový výdajě s efektem plynoucí z tohoto vynaložení. Metody jsou 

rozd lovány do dvou základních skupin. ĚHyršlová, Klečka, Ň010ě. 

2.6.1 Metody statické  

Díky t mto metodám se zjistí pen žní p ínos z investice tak, že jsou porovnávány s výdaji 

na  kapitál. V t chto metodách se nezohled uje faktor rizika ani času. Mezi tyto metody 

pat í pr m rný roční výnos, pr m rná doba návratnosti, pr m rná procentní výnosnost a 

doba návratnosti ĚHyršlová, Klečka, 2010).  
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2.6.2 Metody dynamické 

Jedná se o metody, kde je zohled ován faktor času, náplní je diskontování všech vstupu 

na  současnou hodnotu. Proto, aby mohly být tyto metody v praxi pro hodnocení investice 

využity, je nutné správn  určit diskontní sazbu, v níž jsou obsaženy faktory času i rizika 

ĚHyršlová, Klečka, Ň010ě. 

Základní dynamické metody jsou ĚHyršlová, Klečka, Ň010ě: 

 čistá současná hodnota (ČSH, NPV) – založena na porovnání kapitálových 

výdaj  s p íjmy plynoucí z investice za dobu životnosti  rozdíl mezi 

investičními p íjmy a  kapitálovými výdaji. U obou hodnot je provád n diskont 

na současnou hodnotu – hodnota pen z v roce po ízení investice. 

 Vzorec: 

ČSH= ∑ Pt

Ě1+iět  - ∑ KVt

Ě1+iět

m

t=0

N

t=m+1

 

 Pokud vyjde ČSH kladn , p íjmy jsou v tší než výdaje – investice 

se podniku vyplatí 

 Pokud vyjde ČSH v záporné hodnot , p íjmy jsou nižší než výdaje 

– investice se podniku nevyplatí 

 Jestliže se ČSH rovná nule, p íjmy pokrývají práv  výdaje. 

Z investice neplyne žádný efekt 

o ČSH je jednou z nejsprávn jšího metod pro m ení investic a v praxi je 

nejpoužívan jší. Nedostatkem je, že nelze srovnávat n kolik investičních 

projekt  navzájem. Je nutné doplnit tuto metodu ješt  o n jakou další. 

 Vnitřní výnosové procento (IRR) udává relativní výnos plynoucí z investice 

b hem životnosti. Nutností je stanovit diskontní sazbu, kde se ČSH rovná nule. 

Toto nastane tehdy, když se poda í nalézt odpovídající výši současné hodnoty 

p íjm  z investice k výši současné hodnot  kapitálových výdaj .  

o IRR = ik + (NPVk / NPVk – NPVz) * (iz-ik) 

 čím vyšší je hodnota IRR, tím vyšší je potenciální výnos. Za 

úsp šnou investici je považována ta, kde je IRR vyšší než 

minimální požadovaná výnosnost. 
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o Nemusíme znát p edem diskontní sazbu, což značí výhodu, ovšem je zde 

i  nevýhoda v podob  nemožnosti využití u investic, vykazující pen žní 

toky, u  který se st ídají kladné a záporné hodnoty. 

 Pom rem diskontovaných p íjm  na investici a kapitálovými výdaji se zjistí 

index ziskovosti (PI). Tato metoda má využití jak pro posouzení p ijatelnosti 

investice, tak pro srovnání r zných investičních projekt  navzájem. Tuto metodu 

podnik uvítá zejména tehdy, když má na výb r z n kolika možných projekt , ale 

nem že je všechny realizovat. Díky této metod  by m l nalézt nejvhodn jší 

z nich. PI nám dává stejné záv ry, jaké poskytuje ČSH.  

o Vzorec:  

 PI= ∑
CF

Ě1+rět

KV
 

o Jestliže je výsledek PI v tší jak je 1, ČSH je kladná a tudíž je investice 

vhodná k realizace. Projekt se považuje za  ekonomicky výhodn jší, čím 

v tší je hodnota PI.  

 Doba návratnosti je metodou využívanou i ve statických metodách. Rozdílem 

ale je, že  zde je faktor času uvažován. Tato doba tedy vyjad uje požadavek na 

čas, pot ebný k vyrovnání kumulovaných pen žních tok  s kapitálovými výdaji. 

Nelze ji využít na hodnocení investic s nekonvenčním pen žním tokem 

Ěnekonvenční CFě.  

 Vzorec: 

K= ∑ CFn

Ě1+iěn

ppd

n=1

 

 Jestliže je diskontovaná doba návratnosti sledované investice 

menší než  doba životnosti investice, je považována za efektivní 

o Tato metoda se nedoporučuje používat pro srovnávání r zných 

investičních projekt , jelikož se mohou vyloučit projekty, které by 

v budoucnu mohly p inést vyšší NPV, jen je jejich doba návratnosti vyšší. 

Využití této metody je spíše jen dopl ující. 

2.7 Riziko 

Riziko je velice všestranný pojem s celou adou definicí, setkáváme se s jak ním 

v b žném život , tak v i v oblasti podnikání. Na riziko v podnikání je možné pohlížet ve 



40 
 

dvou rovinách, jedno značí riziko s negativními d sledky, které p edstavuje riziko 

v podob  požáru, havárie,…, druhé riziko je takové, které každý podnikatel podstupuje 

za účelem dosažení zisku. Riziko je úzce spjato s nejistotou o budoucím vývoji. Proto je 

velmi d ležité v novat velkou pozornost rozhodování ĚKorecký, Trkovský, Ň011ě. 

Možné definice rizika ĚKorecký, Trkovský, Ň011ě: 

- Možnost/pravd podobnost vzniku ztráty nebo nezdaru 

- Prom nlivost výsledku či nejistota jej docílit 

- Nebezpečí vzniku negativní odchylky od cíle 

- Možnost chybného rozhodnutí 

- Nebezpečí vzniku zisku nebo naopak ztráty 

- Neurčitost o vývoji hodnoty aktiv 

Stav, který plyne z rizika, se označuje jako dopad, je op t často spojen s negativy jako 

škoda nebo ztráta pro podnikatele. Existují dva základní druhy rizika ĚKorecký, 

Trkovský, Ň011ě: 

 riziko, které s sebou nese zejména negativní dopad, je riziko čisté. 

 riziková situace, která je podstoupena z d vodu získání prosp chu a rozhodování 

probíhá za nejistoty p i možnosti více variant možného vývoje, toto riziko je tedy 

spojeno se ziskem nebo ztrátou a je nazýváno jako spekulativní riziko 

Další druhy rizika, s kterými se lze setkat, jsou teritoriální, politická, ekonomická, právní, 

bezpečnostní, p edvídatelná a nep edvídatelná a dalš. 

Analýza rizika 

Je rozčlen na na dva typy na kvalitativní a kvantitativní analýzy. Kvalitativní je zam ena 

na obecnou analýzu s podrobným popisem rizika, možný následk  a pravd podobností, 

zatímco u  kvantitativní je d ležité rizika číseln  vyjád it ĚKorecký, Trkovský, Ň011ě. 

Celý proces analýzy se pak skládá z ĚKorecký, Trkovský, Ň011ě: 

1. Identifikace aktiv 

2. Stanovení hodnoty aktiv 

3. Zjišt ní hrozeb a slabin 

4. A jejich identifikace vč. míry zranitelnosti 
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Matice rizik 

Riziko lze ohodnotit dle r zných metod a postup . Jedním z nich je i tzv. matice rizik. 

Tato matice kategorizuje rizika podle dvou parametr , mezi n ž se adí 

(Managementmania, 2015): 

 Pravd podobnost vzniku rizika v určitém čase – pravd podobnost a reálnost 

dostavení se rizika Ěúrovn  nízká, st ední, vysokáě 

 Účinky rizika na organizaci – p esn ji pokud riziko nastane, jaké mohou nastat 

dopady Ěnegativní, ohrožující, zničujícíě 

 

Obrázek 6: Winterlingova krizová matice 

(Zdroj: Managementmania, 2015) 

Proti rizik m je d ležité používat nástroje a metody vedoucí ke snižování rizika. Mezi 

nejvýznamn jší pat í ĚRais, Doskočil, Ň007ě: 

 Redukce rizika 

 P esun rizika zajišt ním náhradního provozu 

 P esun rizika formou pojišt ní 

 Vyhýbání se riziku Ěnap . neuzav ít smlouvuě 

 Podstoupení neboli retence rizika 

 Diverzifikace 

 Pojišt ní  

 Sdílení rizika 

 Tvorba rezerv 

 Metody síťové analýzy, operační analýzy 

 Prognózování 
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3 Analýza současného stavu 

Tato část diplomové práce je v nována analýze současného stavu společnosti. Nejd íve 

bude popsána základní charakteristika společnosti a následn  provedeny analýzy, které 

pak poslouží k finálnímu návrhu ešení. 

3.1 Popis společnosti 

Společnost Rajnošek s.r.o. vznikla v roce Ň011, nicmén  historie sahá již do roku Ň006, 

kdy zakladatel pan Rajnošek p sobil p vodn  jako živnostník vlastnící automobil určený 

pro odvoz r zného materiálu. Od té doby se z živnostenského podnikání stala významná 

firma, ve které nyní pracuje 20 zam stnanc  nastálo, protože se však jedná o 

podnikatelskou činnost sezónního charakteru, pracuje zde n kdy pracovník  mnohem 

více.  

Organizační struktura je rozd lena na jednatele společnosti, zástupce jednatele, asistentku 

dispečera/jednatele, odd lení oprav a údržby, ekonomické odd lení a odd lení logistiky. 

Prvotní náplní podnikání bylo poskytování autodopravy, postupem času se však služby 

firmy rozvinuly až do oblasti stavebnických a je ábnických prací. ů protože firma 

neustále vzkvétá, očekává se další rozvoj obchodních aktivit podniku, které ješt  více 

podpo í významné postavení na trhu. 

Tabulka 3: Základní údaje o společnosti 

Obchodní firma Rajnošek s.r.o. 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo 29270839 

Sídlo Na pískách 1ňřŘ, 6ř6 0ň Dub any 

Datum zápisu ň1. b ezna Ň011 

Základní kapitál Ň00.000 Kč 

Jednatelé David Rajnošek 

Společníci David Rajnošek 

(Zdroj: vlastní zpracování, data: Obchodní rejst ík, 2016) 
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Oficiální logo firma Rajnošek s.r.o. nepoužívá. Proto je vhodné n jaké logo navrhnout, 

viz obrázek č. Ř. Není d ležité, aby logo bylo graficky náročné, domnívám se totiž, že 

v jednoduchosti je krása.  

 

Obrázek 7: Návrh loga společnosti Rajnošek s.r.o. 

(Zdroj: vlastní zpracováníě 

Vize a mise společnosti: 

- Poslání společnost vidí v napl ování p ání a pot eb zákazník , s poskytnutím 

kvalitních služeb, kdy jsou respektovány hodnoty každého člov ka.  

- Vizí společnosti je pro podnik neustálé zlepšování služeb a jejich rozši ování 

vedoucí k co nejv tší spokojenosti zákazník . 

3.2 Předmět činnosti 

Hlavní činností podniku Rajnošek s. r. o. je autodoprava. Firma b hem svého p sobení 

však své aktivity rozší ila. Obory činností sledované firmy jsou dovoz a odvoz stavebního 

materiálu, odvoz zeminy, domovního odpadu, bioodpadu, nakládka a p evoz zeminy a 

dalšího materiálu. Krom  t chto činností souvisejícími s dovozy a odvozy, se podnik 

zam il také na zemní a je ábnické práce, pomocí nichž provádí činnosti jako výkopové 

práce Ěbazény, jímky, základy dom , základové pásy, výkopy pro inženýrské sít ), 

dlouhodobé pronájmy kontejner , demolice objekt , výstavba zpevn ných ploch a 

komunikací, údržba komunikací v zim , úpravy terénu a to rovinného i svažitého. Mimo 

tyto služby podnik také obchoduje se stavebním materiálem Ěpísek, št rk, kamení,…ě, 

který buď nakupuje, nebo si jej sám vyrábí díky vlastnímu stroji na drcení tohoto 

materiálu. 

Pan Rajnošek se snaží naplno vyhov t p áním a požadavk m klientely, proto se je snaží 

vždy splnit samoz ejm  pouze za p edpokladu, že k tomu má pot ebné vybavení. 
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Obchodní rejst ík definuje p edm t činnosti Rajnošek s.r.o. jako ĚObchodní rejst ík, 

2016): 

 silniční motorová doprava - silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní 

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

vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3, 5 tuny 

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

3.3 Obecné informace o podniku 

Provozovna podniku se nachází asi Ň km za malým m stem Dub any v areálu, který má 

celkem 10 000 m2. Z celkové plochy je však využívána zhruba ¼.  

Podnik je rozd len na n kolik částí: 

- Ekonomická část  

- Část logistiky 

- Sklad materiálu  

- Pracovní dílna č. 1 a č. Ň 

- Údržba areálu 

- Mycí linky 

- Parkovací stání pro celý vozový park. 

Vozový park 

Vozový park podniku Rajnošek s.r.o. se skládá ze sedmi automobil , r zných je áb  a 

bagr . Jedná se o typy:  

 Automobil Avia A31 (3 ks) 

 Automobil Liaz 105.261 a 151 (2 ks) 

 Automobil Tatra 815 (2 ks) 

 ůutoje áb Tatra ůD 14 

 Bagr UNC Locust 750 (3 ks) 

 Traktorbagry Caterpillar 432 D a Case 580 (2 ks)  

 Otočný bagr Case Poclain 11ŘŘ 

Parkování voz  je zajišt no v podnikovém areálu a je azeno dle značek jednotlivých 

dopravních prost edk . 

Záznamy jízd všech automobil  jsou samoz ejm  zaznamenávány v knize jízd, které 

odpovídají vyhlášce č. 47Ř/Ň000 Sb. Součástí jsou kotoučové záznamy, kde je zobrazena 

celá cesta daného vozidla díky tachografu. Tachografy jsou pravideln  ov ovány a 

podléhají p ísným kontrolám. 
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3.4 Organizační struktura 

V čele podniku stojí jednatel společnosti a také samotný zakladatel pan David Rajnošek. 

V jednání a vedení společnosti mu pomáhá jeho zástupce pan Robert Rajnošek. Oba 

pánové se podílejí jak na ekonomickém chodu firmy, tak na chodu činností v terénu. 

Jelikož jsou velmi časov  vytíženi, zam stnávají jednu asistentku, která napomáhá 

b žnému a plynulému chodu podniku, zpracovává faktury a zastává i funkci dispečerky. 

Dále je zde 14 stálých idič  vozidel, což jsou nejd ležit jší pracovníci. Následuje jeden 

technik, který zastává jednoduché mechanické opravy na autech. Také jsou zde 

zam stnáni brigádníci, které pan Rajnošek uvítá zejména v letních m sících, kdy se počet 

požadovaných zam stnanc  značn  zvyšuje. D ležité finanční oblasti jako finanční 

stabilitu, vedení samotného účetnictví a všeho, co souvisí s touto oblastí, má podnik 

obstarán formou externí účetní. 

 

 

Graf 1: Organizační struktura společnosti 

(Zdroj: vlastní zpracování, data: interní materiály společnosti) 

3.5 Analýza SLEPT 

V následující části jsou analyzovány jednotlivé prvky analýzy SLEPT a jejich vliv na 

sledovanou společnost. 

Jednatel společnosti

Zástupce jednatele

Asistentka 
jednatele/dispečerka

Ekonomické 
odd lení Odd lení logistiky

Odd lení 
servis a 
údržba
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3.5.1 Sociální faktory 

Jsou zde azeny faktory, které jakkoli souvisí s životní úrovní obyvatelstva. Tato úrove  

se stále více zvyšuje a požadavky lidí jsou podstatn  vyšší v každém sm ru, ať už se jedná 

o požadavky na bydlení, na jídlo, ale také na služby, které očekávají. Tyto faktory velice 

ovliv ují samotnou poptávku, ale i nabídku nabízených služeb. Jsou však spojeny i 

se mzdami, které zam stnanci za svou odvedenou činnost podniku dostávají. Jelikož se 

stále zdražuje, očekávají lidé také r st jejich mezd. Bohužel zde dochází ke st etu 

požadavk  zam stnanc  s požadavkem zam stnavatel , a sice stagnace mezd ba dokonce 

jejich snižování.  

Situaci v ČR hodnotí jako perfektní Ň4 % obyvatel, jako pr m rnou 40 % obyvatel, a jako 

špatnou nebo velmi špatnou situaci zbytek dotazovaných obyvatel. Což je oproti 

p edchozím lét m značn  vyšší číslo ĚIhned, Ň016ě. Z toho vyplívá i to, že 4ň % lidí 

hodnotí životní úrove  domácností jako dobrou, ňř % hodnotí životní úrove  jako 

pr m rnou a zbytek je pro špatnou životní úrove  ĚCVVM.SOC.CůS, Ň015ě. 

Velkým problémem, který se v této oblasti vyskytuje, je již zmi ované získání 

kvalifikovaných pracovník  p edevším v oblasti strojník , kte í obsluhují speciální 

stroje.  

Zejména z d vodu ekonomické krize došlo k propoušt ní zam stnanc  ve všech 

oblastech podnikání. Nyní, kdy se ekonomická situace zlepšuje, mají firmy problém 

nalézt kvalifikované pracovníky. Ve stavební oblasti, kam spadá i podnik Rajnošek s.r.o. 

se svou podnikatelskou činností, se objevuje potíž v zam stnancích. Není možné získat 

kvalitní, manuáln  zručné pracovníky, jelikož o takové obory, které podnik k pracovní 

pozici pot ebuje, už není zájem. To samé platí i o strojnících a technicky vzd laných 

lidech, jenž jsou v podniku pot eba pro ovládání speciální stroj , u kterých je 

samoz ejmostí idičský pr kaz skupiny B + C, plus další idičská oprávn ní na speciální 

stroje - je jich velký nedostatek. Vše je zap íčin no tím, že lidé cht jí spíše studovat 

vysoké školy, než se zam it na n jaké emeslo či odborné vyučení. Ubývá stále více 

kvalitních manuáln  zručných pracovník  Ěůktuáln , Ň015ě. 

Vývoj nezam stnanosti je na tom však podstatn  lépe, tak jak je vid t na následujícím 

grafu. V lednu Ň016 byla na úrovni 6,4 %. Mzda pr m rn  meziročn  klesá. Celkov  

došlo k poklesu v celé EU, zejména kv li hospodá skému r stu. P ekvapiv  se ČR dostala 

na nejnižší úrove  nezam stnosti společn  s N meckem v rámci celé EU ĚCZSO, Ň016ě. 
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Graf 2: Vývoj nezaměstnanosti za posledních 5 let 

(Zdroj: Finance, 2015) 

Shrnutí výše zmín ných faktor  je takové, že mezi faktory s pozitivním vlivem se adí 

zvyšující se úrove  domácností a totéž platí o spokojenosti obyvatelstva v situaci v ČR. 

Dochází sice ke snižování nezam stnanosti, bohužel to však nic nem ní na neustálném 

nedostatku kvalifikované pracovní síly. 

Tabulka 4: Sociální a demografické faktory 

Faktor Vliv (+, 0, -) Příležitost/hrozba 

Snižující se nezam stnanost + P íležitost 

Nedostatek kvalifikované 
pracovní síly 

- Hrozba 

Dobrá životní úrove  
obyvatelstva 

+ P íležitost 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

3.5.2 Politické a legislativní faktory 

 Tyto faktory ovliv ují všechny stránky života v každé zemi, udávají charakter 

podnikatelského prost edí, ve kterém se všichni podnikatelé nachází. Nejedná se v tšinou 

o kladné p sobení t chto faktor , jelikož často p edstavují r zné komplikace v podob  

náhlých nečekaných zm n právního prost edí, jež zp sobují vzr stající nep ehlednost a 

nesrozumitelnost zákon . Politici velmi často zasahují do ekonomiky republiky i p es 
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regulaci EU. Bývají pak také velmi často kritizováni za neschopnost prosazení a obhájení 

zájm  českého podnikatelského sektoru. 

Politická stabilita obecn  je významným faktorem, kterému je t eba v novat pozornost. 

Velkou hrozbou se zde jeví tzv. uprchlická krize, která ovliv uje stabilitu nejen České 

republiky, ale celé evropské unie. Podle aktuálních informací hrozí zrušení 

Schengenského prostoru, čili zrušení volného pohybu statk , služeb a lidí v rámci 

jednotlivých stát . Toto zrušení by m lo zásadní vliv hlavn  na český a slovenský trh, 

protože jsou významn  závislé na vývozu do ostatních evropských stát . Podstatný vliv 

by toto zrušení m lo i na autodopravce, kterým by se mohly roční náklady zvýšit až o 1,5 

milionu korun na jeden automobil. Hrozbou by se staly i možné dobrovolné odchody 

zahraničních pracovník , kte í do práce denn  dojíždí a hraničními kontrolami, by se jim 

značn  prodloužil čas. ůktuální politická situace a nebezpečí zrušení Schengenského 

prostoru podnik Rajnošek s.r.o. p íliš neovliv uje, jelikož se soust edí na poskytování 

služeb na vnit ním trhu. ůvšak práv  poloha podniku naskýtá p íležitost zkusit 

provozovat služby až na území Slovenska. V tom p ípad  by takový faktor na podnik již 

m l podstatn  v tší vliv (Ekonomika.idnes, 2016). 

Mezi zákony, normy a vyhlášky, které ovliv ují podnik Rajnošek s.r.o. pat í určit  

omezení z pohledu životního prost edí. Jelikož hlavní podnikatelskou činností je práv  

autodoprava, je d ležité, aby automobily svým provozem životnímu prost edí neškodily 

a splodinami, které vypouští do ovzduší, odpovídaly dané norm , které má na starost 

zákon č. 239/2013 Sb. Mimo to je však d ležité aby podnik dodržoval zákon o 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ízeno zákonem č. Ňňř/Ň01ň 

Sb. Tyto faktory mohou do budoucna znamenat podstatný problém, neboť se zákony o 

používání automobil  stále zp ís ují. Je možné, že n které starší vozy, které jsou 

v podniku k dispozici, nemusí již projít pravidelnou kontrolou a budou vy azeny 

z provozu, což by mohlo zásadn  omezit podnikání. Ovlivnit tento faktor se však p íliš 

nedá, lze se pouze zam it na rychlejší obnovu vozového parku, která práv  probíhá. 

Dalším faktorem je také da ová politika. Podnik je významn  ovlivn n daní z p íjmu 

právnických osob, ale také daní z p idané hodnoty. Vývoj sazby dan  z p íjmu PO 

stagnuje a nachází se na úrovni 1ř % již od roku Ň010. Oproti sazb  p ed 16 lety, kdy se 

jednalo o hodnotu ň1 %, je aktuální sazba na uspokojivé úrovni. Tato sazba je ovlivn na 

§ Ň1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z p íjm , ve zn ní pozd jších p edpis . Co se týká 

sazby DPH, tak se často diskutuje o r zných zm nách sazeb. ůktuáln  existují celkem ň 
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sazby DPH, pat í mezi n  dv  sazby snížené, které jsou na úrovních 10 % a 15 %, a sazba 

základní, která je 1 %. Tyto sazby jsou v platnosti od roku Ň015, do té doby byly vždy 

pouze dv  sazby – snížená a základní ĚÚčetní kavárna, Ň016ě. 

 

Graf 3: Vývoj DPH 

(Zdroj: vlastní zpracování, data: Účetní kavárna, Ň016) 

Pro podnik Rajnošek s.r.o. platí základní sazba DPH čili Ň1 %. Pouze u zemních a 

je ábnických prací je zde tzv. p enesená da ová p sobnost, která je pro tuto oblast platná 

od roku 2012. 

Dalším d ležitým legislativní omezením je nutnost tzv. kontrolního hlášení k DPH 

zejména pro malé a st ední podnikatele, z d vodu omezení da ových únik . Toto hlášení 

má m síční interval. Hlášení má na starost externí účetní ĚFinanční noviny, Ň016ě. 

Firma Rajnošek s.r.o. má však mnohem širší oblast podnikání, proto je ovlivn na celou 

adou zákon , než ty zde uvedené. Všechny tyto zákony samoz ejm  podnik dodržuje. 

Shrnutí t chto faktor  není p íliš pozitivní. Spíše se jedná o neutrální až záporné vlivy 

faktor , které jsou v podob  velké ady zákonitostí a norem a podnik je samoz ejm  musí 

všechny dodržovat. Záporný vliv a hrozbu s sebou p ináší i aktuální politická situace 

z d vodu uprchlické krize.  

 

 

 

1
0

1
0

5 5 5

9 9

1
0

1
0

1
4 1

5

1
5

1
5

1
5

1
9

1
9

1
9

1
9

1
9 2

0

2
0

2
0 2

1

2
1

2
1

2
1

2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

S
A

Z
B

A
 V

 %

ROK

Vývoj DPH za posled í h  let
S íže á I S íže á II Základ í



50 
 

 

Tabulka 5: Faktory politické a legislativní  

Faktor Vliv (+, 0, -) Příležitost/hrozba 

Politická situace spojená 
s uprchlickou krizí - Hrozba 

Zrušení schengenského 
prostoru 

- Hrozba 

Da  z p íjmu FO, DPH 0 / 

Kontrolní hlášení k DPH 0 / 

Zákony spojené 
s provozováním autodopravy 

- Hrozba 

P ísn jší zákony pro 
provozování starších vozidel – 
čast jší kontroly voz  Ěopravyě 

- Hrozba 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

3.5.3 Ekonomické faktory  

Podle aktuálních informací se ekonomická situace vyvíjí neustále čím dál lépe. Odráží se 

to i v ekonomickém indikátoru, kdy číslo vzrostlo z roku 2015 96,4 na 98,4 v roce 2016 

(CZSO, 2016). 

R st ekonomiky se projevuje také na neustálém nár stu HDP, tak jak je patrné 

v následujícím grafu. 

 

Graf 4: Vývoj HDP 

(Zdroj: vlastní zpracování, data: Finanční noviny, Ň016ě 
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P íznivý stav ekonomiky pak ovliv uje i samotnou společnost Rajnošek s.r.o. Poskytuje 

nové p íležitosti a také nový potenciál v rozvoji nové oblasti služeb. Nabízí se i nové 

možnosti investování.  

Co se týká inflace, ta se pohybuje na velmi nízké úrovni, v roce 2015 byla v pr m ru na 

hodnot  0,ň %, což p edstavuje další pozitivní dopad na celou oblast podnikání 

(CZSO, 2016). 

 

Graf 5: Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 

(Zdroj: vlastní zpracování, data: Finanční noviny, Ň016ě 

V současné dob  je prognóza ČNB taková, že inflace bude postupn  nar stat.  

Podnik Rajnošek s.r.o. z d vodu rostoucí poptávky pravd podobn  také podpo í pokles 

nezam stnanosti, bude totiž pot ebovat nové pracovníky, i když zde bude mít op t 

problém získat odpovídající kvalifikovanou pracovní sílu. 

Bohužel co je nutné zmínit jsou p íjmy obyvatelstva. I když se pr m rný p íjem pohybuje 

na úrovni Ň6 ŇŘ7 Kč p ibližn  dv  t etiny Čech  jsou hluboko pod tímto pr m rem a na 

tuto částku ani zdaleka nedosahují (CZSO, 2016). 

Dalším významným faktorem, kterému firma v nuje pozornost, jsou ceny pohonných 

hmot a energií, jenž jsou pro podnik velmi d ležité. ů to z d vodu hlavní podnikatelské 

činnosti, což je práv  autodoprava a vše spojené se stroji, které ke svému fungování 

pohonné hmoty pot ebují. Tyto ceny se pak promítají samoz ejm  do cen služeb. Stávající 

situace ropy je velmi p íznivá, protože práv  pohonné hmoty jsou na velmi nízké úrovni. 

Dokonce se dostaly na částku nejnižší za posledních 6 let. Kv li nadm rným zásobám 
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ropy se očekává i dále pokles ceny pohonných hmot Ěůktuáln , Ň015ě. Cena za litr nafty 

se pr m rn  pohybuje okolo Ň5,66 Kč, za litr benzinu pak lidé zaplatí v pr m ru Ň7,4Ř 

Kč ĚDeník, Ň016ě. 

Záv rem je nutné íci, že ekonomická situace je podle všech zjišt ních na velmi dobré 

úrovni a nastavuje tak podnikání velmi p íznivé podmínky pro nový rozvoj. Pozitivní vliv 

funguje zejména z pohledu dobré situace HDP a nízké inflace. Velmi p íznivý vliv je 

nutné p idat i aktuální situaci na trhu pohonných hmot, kdy jsou ceny velmi nízké, což je 

pro provozovatele autodopravy velmi žádoucí. 

Tabulka 6: Ekonomické faktory 

Faktor Vliv (+, 0, -) Příležitost/hrozba 

Vývoj HDP, nízká inflace + P íležitost 

ůktuální ekonomická situace 
v ČR 

+ 
P íležitost 

ůktuální situace na trhu 
pohonných hmot 

+ 
P íležitost 

P íjmy obyvatelstva - Hrozba 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

3.5.4 Technologické a technické faktory 

Do této oblasti pat í všechny faktory související s investováním do nových 

technologických postup . Pro sledovanou firmu to znamená nákupy a zdokonalování 

stroj , ale také opravy. Jelikož jsou stroje pom rn  staré, je pot eba aby v budoucnu došlo 

k obnov  vozového parku, kdy staré vozy budou postupn  nahrazeny novými, které 

budou pokrokové a budou mít mnohem lepší technické a technologické parametry než 

mají stávající. Jsou zde ovšem velká rizika práv  s investováním, jelikož obnova 

vozového parku je zásadní investice.  

Do t chto faktor  se také adí tzv. ISO normy, což jsou normy pro ízení kvality, které je 

doporučené dodržovat. Tyto normy mohou vrhat dobré sv tlo také na nové zákazníky a 

jsou často považovány u velkých ve ejných zakázek. Díky této norm  se ve firm  nastolí 

ád a po ádek, vede to ke zkvalitn ní všech proces  probíhajících ve firm  a získá se tak 

ady výhody. Základní normou je norma ISO ř000, p edstavuje normu jakosti. Existuje 

pak celá ada dalších norem, které buď to rozši ují základní normu, nebo se týkají 
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n jakých jiných faktor  v podniku. Bohužel sledovaná firma žádné tyto normy 

nevyužívá. Toto se jeví tedy jako velice zajímavá p íležitost pro firmu do budoucna 

ĚTechnické normy, Ň016ě. 

Krom  nejznám jších ISO norem však existuje ada jiných certifikací, jejichž získání se 

op t m že jevit jako značn  velká p íležitost. Mezi takovou certifikaci lze za adit 

certifikaci stavebních výrobk  - r zné drcené kameny, které si podnik sám pomocí 

speciálního stroje vyrábí (Institut pro testování a certifikaci, Ň016ě. 

Mezi technické pokroky využívané v podniku lze určit  za adit GPS lokátory, které 

monitorují všechny stroje. Tímto lokátorem pak firma p edejde r zným nesrovnalostem 

mezi zam stnanci a podnikovým vedením. 

Tyto faktory jsou velmi d ležité, protože podporují práv  konkurenceschopnost podnik . 

Je d ležité, aby všechny podniky sledovaly aktuální situaci na trhu, reagovaly na nové 

trendy a novinky ve své oblasti podnikání, jelikož to p ináší často konkurenční výhody.  

Tabulka 7: Technologické a technické faktory 

Faktor Vliv (+, 0, -) Příležitost/hrozba 

Normy a certifikace + P íležitost 

Nov jší technologie v oblasti 

stroj  

+ P íležitost 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

3.5.5 Zhodnocení SLEPT analýzy  

Jedná se o pr zkum externího prost edí. Jsou zkoumány faktory sociální Ědemografickéě, 

politické, legislativní, ekonomické a technologické.  

ůnalýza v této práci p ináší podstatné informace. První se týká prvk  sociálních 

a demografických faktor . Byly zjišt ny skutečnosti o populaci, jež se stále zvyšuje. 

Momentáln  ješt  nejsou k dispozici údaje za rok Ň015, dá se ale očekávat, že nár st bude 

vyšší zejména s p ílivem uprchlík , který se naplno rozjel práv  v tomto roce. Dalším 

faktorem je fakt, že se zlepšuje životní úrove  obyvatelstva a jako dobrou situaci svých 

domácností hodnotí ada dotazovaných. Se všemi t mito faktory jsou spojeny i v tší 

nároky a požadavky zákazník . Jsou často náročn jší a cht jí, aby tomu odpovídaly i dané 
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služby. Pro firmu Rajnošek je pln ní individuálních pot eb velmi d ležité a vždy se snaží 

vyjít každému maximáln  vst íc.  

Politické a legislativní faktory je velmi d ležité monitorovat a také dodržovat proto, aby 

bylo zajišt no plynulé podnikání, a to bez zbytečných zásah  ze strany státu. Každý 

podnik má své činnosti omezeny zákony, vyhláškami, doporučeními apod. Podnik 

Rajnošek s.r.o. toto vše ví a vše se snaží poctiv  respektovat. Dodržuje také veškeré 

povinné prohlídky, týkající se ekologických vyhlášek o používání automobil . Díky tomu 

podniku nehrozí žádné nep íjemnosti, které jsou spojeny s netolerancí zákon , vyhlášek, 

na ízení, spadající pod politické a legislativní faktory.  

Významný faktor je faktor ekonomický, kdy z pr zkumu vyplynula pom rn  dobrá 

situace z pohledu ekonomiky v ČR. To m že pak p ispívat ke kladnému vlivu i na podnik, 

kdy se lidé nebojí investovat, p íliš nešet í, ekonomice v í a celkov  se jim více da í. To 

se odráží i na p íznivé situaci vývoje HDP a inflaci, které jsou také ve značn  dobrém 

stavu. Velmi významným ekonomickým faktorem ovliv ující sledovaný podnik jsou 

ceny pohonných hmot, jenž jsou aktuáln  na skv lé cenové úrovni. Vývoj cen, ať už 

pohonných hmot či konkurenčních cen, je velmi d ležité sledovat a upravovat podle toho 

i ceny za poskytované služby.  

Technologické faktory, byly poslední částí SLEPT analýzy. V podnikatelské oblasti hrají 

tyto faktory docela podstatnou roli, zejména co se týká samotných stroj  pot ebných 

k vykonávání činnosti. Technologiemi je tak ovlivn na hlavn  tato část podniku. 

3.6 Analýza oborového prostředí 

D lí se na analýzu trhu a oborového prost edí 

3.6.1 Analýza trhu 

Podnik Rajnošek s.r.o. p sobí pouze na českém trhu. Jedná se o nevelkou společnost, 

která není schopná konkurovat jiným velkým firmám, často fungujících v nadnárodní 

form  a p sobících tak i na trzích jiných.  

Sledovaný podnik má n kolik podnikatelských činností, v tšina však spadá pod 

autodopravu ve spojení se stavebnictvím, proto je zde popsána hlavn  tato aktivita. 

Podnikání je nejvíce ovliv ováno situací na trhu stavebnictví. Tento trh se dlouho 

nevyvíjel dob e, ba naopak značn  klesal. To samé platilo i o tržbách ve stavebnictví. 
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D vodem byla ekonomika v recesi. Podle aktuálních prognóz se však očekává zlepšení 

situace a nár st v letech Ň016 i Ň017. Očekává se navýšení ve všech oblastech 

stavebnictví, liší se pouze názory jednotlivých firem. Malé a st ední firmy mají podstatn  

optimističt jší p edpoklad oproti velkým společnostem. Tržby by m ly podle p edpov dí 

r st v pr m ru o 4 %. Situace se zlepšuje již od roku 2014, kdy nastal velice výrazný 

zvrat ve vývoji stavebnictví. D vodem zlepšení bylo zejména využití ve ejných zakázek 

a dočerpání EU fond . I když je situace stále velmi daleko od stavu, v jakém bylo 

stavebnictví p ed krizí, z následujícího grafu je patrné zlepšování situace. 

 

Graf 6: Index stavební produkce 2005-2015 

(Zdroj: vlastní zpracování, data: Czso, 2015) 

Autodoprava, stavební a jeřábnické práce 

Provozováním autodopravy pan Rajnošek začal své podnikání. Jedná se o hlavní 

podnikatelskou činnost. Vozový park firmy je tvo en automobily, je áby a bagry.  

V porovnání s konkurenčními firmami jsou vozy bohužel podstatn  zastaralé. To ovšem 

nemá žádný negativní vliv na kvalitu poskytovaných služeb. V současnosti je vozový 

park postupn  obnovován a jsou po izovány nové a modern jší vozy. 

Co se týká samotného trhu automobil , dochází k neustálému rozvoji. P ibývá voz  

jak osobních, tak užitkových. Na grafu č. 7 je patrný r stový vývoj. ůktuální situace na 

trhu automobil  je taková, že osobních voz  registrovaných na území ČR je k 30. 9. 2015 

celkem 5 110 452 ks (od roku Ň014 je to nár st o ŇŇ0 tisícě. Vzhledem k celkovému počtu 

užitkových voz , se toto číslo pohybuje na hodnot  711 637 ks - od r. Ň014 nár st o 1ř 

tisíc ĚSdružení automobilového pr myslu, 2016). 
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Graf 7: Počty registrovaných užitkových vozidel v ČR 

(Zdroj: Sdružení automobilového pr myslu, Ň016ě 

Zákazníci poptávající  služby podniku Rajnošek s.r.o. jsou jak jednotlivci, tak často i 

stavební firmy Ěnejvýznamn jší zákazníci popsáni nížeě. Služeb využívají i ti, kte í staví 

nové domy a pot ebují v tšinou odvézt nepot ebný materiál. Pot eby zákazník  jsou 

obecn  mnohem širší, nicmén  každý má určité individuální požadavky. I když p sobí 

podnik zatím pouze ve spot ebitelském a komerčním sektoru, jeho služeb by mohlo 

v budoucnu využívat m sto Dub any, p i r zných rekonstrukcích, opravách apod. Jelikož 

ve m st  p sobí nejmenovaná firma, která se stará o správu m sta, bylo by možné do 

budoucna usilovat o možnou spolupráci práv  p i r zných opravách. To by znamenalo 

možný rozvoj i do ve ejného sektoru. 

Celkové zhodnocení analýzy trhu je takové, že v tšina poskytovaných služeb je 

orientována práv  k soukromým účel m b žných zákazník . Jedná se o velmi malou 

firmu p sobící pouze na českém trhu, a to hlavn  v oblasti JMK. Do budoucna by bylo 

vhodné využít možné spolupráce s m stem Dub any. P íležitost se naskýtá i na trhu 

automobil , kdy by podnik mohl rozvinout své stávající služby na oblast autoservisu a 

využít tak stále se zvyšujícího počtu automobil . 

3.6.2 Porterův model pěti konkurenčních sil  

Pro analýzu oborového prost edí je využita jedna ze základních analýz, a sice Porterova 

analýza p ti konkurenčních sil. Díky analýze konkurenčního prost edí dané společnosti 

dojde k vyhodnocení jednotlivých konkurenčních sil p sobící na podnik. 
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Vyjednávací síla zákazníků 

Firma Rajnošek s.r.o. p sobí na českém trhu, p esn ji v JMK. Má také adu konkurent . 

Všechny tyto firmy jsou nuceny využívat všech svých schopností a dovedností, pro 

získání potenciálních zákazník , ale také pro udržení stávajících. Hrozba se zde objevuje 

a to taková, že tito zákazníci mohou okamžit  p ejít ke konkurenčním firmám. 

Díky kvalitním poskytovaným službám má daný podnik čím dál více zákazník . 

V budoucnu by nebylo od v ci, zam it se a vyhledávat i n jaké podstatn  v tší zakázky 

i nap íklad ve ve ejném sektoru a začít práv  spolupráci s m stem Dub any. Zákazníky 

by mohlo vedení společnosti zkusit hledat i v zahraničí, jelikož je firma velmi blízko 

slovenských hranic. 

Současní zákazníci jsou rozd leni na dv  základní skupiny spot ebitele a firmy.  

Tabulka 8: Stávající zákazníci 

 Spotřebitelé (domácnosti) Firmy 

Využívající služby ůutodoprava, zemní a je ábnické práce Zejména zemní a je ábnické práce 

Velikosti zakázek Malé Velké 

Počet Velký Malý 

Významnost B žná Vysoká 

Vyjednávací síla Nízká Vysoká 

(Zdroj: vlastní zpracováníě 

Mezi nejvýznamn jší zákazníky z oblasti firem se adí nadnárodní společnosti jako 

Skanska a.s., SWIETELSKI s.r.o., Strabag a.s. Z t chto t í zákazník  je pro sledovaný 

podnik nejvýznamn jší společnost SWIETELSKI, pro kterou v pr b hu roku podnik 

vykonává neustále r zné činnosti. Nejv tší zakázkou podniku byla zakázka 

nejvýznamn jšího klienta společnosti SWIETELSKI. Zahrnuty byly práce na 

p íjezdových cestách a parkovištích. Stroje, které se podílely na této zakázce, byly 

traktorbagry, Tatry, otočný bagr, UNC stroje a DH11Ň kolový otočný bagr s kladivem. 

Tato zakázka p edstavovala pro podnik obrovskou částku, celkem 1 200 000,- Kč. 

Významnou položku v poskytování všech služeb však p edstavují samoz ejm  i b žní 

spot ebitelé a domácnosti, zejména z blízkého okolí firmy. Ti využívají hlavn  činností 

autodopravy jako dovoz a odvoz materiálu ale také výkopové práce či p jčení kontejneru. 

Vyjednávací síla v oblasti spot ebitel  vlivem jejich velkého počtu není p íliš velká. To 

ovšem neplatí v p ípad  zákazník  p edstavující firmy. Jejich počet je pom rn  nižší a 
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pro firmu jsou velmi d ležití, protože mají zakázky za mnohem vyšší finanční částky než 

je tomu v p ípad  spot ebitel . Z toho d vodu je jejich vyjednávací síla vyšší. 

Vyjednávací síla dodavatelů  

Pro v tšinu oblastí poskytování služeb, na kterou se podnik zam uje, nepot ebuje žádné 

dodavatele. Jinak je tomu však v p ípad  dodávek stavebního materiálu, kde služby 

dodavatel  již pot eba jsou. 

Nejvýznamn jší dodavatelé materiálu jsou Pískovna Mist ín a Libor Bolebruch ze 

Slovenska, kterými je ze 70 % sklad materiálu dopl ován. 

Pískovna Mist ín s.r.o. 

Od tohoto dodavatele je dopl ován sklad materiálem písek a št rk. Firma se nachází ve 

vedlejším m st , což značí výhodu v podob  nižší náklad  na dopravu.  

Libor Bolebruch, SK 

Od tohoto dodavatele je odebírán p edevším materiál v podob  ozdobného kamení. I když 

firma sídlí na Slovensku, je nejbližším a velice kvalitním dodavatelem tohoto typu 

materiálu, proto s ním podnik stále obchoduje.  

Zbytek skladu si podnik dopl uje sám speciálním strojem pro drcení kamen , čímž je 

op t značn  ušet eno, jak na čase, který je spojený s celou logistikou dodání zboží, tak na 

financích. Vlastní výroba je podle firemního šet ení levn jší.  

V oblasti stavebního materiálu si podnik mezi dodavateli p íliš vybírat nem že, jelikož 

množství potenciálních dodavatel  takového materiálu, je značn  omezené. 

Dodavatelským zp sobem je ešen materiál jako št rk, písek, okrasné kameny a další 

stavební materiály. Z d vodu omezeného množství dodavatel  je jejich vyjednávací síla 

vysoká. 

Substituční výrobky  

Tento pojem p edstavuje výrobky, které jsou produkovány konkurencí a značn  se 

podobají výrobku/služb , který vyrábí sledovaná firma. Společnost p sobí v oboru 

podnikání, kde je pom rn  významná konkurence, tudíž služby, které podnik provozuje, 

jsou tém  stejné. Rozdíl se objevuje pouze v jejich kvalit . Protože jsou velmi lehce 

zastupitelné jinou konkurenční firmou, jejich vyjednávací síla je zde velká. 

 



59 
 

Stávající konkurence 

Nap íč celým českým trhem existuje obrovské množství konkurent  ohrožující podnik. 

Jedná se o mnohem v tší firmy než je firma Rajnošek s.r.o. Po t chto službách je však 

taková poptávka, že se tu široká škála stejných podnik  „uživí“. Nepovažuji také jako 

ohrožující konkurenci firmy z jiného než JMK, protože se neočekává, že si bude n kdo 

objednávat služby od firem sídlících p íliš daleko od jejich domova, už jen z d vodu 

vysokých náklad  spojených s dopravou. Mezi významné konkurenty v okolí sídla 

podniku pat í Stavební firma PLUS s.r.o., AUTO KMENTA s.r.o., ůutodoprava ihák, 

s.r.o. Zmi ované firmy se nachází v okrese Hodonín a jsou tedy nejvýznamn jšími 

konkurenty. 

Ve m st  Dub any, kde firma sídlí, má dokonce sídlo i jeden živnostník s obdobným 

p edm tem podnikání. Tento konkurent nemá však takové široké zam ení jako firma 

Rajnošek, proto ji nepovažuji za významného konkurenta. Nejvíce konkurent  se 

samoz ejm  vyskytuje ve m st  Brn . Brno je však od Hodonínska docela vzdálené a 

služeb t chto firem, není moc využíváno. 

Zhodnocení konkurence je provedeno prost ednictvím ve ejn  p ístupných informací 

v oblasti doby p sobnosti na trhu, reklamy, cen za služby, komplexnosti služeb, vybavení 

a počtu zam stnanc . Dále pak na základ  bod , kdy je zvolena stupnice s hodnotami 1 

až 4 (4 nejlepšíě. 

Tabulka 9: Tabulka zhodnocení konkurence 

Firma 
Vznik 

firmy 
Ceny 

Komplex-

nost 

Reklama - 

web 
Vybavení 

Počet 
zamě-

stnanců 

Zhodno-

cení 

Plus, s.r.o. 1990 Vyšší Velmi 
vysoká 

Velmi dobrá Velmi 
nadstandardní 

26 - 100 22 

Auto Kmenta, 
s.r.o. 

2003 Pr m rné Pr m rná  Žádná Odpovídající  6 - 25 17 

Autodoprava 
ihák, s.r.o. 

2011 Pr m rné Nízká  Odpovídající  Nedostačující  < 5 15 

Rajnošek s.r.o. 2011 Pr m rné  Vysoká Nedostačující Nadstandardní  6 - 25 19 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

V tabulce bylo odhadnuto bodové zhodnocení, kdy nejlepší výsledky vychází u firmy 

Plus, s.r.o. Odpovídá to skutečnosti, že tento podnik je na trhu nejdéle, má nejv tší 

klientelu, jeho komplexnost služeb je velmi vysoká, jelikož se zabývají mnohem širší 

činností, než je pouze autodoprava. Od toho se odráží i fakt, že má společnost pom rn  

vyšší ceny, oproti sledovaným konkurent m. Posledním faktem je i vybavenost 
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jednotlivých podnik , kdy společnost Plus má oproti ostatním firmám velmi 

nadstandardní a široké vybavení, což je zp sobeno i práv  velkou komplexností služeb a 

širokým zam ením. Počet zam stnanc  je zde také oproti ostatním firmám velmi vysoký. 

Jednoznačn  firma Plus s.r.o. p edstavuje vysoce kvalitní firmu s dlouholetou historií a 

další t i sledované firmy, vč. podniku Rajnošek s.r.o., se s touto firmou p íliš porovnávat 

nedají. Podnik Rajnošek s.r.o. však m že brát tuto firmu jako vzor a m že se motivovat 

ke zvyšování dosavadních výsledk . V tomto p ípad  by mohla firma využít metody 

benchmarking, aby se vyrovnala nejv tšímu konkurentu v odv tví. 

Další dva konkurenti se pohybují zhruba na stejné úrovni jako podnik Rajnošek s.r.o. 

Nicmén  si sledovaná firma drží mezi porovnávanými první p íčku. Bohužel však musí 

hodn  konkurenci sledovat a snažit se čím dál více zlepšovat, aby jej nakonec konkurence 

ješt  nep edčila. Hodn  blízko má sledovaný podnik k podniku ůuto Kmenta. I když 

ůuto Kmenta podstatn  delší historii, podnik Rajnošek je schopný této firm  konkurovat. 

Mimo tyto firmy se samoz ejm  objevuje i jiná konkurence v podob  malých živnostník , 

jež nabízejí jen n které činnosti podnikání, které poskytuje i podnik Rajnošek. Takovou 

konkurenci prozatím nemusíme uvažovat. Není však možné tuto konkurenci zcela 

podcenit, jelikož podnik Rajnošek, s.r.o. se také postupn  rozr stal. Z p vodní 

autodopravy provozované na živnost, se nakonec dopracoval až k je ábnickým a zemním 

pracím a nyní je z n j podnik známý v širokém okolí. 

Bariéry vstupu nové konkurence 

Již výše bylo zmín no, že vstup do tohoto odv tví nemá žádná významná legislativní 

omezení, proto začít podnikat v tomto odv tví je v podstat  jednoduché. Z tohoto úhlu 

pohledu nejsou tém  žádné bariéru vstupu do tohoto odv tví. 

Zárove  se však jedná o kapitálov  t žkou firmu, u které je k založení pot eba pom rn  

vysoký kapitál na po ízení dlouhodobého majetku Ěstroje, auta, aj.ě. V tomto má podnik 

Rajnošek s.r.o. značnou výhodu, jelikož se jedná o známou firmu, má vytvo enou vlastní 

klientelu a je vnímána okolím velmi pozitivn . Proto m že využívat dalších p íležitostí a 

zvyšovat své postavení rozši ováním portfolia nabízených služeb. 

3.7 Analýza 7S 

Tato analýza byla vytvo ena společností McKinsey a zahrnuje prvky nejvíce ovliv ující 

úsp ch společnosti a pat í do vnit ní analýzy podniku. 
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Strategie firmy  

Každý podnik by m l mít pevn  danou strategii firmy, která p edstavuje, jak firma 

dodržuje svou vizi a misi. Jednatel společnosti velice vítá, když se firm  da í, ovšem 

nikdy to není na úkor spokojenosti zákazníka, že by byl n jak ošizen, byly by mu 

nabídnuty p edražené služby nebo naopak služby by nebyly provedeny v odpovídající 

kvalit . Proto podnik klade velký d raz na morální hodnoty. To, že má společnost lidský 

p ístup ke svým zákazník m, je o firm  obecn  známo v širokém okolí. Snaží se tedy 

poskytovat kvalitní služby, vždy v daném termínu a za co nejlepší cenu.  

Organizační struktura  

Společnost Rajnošek s.r.o. využívá tzv. liniové struktury. Tato struktura je využívána 

zejména v malých podnicích do 50 zam stnanc , jelikož majitel a jednatel společnosti má 

dohled nad celým podnikem. K této činnosti mu pomáhá i jeho zástupce. Spolu pak drží 

dohled nad svou asistentkou, nad samotnými idiči, mechanikem a všemi dalšími 

zam stnanci, kte í do podniku vstupují zejména v dob  sezónnosti.  

Styl řízení 

Pro možnost vedení podniku je typických n kolik základních styl , avšak jak bylo 

zmín no výše, kdy byl popsán lidský p ístup pana Rajnoška, je pro tuto společnost 

typický styl demokratický, kdy se nechává dostatečný prostor pro vyjád ení se samotných 

zam stnanc . Samoz ejm  je zde možné najít i styl autoritativní, který jednatel 

společnosti využívá p i rozhodování v d ležitých situacích, které nelze ponechat na 

samotných zam stnancích. 

Systémy 

Systém ízení v podniku je založen na sch zkách každý den p ed započetím pracovního 

dne. Dojde k rozvržení a ujasn ní jednotlivých činností každého pracovníka. Tohoto 

setkání se vždy účastní i vedení společnosti.  

Systém ízení kvality nap íklad pomocí norem ISO v podniku nefunguje. Každý 

pracovník je ale k poskytování kvalitních služeb veden, již od začátku svého p sobení 

v organizaci. 

Systém odm ování zam stnanc  spočívá v m síční mzd , která odpovídá počtu 

odpracovaných hodin za daný m síc. Jestliže pracovník pracuje i o víkendu m že si, 

buďto vybrat pracovní volno pop ípad  dostane náhradu ve form  p íplatku.  



62 
 

Informační systém v podniku probíhá p edevším formou ústní komunikace, ale 

samoz ejmostí jsou také mobilní telefony, které má každý zam stnanec k dispozici, neboť 

často komunikuje s dispečerkou podniku. Dalším informačním systémem je také výše 

popsaný GPS systém, který má v sob  zabudovaný každý automobil a získávají se tak 

informace o tom, kde se práv  auto nachází. 

I když je sledovaný podnik opravdu malý, má pom rn  dob e vy ešenou správu a 

uchovávání dokument . Mimo p ehledné b žné papírové zakládání a azení, je v podniku 

využíván i tzv. modul SOFT. Jedná se o účetní software, který má na starost externí účetní 

podniku. V tomto softwaru jsou evidovány veškeré dokumenty, které souvisí s jakoukoli 

činností v podniku. S tímto programem nepracuje ale pouze účetní, pracuje s ním i 

asistentka společnosti. Program nabízí jednoduchou vým nu dat, vše je sdíleno. 

V p ípad  nep íjemných okolností, ať už zničení papírové podoby dokument  nap íklad 

požárem, nebo naopak zničení systému a op t ztráta dokument , je v p ípad  dvou podob 

uchovávání dokument  značn  rozd leno potenciální riziko. 

Spolupracovníci 

Stálých zam stnanc  je v podniku momentáln  20. Velmi d ležitou činnost plní 

samoz ejm  idiči, kterých je nyní stabiln  zam stnáno 14. Podnik Rajnošek se s tém  

všemi svými obory činností adí mezi sezónní práce, v této dob  se počet zam stnanc  

navyšuje. Pracovní pozice idiče je velmi d ležitou a p i výb ru jsou kladeny požadavky 

jako – idičské oprávn ní skupiny B, D+C, zdravotní zp sobilost, profesní pr kaz, 

psychotesty, serióznost a také praxe. idiči mají velkou odpov dnost, musí práci provád t 

bezpečn , p ichází do neustálého kontaktu se zákazníky, proto je d ležité práv  i jejich 

chování a jednání s lidmi. 

D ležité je také postavení asistentky, která má na starost dohled nad plynulým chodem 

podniku, správu faktur, dodávek, výdajových doklad , komunikaci s účetní, má také na 

starost odd lení logistiky a obchodu. 

Každý zam stnanec pracuje r znou dobu. Často se také pracuje i o víkendech, pokud 

zákazník na zakázku sp chá. Pro podnik je totiž spokojenost zákazníka na prvním míst . 

Za práci o víkendu jsou samoz ejm  zam stnanc m placeny odpovídající p íplatky. 

Co se týká vzd lávání zam stnanc , p evažují ti s výučním listem. Pro zbytek činností 

je zbytečné mít vysokoškolské vzd lání, pouze ve vedení podniku se objevují dva 
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vysokoškolští pracovníci. St edoškolské vzd lání má jednatel společnosti, který používá 

hlavn  znalosti z praxe, které jsou podle n j mnohem d ležit jší než teorie. 

Kladné zam stnanecké vztahy jsou d ležité pro celý plynulý chod podniku. Jelikož se 

nejedná o p íliš velkou firmu. Fungují zde velice p átelské vztahy mezi zam stnanci. 

Jednatel společnosti si dokonce nep eje žádné vykání a s každým zam stnancem si tyká 

a rád po ádá sezení nejen pro utužování kolektivu, ale aby sám pochopil a znal každého 

svého zam stnance.  

Schopnosti 

Tento faktor pat í k nejd ležit jším, jelikož na schopnostech a dovednostech 

zam stnanc  závisí provedení každé služby v podniku. Nejvíce jsou schopnosti testovány 

již p i výb rových kolech. Jsou kladeny podstatn  vysoké požadavky a praxe. Z toho 

d vodu, že chce podnik poskytovat velmi kvalitní služby, snaží se rozvoj schopností 

zam stnanc  podporovat.  

Mezi školení, která jsou podnikem hrazena, pat í: 

 1x ročn  povinné školení BOZP, cena okolo 1Ř0,- Kč/osoba 

 1x ročn  povinné školení idič , cena okolo 750,-Kč/osoba 

 1x ročn  školení je ábník  a vazač  Ěmobilní je áby, nakládací, hydraulická rukaě 

o cena okolo 1750,- Kč/osoba nové školení 

o cena okolo 360,-Kč/osoba opakované školení 

 školení na bagry a rypadla – velmi specifické, ceny jsou tedy velmi individuální 

 psychotesty pro idiče jednorázov  cena okolo Ň100 Kč/osoba 

ĚCeny jsou pr m rovány dle r zných poskytovatel .ě 

Sdílené hodnoty  

Do této kategorie lze za adit firemní kulturu podniku. Každý zam stnanec je povinen ji 

znát a d lat vše pro její správné fungování, kde je velmi d ležité poslání podniku - 

absolutní vyhov ní p áním a požadavk  zákazník . Toto pak tolerují všichni zam stnanci 

a d lají vše pro podporu daných hodnot. Tím, že se všichni snaží poskytovat co nejlepší 

služby, značí to spokojeného zákazníka, který má nejv tší zásluhu na prosperit  firmy. 
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3.8 Marketingový mix  

Marketingový mix je další částí vnit ní analýzy.  

Produkt (produktový mix) 

Hlavním produktem podniku Rajnošek s.r.o. je poskytování služeb v oblasti autodopravy, 

zemních a je ábnických prací. P esn ji se jedná o služby jako výkopové práce, dovozy a 

odvozy r zných materiál , dlouhodobé pronájmy kontejner , demolice objekt , výstavba 

zpevn ných ploch a komunikací, údržba komunikací v zim , úpravy terénu a to rovinného 

i svažitého. 

Mimo výše jmenované služby, pat í mezi produkt firmy také prodej stavebního materiálu 

Ěpísek, št rk, okrasné kameny a dalšíě. 

P íležitostí by mohlo být firemní zam ení se na stavební materiály, jelikož má podnik 

k dispozici obrovský pozemek. Ten je z velké části nevyužíván, proto by se mohl zv tšit 

sklad materiálu a využívat ho i jako podnikovou prodejnu. 

Cena (kontraktační mix) 

Cena za poskytované služby je individuální. Vytvá í se zejména podle velikosti zakázky. 

Jestliže chce zákazník zkombinovat více služeb dohromady, bývají ceny p ízniv jší. Dále 

se ceny nap íklad u autodopravy liší podle typu vozidla. Základní ceny v podniku 

znázor uje uvedený ceník. Viz p íloha č. 1. 

Distribuce (distribuční mix) 

Podnikový areál je umíst n nedaleko m sta Dub any. Zde jsou také parkována všechna 

vozidla, tudíž všechna distribuce služeb probíhá z tohoto místa. V tomto míst  je také 

sklad materiálu, který si zde m že zákazník buď sám vyzvednout, pop ípad  si nechat 

p ivézt na požadované místo. Jedná se o dob e zvolené distribuční místo. Jedním 

z d vod  je i to, že neruší okolí, kdy jsou často velmi hlučným zp sobem drceny stavební 

materiály. Dalším d vodem mohou být výpary z automobil , které mohou n které lidi 

velmi obt žovat. 

V podniku se lze setkat s r znými formami distribuce. Jestliže se jedná o distribuci ve 

form  výrobce  spot ebitel, jsou to často služby spojené s pln ním zakázek jedinc  

pop ípad  spolupracujících firem, zmín ných výše. Objevuje se zde i forma nep ímá, kdy 

podnik vystupuje jako prost edník mezi výrobci a konečným spot ebitelem, a to v p ípad  
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prodeje stavebního materiálu a pouze tehdy, je-li materiál nakoupen od dodavatele, nikoli 

vyroben v podniku. 

Propagace (propagační mix) 

Propagace společnosti je obrovským nedostatkem. Podnik jí tém  nev nuje pozornost. 

Možným d vodem m že být i to, že zákazníky získává i bez kvalitní propagace. To však 

do budoucna nemusí v bec stačit a na toto by se m l podnik určit  zam it. Firma 

Rajnošek s.r.o. sice vlastní webové stránky, jsou však v ot esném stavu, kdy jde vid t, že 

se jim dlouhý čas nikdo nev noval. To samé platí i o Facebookovém profilu společnosti. 

Sice jej má firma vytvo ený, ale nejsou tam žádné aktualizované informace a slouží spíše 

jako možnost kontaktování.  

Zhodnocení marketingového mixu 

Portfolio nabízených služeb je značn  široké a podnik se snaží neustále sledovat zájmy 

zákazník . V p ípad  pot eby se firma snaží vyjít klient m vždy maximáln  vst íc a své 

služby co nejvíce upravit dle jejich p ání. Komplexnost služeb se zde jeví jako silná 

stránka společnosti. Ceny se často odvíjí od samotných zakázek, ale jsou často nižší oproti 

konkurenci. Místo podniku se jeví jako správné. Neobt žuje nijak okolí, ať už hlukem, 

pop ípad  výpary z aut. Propagace je obrovské mínus a slabá stránka. Rozvoj propagace 

by m la být také jedna z částí, na kterou by se m l podnik zam it. 

3.9 Finanční analýza 

Součástí analýzy vnit ního prost edí je samoz ejm  analýza podnikových financí. Pro 

zhodnocení sledovaného podniku je zvolena analýza pom rovými ukazateli. V této 

diplomové práci je vypracována pouze stručná analýza. K dispozici jsou podklady od 

začátku p sobení společnosti, a sice od roku 2011. 

Jelikož nemá podnik stále zpracované výkazy za rok Ň015, je finanční analýza provedena 

pouze do roku Ň014. Je to značné omezení, nicmén  je od vedení podniku potvrzeno, že 

se podniku da ilo i v roce Ň015 a nečekají se ve finanční oblasti žádné výkyvy. 

Tržby podniku 

V grafu č. Ř je jasný nár st tržeb od samotného počátku podnikání tém  každý rok 

alespo  o t etinu oproti roku p edcházejícímu. V letech Ň01Ň a Ň01ň nastal v bec nejv tší 

nár st v tržbách a to celkem o Ň 6ř7 tis. Kč. Tyto výsledky značí, že se podniku velmi 

da í a o jeho služby je stále v tší zájem. 
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Graf 8: Tržby v podniku v tis. Kč 

 (Zdroj: vlastní zpracováníě 

Celková zadluženost podniku 

Z následující tabulky je vypočtena celková míra zadluženosti v procentech, která je 

patrná v grafu č. ř uvedeném níže. Je zde možné vypozorovat, že celková míra 

zadluženosti podniku se postupn  snižuje. Z výsledk  vyplívá, že v tšina celkových aktiv 

je financována cizími zdroji. Velkou částí se na tom podílí práv  závazky. Znamená to, 

že firma hodn  obchoduje pomocí obchodního úv ru, nakupuje tedy zpravidla na fakturu.  

Tabulka 10: Celková aktiva a cizí zdroje podniku Rajnošek s.r.o. 

Rok 2011 2012 2013 2014 

Celková A 2987 2871 4045 6442 

Cizí zdroje 2572 2263 2660 4179 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Situace, ve které se podnik nachází, m že znamenat problém zejména z hlediska majitel , 

v itel , ale i bank, které by nemusely být ochotné poskytnout úv r. Je zde také riziko, že 

se podnik dostane lehce do situace, kdy nebude schopen tyto závazky splácet a ohrozí tak 

celou činnost.  I když je hodnota celkové zadlužení ješt  pom rn  vysoká, není to již tak 

markantní číslo a je to zp sobeno i tím, že podnik je kapitálov  náročn jší a má podstatn  

hodn  vysoké hodnoty DHM. 
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Graf 9: Celková míra zadlužení 

 (Zdroj: vlastní zpracováníě 

Rentabilita 

Ukazatelé rentability nebo také výnosnosti informují společnost o tom, jak efektivní je 

její podnikání. Jedná se o porovnávání jednotlivých zdroj  se ziskem. 

Tabulka 11: Ukazatelé rentability 

Ukazatele rentability Ěvýnosnostiě 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 

ROA = EAT/A 7,18 6,33 19,46 13,65 

ROE = EAT/VK 51,81 29,98 56,86 38,84 

ROCE = EBIT/VK+ dlouh. záv. + rezervy + dlouh. BÚ 58,56 38,72 28,30 19,65 

ROS = EůT/tržby 9,94 4,58 11,80 10,14 

ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

U t chto ukazatel  je žádoucí, aby jejich hodnoty byly co nejvyšší, nebo minimáln  

kladné, to podnik spl uje, již od svého počátku p sobení v roce Ň011. Takové výsledky 

nasv dčují o tom, že se podniku da í.  

Ve výsledcích jsou patrné r zné výkyvy. Není zde zcela rostoucí trend. Nicmén  veškeré 

d ležité ukazatele, ať už VH, tržby, apod. mají trend rostoucí, n kdy pomaleji, n kdy 

rychleji.  

ROů se využívá v p ípad  zjišt ní, zda podnik efektivn  využívá majetek ke tvorb  

hodnot v podob  zisku. Nejlepšího výsledku 1ř,46 % dosahuje podnik v roce 2013, 

v kterém generoval nejvyšší výsledek hospoda ení. K prudkému r stu VH oproti roku 
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Ň01Ň došlo p edevším z d vodu zvýšení výkon . Následující roka hodnota mírn  

poklesla.  

Ukazatel vlastního kapitálu ĚROEě pom uje, kolik % halé  zisku p ipadne na 1 KČ 

investovanou akcioná em. Trend ukazatele ve sledovaném období byl kolísavý. Nejvyšší 

hodnoty dosahoval v roce 2013, kdy z jedné Kč investované akcioná em vytvá el 

56,86 % čistého zisku. Výrazná zm na oproti p edešlému roku byla zp sobena skokovým 

zvýšením výsledku hospoda ení i kapitálu společnosti. 

ROCE je ukazatel celkového kapitálu. Tento ukazatel má v každém roce vysoké hodnoty, 

i když bohužel u tohoto ukazatele je patrný klesající trend. D vodem jsou p edevším 

zvyšující se dlouhodobé závazky, které podnik první dva roky v bec nem l. 

Rentabilita tržeb by m la mít hodnoty vyšší než 10 %, to je op t spln no od roku Ň01ň. 

Nicmén  hodnoty ukazatele jsou podstatn  nízké. Podnik by se m l snažit tyto ukazatele 

zvyšovat, protože čím vyšší hodnoty, tím lépe. 

Záv rem je nutné íci, že všechny ukazatelé byly každý rok v kladných hodnotách, což 

značí dobrou situaci podniku. Docházelo jak ke zhodnocování kapitálu, tak získávání 

zisku. 

 

Graf 10: Vývoj ukazatelů rentability 

ĚZdroj: vlastní zpracování, data: interní zdroje společnosti) 

P i porovnání výsledk  s nejmenovanou konkurenční firmou, m žeme íct, že podnik 

Rajnošek s.r.o. nem l lepší výsledky ukazatel  rentability. Je to zap íčin no i tím, že 

konkurenční podnik má mnohem delší dobu trvání na trhu. V roce Ň014 však firma m la 
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pravd podobn  n jaké finanční problémy a veškeré její ukazatele spadly na hodnotu 

okolo pouhého jednoho procenta.    

 

Graf 11: Vývoj rentability konkurenční firmy 

(Zdroj: vlastní zpracování, data: Justice, 2016) 

Likvidita 

Ukazatelé likvidity znázor ují podnikovou schopnost splatit krátkodobé závazky. 

Tabulka 12: Ukazatelé likvidity 

Likvidita 2011 2012 2013 2014 

B žná <1,5;Ň,5> 0,85 0,91 5,84 6,36 

Pohotová <1;1,5> 0,85 0,84 5,84 6,36 

Okamžitá <0,5;1> 0,44 0,37 2,88 3,58 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatele likvidity mají pom rn  alarmující výsledky, které absolutn  nevyhovují 

doporučeným hodnotám. V p ípad  b žné i pohotové likvidity je to zp sobeno absencí 

zásob. V letech Ň01ň a Ň014, kdy hodnoty výrazn  p esahují všechny doporučeného 

hodnoty, je to zp sobeno nízkou hodnotou krátkodobých závazk .  

3.10 SWOT analýza 

Shrnutí všech p edcházejících analýz a zjišt ných výsledk  je uvedeno v tzv. SWOT 

analýze. Silné a slabé stránky jsou vytvo eny z analýzy vnit ního prost edí firmy, zatímco 

uvedené p íležitosti a hrozby jsou zjišt ny z vn jšího prost edí. 
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Tabulka 13: SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

 

 Dobré jméno podniku 

 Flexibilita  

 Obnova vozového parku 

 Komplexnost služeb 

 Žádný podnikatelský úv r 
 P íznivé ceny 

 

 Velmi slabá propagace 

 Nevyužitý podnikový areál  
 Nedostatek zam stnanc  

 P sobení pouze na českém trhu 

 Staré automobily a s tím spojeny 
opravy vozidel 

 Sezónní charakter podnikání 
 

P íležitost Hrozby 

 

 Certifikace/normy 

 Ceny pohonných hmot 
 Zvyšující se počet aut 
 Rozší ení nabízených služeb 

 Dobrá životní úrove  obyvatelstva i 
ekonomická situace 

 P sobení na zahraničním trhu 

 

 

 Nedostatek kvalifikované pracovní 
síly 

 Legislativa 

 Neomezený vstup do odv tví 
 ůktuální politická situace 

 Možnost zpožďování plateb 

 Nov jší technologie – stroje a vozy  

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Silné stránky  

 Dobré jméno podniku a jeho image, které si za pom rn  krátkou dobu p sobení 

firma získala, zejména díky kvalitním službám a dalším silným stránkám. 

 Flexibilita p edstavuje významnou silnou stránku podniku, kdy se podnik snaží 

vyhov t p áním zákazník  a funguje i o víkendech. 

 Obnova a rozvoj vozového parku, která v současné dob  probíhá, značí silnou 

stránku, která napomáhá ke zkvalit ování služeb a zvyšování 

konkurenceschopnosti. 

 Komplexnost služeb – je jedním z d vod  proč zákazníci služeb podniku 

využívají, zajistí jim totiž komplexní zhotovení zakázky. 

 Podnik v současné dob  nedisponuje žádným podnikatelským úv rem, což dává 

značný prostor pro možnosti dalšího rozvoje a získání tak pot ebných zdroj  

financování. 
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 Firma má také p íznivé ceny, pro které jsou jejich služby hojn  vyhledávány. 

Slabé stránky 

 Nedostatečná propagace je v bec nejslabším článkem celého podniku, což by 

m lo vedení podniku vy ešit. 

 Nevyužitý podnikový areál – podnik leží na pom rn  velkém pozemku, který je 

z velké části nevyužívaný, mohl by ho nap íklad pronajímat zem d lc m, aby mu 

p inášel alespo  n jaké pozitivum 

 Malý počet zam stnanc  m že p edstavovat slabou stránku zejména tehdy, když 

začne být v tší poptávka a zam stnanci nejsou schopni toto množství poptávky 

pokrýt. Tato slabá stránka je ale velmi spojena i s  hrozbou, což p edstavuje 

nedostatek kvalifikované pracovní síly a tím související fakt pracovního vytížení, 

kdy se firma snaží být velmi flexibilní. Bohužel s takovým počtem zam stnanc  

se to často nedá zkombinovat. 

 Podnik poskytuje své služby pouze na území ČR, nakupuje jenom okrasné 

kamenivo od slovenského dodavatele. 

 Stávající vozový park, se kterým jsou spojeny čast jší opravy vozidel, je i nadále 

slabá stránka podniku, i když je současn  obnovován, potrvá to delší dobu. 

 Podnikání sezónního charakteru – silnou stránkou s velkým významem je 

sezónnost. Současné aktivity, které podnik vykonává, jsou omezeny tím, že 

mohou být vykonávány jen v určitých ročních období. V zim  nap íklad podnik 

tém  nefunguje. 

Příležitosti 

 Firma nevyužívá žádných certifikací a norem, jejichž využívání by mohlo 

napomoct k významnému navýšení konkurence ale i ke zkvalitn ní služeb. 

 Ceny pohonný hmot jsou na velmi dobré úrovni, což je jednou 

z nejvýznamn jších p íležitostí firmy. 

 Zvyšující se počet automobil , jak osobních tak užitkových, značí další 

p íležitost, s níž souvisí i fakt pot eby autoservisu. To se jeví jako dobrý faktor 

pro rozší ení stávajících služeb práv  do této oblasti. 

 Celková ekonomická situace a životní úrove  obyvatel p edstavují další faktory, 

které dávají prostor k rozvoji stávajících aktivit. Což p edstavuje další možnou 

p íležitost. 
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 Vstup na zahraniční trh, p esn ji na území Slovenska, kde je velmi malá 

konkurence v dané oblasti podnikání. 

Hrozby 

 Nedostatek kvalifikované pracovní síly zejména v oblasti podnikání sledovaného 

podniku. Obecn  velmi málo idič , strojník , obsluhující speciální stroje, 

spojené s nedostatkem praxe 

 Legislativa a r zné zákony, p edevším jejich zp ís ování ohledn  provozování 

autodopravy, související se zplodinami z automobil  a další. Pro podnik je to 

hrozbou zejména kv li zastaralému vozovému parku. 

 Neomezený vstup do odv tví a potenciální nová konkurence značí velkou hrozbu. 

Podnik ji m že snižovat pouze zkvalit ováním služeb a stálým sledováním 

konkurence. 

 ůktuální politická situace nejen v ČR, ve které se objevují problémy jako 

uprchlická krize, napjatá situace v evropské unii, hrozba zrušení schengenského 

prostoru. 

 Zpožd ní plateb je další hrozbou, která z podnikání vyplívá. Podnik totiž 

poskytuje hodn  své služby na fakturu, to m že znamenat potenciální hrozbu, že 

n který zákazník nemusí platit včas a v p ípad , že by to nastalo u více zákazník , 

značn  by to mohlo ohrozit ziskovost podniku. 

 Neustále se rozvíjející technologie v oblasti autodopravy i stroj  se jeví jako 

podstatná hrozba, zejména z toho d vodu, že podnik má zastaralý park. Pokud by 

si zákazník vybíral i podle používaných stroj , mohl by rad ji zvolit konkurenční 

firmu, která má nové stroje a vozidla. 

3.10.1 Hodnocení SWOT analýzy 

SWOT analýza bude vyhodnocena formou váhy znak  a jejich d ležitosti. Tyto váhy 

budou určeny podle t chto hodnotících stup : 

 Hodnota 1 - znak je d ležit jší než porovnávaný 

 Hodnota 0,5 – znaky jsou stejn  d ležité 

 Hodnota 0 – znak je mén  d ležité než porovnávaný 

ůnalyzovány budou všechny oblasti. 



73 
 

3.10.2 Analýza silných stránek 

Tabulka 14: Analýza silných stránkách 

Porovnávané 

znaky 

Dobré 
jméno 
(S1) 

Flexibilita 
(S2) 

Obnova 
vozového 
parku (S3) 

Komplex-
nost služeb 

(S4) 

Žádný 
podnikatelský 

úv r (S5) 

P íznivé 
ceny 
(S6) 

Součet 
Váha 

[%] 

Dobré jméno 
(S1) 

X 0,5 1 0,5 0,5 0,5 3 20 

Flexibilita (S2) 0,5 X 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 16,7 

Obnova voz. 
Parku (S3) 

0 0,5 X 0,5 0,5 0 1,5 10 

Komplexnost 
služeb (S4) 

0,5 0,5 0,5 X 0,5 0,5 2,5 16,7 

Žádný 
podnikatelský 
úv r ĚS5ě 

0,5 0,5 0,5 0,5 X 1 3 20 

P íznivé ceny 
(S6) 

0,5 0,5 1 0,5 0 X 2,5 16,7 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

3.10.3 Analýza slabých stránek 

Tabulka 15: Analýza slabých stránek  

Porovnávané 

znaky 

Slabá 
propagace 

(W1) 

Nevyužitý 
podnikový 
areál ĚWŇě 

Nedostatek 
pracovník  

(W3) 

P sobení 
pouze na 

českém trhu 
(W4) 

Nutné 
opravy 
vozidel 
(W5) 

Podnikání 
sezónního 
charakteru 

(W6) 

Součet 
Váha 

[%] 

Slabá propagace 
(W1) 

X 1 0,5 0,5 0,5 0 2,5 16,7 

Nevyužitý 
podnikový areál 
(W2) 

0 X 0 0,5 0,5 0 1 6,7 

Nedostatek 
pracovník  
(W3) 

0,5 1 X 0,5 0,5 0,5 3 20 

P sobení pouze 
na českém trhu 
(W4) 

0,5 0,5 0,5 X 0 0 1,5 10 

Nutné opravy 
vozidel (W5) 

0,5 0,5 0,5 1 X 0,5 3 20 

Podnikání 
sezónní 
charakteru (W6) 

1 1 0,5 1 0,5 X 4 26,7 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.10.4 Analýza příležitostí 

Tabulka 16: Matice úspěchu 

 Pravd podobnost úsp chu 

Vysoká Nízká 

P íležitost 

Vysoká 

 Rozší ení služeb  Ceny pohonných hmot 

 P sobení v zahraničí 

 Certifikace a normy 

Nízká 
 Zvyšující se počet aut  Dobrá životní úrove  a 

ekonomická situace 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Tabulka 17: Hodnocení váhy příležitostí 

Porovnávané 
znaky 

Certifikace/ 
Normy (O1) 

Ceny 
pohonných 
hmot (O2) 

Zvyšující 
se počet 
aut (O3) 

Rozší ení 
služeb 
(O4) 

Dobrá živ. 
úrove  a 

ekon. Situace 
(O5) 

P sobení 
v zahraničí 

(O6) 
Součet 

Váha 

[%] 

Certifikace/ 
Normy (O1) 

X 0 0 0,5 0,5 0,5 1,5 10 

Ceny pohonných 
hmot (O2) 

1 X 0,5 0,5 0,5 1 3,5 23,3 

Zvyšující se počet 
aut (O3) 

0,5 0,5 X 0,5 0,5 1 3 20 

Rozší ení služeb 
(O4) 

1 0,5 0,5 X 0,5 0,5 3 20 

Dobrá živ. úrove  
a ekonomická 
situace (O5) 

0,5 0,5 0,5 0,5 X 0,5 2,5 16,7 

P sobení 
v zahraničí (O6) 

0,5 0 0 0,5 0,5 X 1,5 10 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

3.10.5 Analýza hrozeb 

Tabulka 18: Matice hrozeb 

 Pravd podobnost úsp chu 

Vysoká Nízká 

Hrozba 
Vysoká 

 Neomezený vstup do odv tví 

 Nedostatek kvalifikované prac. síly 

 Legislativa 

 Zpožd ní plateb 

Nízká  Nov jší technologie – stroje a vozy  ůktuální politická situace 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tabulka 19: Zhodnocení vah hrozeb 

Porovnávané 
znaky 

Nedostatek 
kvalifikované 

prac. Síly 
(T1) 

Legislativa 
(T2) 

Neomezený 
vstup do 
odv tví 

(T3) 

ůktuální 
politická 
situace 

(T4) 

Zpožd ní 
plateb (T5) 

Nov jší 
technologie 
– stroje a 
vozy (T6) 

Součet 
Váha 

[%] 

Nedostatek 
kvalifikované 
pracovní síly (T1) 

X 0,5 0,5 1 0,5 0,5 3 20 

Legislativa (T2) 0,5 X 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 16,7 

Neomezený vstup 
do odv tví (T3) 

0,5 0,5 X 1 0,5 1 3 23,3 

ůktuální politická 
situace (T4) 

0 0,5 0 X 0,5 0 1 6,7 

Zpožd ní plateb 
(T5) 

0,5 0,5 0,5 0,5 X 1 3 20 

Nov jší 
technologie – 
stroje a vozy (T6) 

0,5 0,5 0 1 0 X 2 13,3 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

3.10.6 Zhodnocení analýzy SWOT 

Z jednotlivých analýz byly vybrány nejd ležit jší faktory, které mají na podnik vliv a to 

podle vah, které byly vypočítány na základ  jejich porovnávání. 

Silné stránky 

 Dobré jméno podniku ĚS1) 

 Flexibilita (S2) 

 Komplexnost poskytovaných služeb 
(S3) 

 Žádný podnikatelský úv r (S5) 

 

Slabé stránky:  

 Slabá propagace (W1) 

 Nedostatek pracovník  ĚWňě 
 Nutné opravy vozidel ĚW5ě 
 Podnikání sezónního charakteru 

(W6) 

 
P íležitosti: 

 Dobrá úrove  cen pohonných hmot 
(O2) 

 Zvyšující se počet automobil  ĚO3) 

 Možnost rozší ení služeb ĚO4ě 
 Dobrá životní úrove  ĚO5ě 

 

Hrozby: 

 Nedostatečn  kvalifikovaná prac. 
síla ĚT1ě 

 Legislativa – p ísn jší zákony ĚTŇě 
 Neomezený vstup do odv tví ĚTňě 
 Zpožďování plateb (T5) 

 
 

Z kompletní SWOT analýzy, kde se porovnávaly vazby mezi jednotlivými znaky, a jejího 

číselného shrnutí, bylo dosaženo výsledk  uvedených v následující tabulce. Kompletní 
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výpočet a zhodnocení jednotlivých vazeb je možné shlédnout v části p íloh Ěp íloha č. 3). 

Jako hodnotící škála bylo zvoleno Ě-4;4). Znak „plus“ značí pozitivní závislost a „mínus“ 

naopak závislost negativní. Porovnávání veškerých znak  SWOT analýzy bylo 

konzultováno i s vedením podniku. 

Tabulka 20: Celkové zhodnocení SWOT matice 

  Silné stránky Slabé stránky 

Příležitosti 32 -19 

Hrozby -15 24 

(Zdroj: vlastní zpracováníě 

Dle numerického zhodnocení vyšla jako nejlepší strategie Maxi-Maxi, což p edstavuje 

zam ení se na využití silných stránek pro využití potenciálních p íležitostí na trhu. 

Zejména díky dobrému jménu společnosti, jeho flexibilit  a žádnému úv ru lze využít 

p íležitostí, které souvisí zejména s rozši ováním služeb, jimž samotný podnik dává velký 

potenciál. Z t chto faktor  plyne možnost rozvíjet služby do oblasti autoservisu, k čemuž 

p ispívají i další p íležitosti, jako je zvyšující se počet automobil  a dobrá situace na trhu 

pohonných hmot. To podporuje v tší zájem o tuto novou možnost rozvoje obchodních 

aktivit. Krom  t chto p íležitostí se omezí také významná slabá stránka podniku, kterou 

je sezónnost podnikání. 

Současnou strategií, kterou je podniku doporučováno se ubírat, je dle ůnsoffovi matice 

diverzifikace. Znamená to rozvíjet se na nových trzích s novými produkty v našem 

p ípad  službami. Samotný podnik vyjád il sv j souhlas a nadšení s tímto rozvojem 

obchodních aktivit auto/pneuservisu, proto je další část práce v nována práv  návrhu na 

vybudování auto/pneuservisu. 
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4 Vlastní návrh řešení 

Ve čtvrté části této diplomové práce jsou obsaženy jednotlivé návrhy a doporučení 

vedoucí k samotnému rozvoji obchodních aktivit podniku, které jsou podloženy 

zjišt nými výsledky z výše provedených analýz. 

4.1 Rozvoj obchodních aktivit - vybudování auto/pneuservisu 

Na základ  vyplívajících informací z provedených analýz, záv ru z analýzy SWOT a po 

konzultaci s vedením podniku, se jako rozvoj obchodních aktivit společnosti stanovil 

návrh na vybudování auto/pneuservisu, který je označován jako diverzifikace stávajícího 

portfolia aktivit společnosti. K tomuto záv ru se dosp lo i z d vodu nezájmu vedení 

podniku dalšího rozši ování stávajících obchodních aktivit. Další d vody pro rozvoj do 

této oblasti aktivit jsou mimo jiné i snížené vlastní náklady související se současnými 

opravami voz , omezení sezónnosti, čímž je podnik nyní velmi ohrožován kv li 

stávajícím aktivitám. ů samoz ejm  fakt, že bude autoservis sloužit pro ve ejnost, tzn., 

podniku p inese určitý zisk, vzniklý provozováním této obchodní aktivity. 

4.1.1 Popis auto/pneuservisu 

Protože má podnik velké vozy, bude jim muset být auto/pneuservis p izp soben. Bude se 

jednat o budovu s v tšími rolovacími vraty, rozm rov  uzp sobené práv  i v tším voz m. 

Auto/pneuservis však nebude určen pouze pro užitková a nákladní vozidla, ale bude 

využitelný i pro osobní vozy.  

Jako možné umíst ní autoservisu se jednoznačn  jeví samotný podnikový areál, jenž je 

z velké části nevyužitý a nabízí tak pozemek zdarma. Na tomto podnik značn  ušet í, 

protože mu nevzniknou další výdaje spojené s po ízením místa. Z toho d vodu, že areál 

leží mezi dv ma m sty mimo obydlí, nebude omezovat okolí p ípadným hlukem, či občas 

nep íjemným pachem z aut i r zných olej .  

V další oblasti vysokých položek, v nichž m že podnik ušet it, je stavba budovy pro 

autoservis. V podnikovém areálu se totiž nachází budova, jenž je z velké části 

nevyužívána, probíhají zde jen drobné vlastní opravy na autech. Tato budova bude 

pot eba pouze n které stavební úpravy, aby posloužila jako vhodný prostor. To znamená, 

že práce z vn jšku budou p edstavovat zejména výstavbu nových garážových vrat a 

fasády. Stavební úpravy vn  budovy se dotknou p edevším odd lení nové místnosti pro 
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bezpečné uskladn ní olej , dále pak vymalování a zabudování všech pot ebných stroj  

d ležitých k této činnosti.  

Samotný auto/pneuservis se skládá z mnoha d ležitých p ístroj . Veškeré uvedené stroje, 

součásti a komponenty byly konzultovány s odborníkem v této oblasti a majitelem 

jednoho z autoservis . Jedná se o p esný návrh pot ebného vybavení. Veškeré vybavení 

je uvedeno v kapitole ekonomické zhodnocení v nákladech investice. 

Protože se nebude jednat o auto/pneuservis pouze pro jeden typ voz  a protože na osobní 

vozy a nákladní vozy jsou u n kterých stroj  značné rozdíly, zvýší se tím i cena po ízení. 

Firma však nechce být orientována pouze na osobní vozy, protože by nemohla využívat 

výhod vlastního autoservisu pro sv j vozový park.  

Nonstop servis 

Auto/pneuservis bude podpo en i službou tzv. nonstop servisu. Najde využití v situacích 

takových, kdy dojde k poruše vozidla nebo stroje p ímo v terénu a p i provád ní n jaké 

práce. ůby se nemusel ešit složitý odtah, nebo odvoz automechanika na dané místo, 

mohlo by se využít práv  této služby, která p edstavuje automobil Ědodávkaě v n mž bude 

k dispozici základní vybavení pro opravu vozu či stroje na míst  – p enosný vozík pro 

nastartování vozu, oleje, náhradní pneumatiky, chladící kapalina apod. d ležité součásti. 

Tuto službu by m li na starost sami automechanici, jež by si st ídali službu na telefonu. 

4.1.2 IT zabezpečení tzv. e-servis 

U autoservisu je d ležité zajistit IT systém – software, který bude podporovat tuto 

činnost. Krom  toho p inese značnou p ehlednost pro celý auto/pneuservis. Dále v daném 

softwaru bude tzv. e-servis, což je možnost objednání se na služby online p es internet. 

Tato objednávka se pak p ímo objeví v systému autoservisu. Objednávání na čas a online 

by mohlo významn  podpo it tyto služby a zvýšit zájem zákazník . Díky tomuto dopl ku 

podnik dosáhne i efektivní evidence všech svých zákazník , zakázek, které jim byly 

provád ny, ale také nap íklad dozor nad činnostmi mechanik  aj. 

Jako vhodný IT systém byl zvolen produkt od společnosti TEůS spol. s.r.o. Jedná se o 

software, který má v sob  n kolik pot ebných modul , mezi n ž se adí zakázková část, 

plánovač kapacity, e-servis a skladové hospodá ství. Tento systém byl zvolen zejména na 

základ  obsahujícího modulu e-servis, což podnik požadoval. 
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4.1.3 Zaměstnanci 

Pro fungování auto/pneuservisu budou pot eba noví zam stnanci. Stávající opravá , který 

v podniku pracuje, zde bude samoz ejm  pracovat i nadále, jelikož má odpovídající praxi, 

je velmi manuáln  zručný, zná vozy v podniku a vedení podniku je s ním spokojeno. 

Nicmén  pouze jeden pracovník na takový auto/pneuservis nevystačí. Proto je d ležité 

nabrat minimáln  Ň další zam stnance na tuto pozici.  

Z d vodu provád ní i autoelektriká ských prací, je nutné najít práv  mechanika, který je 

v tomto oboru vyučený a má tedy i odpovídající zkušenosti. Umí však zárove  b žné 

činnosti automechanika. Je d ležité této pozici v novat velkou pozornost a najít opravdu 

zkušeného autoelektriká e, který by byl schopný pop ípad  i zaučit n jakého kolegu nebo 

i absolventa. Uchazeč m bez praxe by se podnik rozhodn  bránit nem l. Jestliže sežene 

pracovníka, který bude velmi šikovný a bude mít odpovídající praxi, m že zaučovat pak 

nové potenciální zam stnance. ůž se auto/pneuservis „uchytí“ bude možné nabrat dalšího 

zam stnance, který by byl taktéž absolvent.  

Se získáním t chto zam stnanc  by nem l být p íliš velký problém, jelikož v této oblasti 

je stále hodn  nezam stnaných a také v nedalekém m st  Kyjov, je st ední odborné 

učilišt  zam ené práv  na tyto obory. Podnik by tak mohl s touto školou začít i 

spolupracovat a brát studenty na praxi. 

4.1.4 Dodavatelé 

U popisovaného návrhu na tvorbu auto/pneuservisu jsou d ležití i dodavatelé veškerých 

pot ebných komponent na opravy automobil . Tém  žádná oprava se totiž neobejde bez 

n jaké součástky. Vždy je pot eba vym nit, filtr, šroub, matici, olej, pneumatiku, závaží 

pro vyvážení pneumatik a jiné součásti. Z tohoto d vodu, že k veškerým činnostem jsou 

pot eba kvalitní materiály a ovliv ují tak celkovou kvalitu poskytovaných služeb, by m la 

být výb ru dodavatel  v nována velká pozornost.  

Jelikož podnik na kvalitu velice dbá, je nutné odebírat r zné komponenty od r zných 

automobilových výrobc , kte í se v tšinou zam ují pouze na n jaký typ součástky. Na 

internetovém portálu ůutodíly MJ ůuto (2014) jsou uvedeni kvalitní výrobci t chto 

součástek, na které by bylo pot eba se zam it, aby zákazníci byli spokojeni. Je to na 

podniku zda-li se rozhodne pobírat výrobky p ímo od výrobce, nebo jestli zvolí cestu 

zprost edkovatele, tedy firmy, která je pouze obchodníkem s t mito součástkami.  
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Níže jsou uvedeni alespo  n kte í kvalitní výrobci. 

 Pro díly podvozku firmy TRW, Lemforder, Febi 

 Pro díly brzdové firmy ůTE, TRW, Brembo 

 Pro brzdovou hydrauliku firmy ATE, TRW, LPR 

 Pro autoelektro firmy Hella, BOSCH, FACET 

P i výb ru dobrých dodavatel  by se m lo vedení podniku poradit i s automechaniky, 

kte í budou práci vykonávat. Jestliže mají určitou praxi, tak už znají kvalitní výrobce a 

t eba i zodpov dné dodavatele. 

Také ve m st  Dub any je obchod s kvalitními autodíly, je to pobočka ůuto Kelly. 

S touto firmou by tedy společnost Rajnošek s.r.o. mohla uzav ít smlouvy o dodávání 

součástek a vyjednat tak i p ízniv jší ceny.  

Je d ležité, zmínit, že ne všechny položky budou objednané na sklad . Jestliže se bude 

jednat o finančn  náročn jší položky, budou vždy na objednávku, aby v ní zbytečn  

nevysely pen žní prost edky. Částka spot ebního materiálu uvedeného níže se týká tedy 

pouze d ležitých komponent pot ebných pro každodenní činnost. 

4.1.5 Zákazníci 

Díky rozvoji obchodních aktivit podniku tzv. diverzifikací, kdy dojde k rozší ení portfolia 

nabízených služeb, se samoz ejm  získají i noví zákazníci, což je součástí hlavního cíle 

diplomové práce. 

Do současnosti byli zákazníci zejména spot ebitelé a firmy, kte í vyžadovali stávající 

služby podniku, jako výkopové práce, stavební práce, demoliční práce, p jčovné 

kontejner  a další výše uvedené. S rozší ením do jiných oblastí poskytovaných služeb 

budou získání noví zákazníci z nového odv tví.  

Tabulka 21: Noví zákazníci 

Zákazníci  V k 

idiči OV 18 – 80 

idiči taxi služeb 18 - 64 

idiči z povolání 20 – 64 

Firmy zabývající se autodopravou -- 

(Zdroj: vlastní zpracováníě 
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Bude to n kolik skupin zákazník , mezi které se adí p edevším idiči osobních 

automobil , majitelé taxi služeb, idiči z povolání Ě idiči nákladních automobil , 

užitkových automobil , stroj  aj.ě, firmy Ěpop ípad  živnostníciě zabývající se 

autodopravou V k u všech t chto zákazník  je minimáln  1Ř let, od kdy mají idičské 

oprávn ní. Frekvence využití služeb se odhaduje minimáln  na období p ezouvání 

vozidel, čili dv  období v roce na letní a na zimní pneumatiky. Dále pak v nárazových 

obdobích, kdy dojde k nenadálé poruše vozu. D vod využití služeb je u všech stejný a 

sice buďto p ezutí pneumatiky, nebo oprava vozu. 

Zejména z d vodu poskytování velice komplexních služeb, se očekává využívání 

auto/pneuservisu velmi hojn . Tento názor byl p evzat od odborníka v této oblasti. Který 

vybrané vybavení označil jako nadstandardní. 

4.2 Harmonogram činností 

Zahájení činnosti se plánuje na íjen roku Ň016 a p edpokládaný konec pak na 

b ezen/duben Ň017. P ed začátkem stavebních prací však bude nutné získat ješt  stavební 

povolení z p íslušného stavebního ú adu, který je na m stském ú ad  v Dub anech. Doba 

na získání tohoto povolení je cca m síc až dva, z toho plyne, že by m la být žádost podána 

již minimáln  v zá í nebo dokonce i v srpnu. 

Tabulka 22: Harmonogram činností 

 Období 
 2016 2017 

  M síc 9 10 11 12 1 2 3 4 

Navrhovaná zm na  

Získání stavebního povolení x        

Začátek stavebních prací vn jší prost edí budovy  x x    x  

Výb r a objednání vhodného vybavení   x      

Začátek stavebních prací vnit ní část budovy    x x x   

Zabudování vybavení     x x   

Výb rové ízení automechanik       x   

Podepsání smluv + zaškolení      x x  

Konec výstavby vč. kompletního vybavení       x x 

Kolaudace prostoru        x 

Otev ení        x 

(Zdroj: vlastní zpracování, ceny internetové zdroje) 



82 
 

4.3 Analýza rizik 

Pojem riziko se dá spojit snad s tém  jakoukoli oblastí, kde se požaduje určitý stav 

v budoucnu, jenž se m že vlivem rizika neočekávan  zm nit. Není tomu jinak ani v tomto 

p ípad , kdy bude podnik rozvíjet své stávající obchodní aktivity do oblasti 

auto/pneuservisu. Objevují se zde rizika, se kterými bude muset podnik počítat, m l by o 

nich tedy v d t a n jakým zp sobem se je snažit eliminovat. 

Mezi nejv tší rizika pat í: 

- Finanční náročnost 

- Hrozba nezájmu o služby auto/pneuservisu 

- Hrozba nenalezení odpov dného zkušeného zam stnance 

- Hrozba nedodržení časového plánu – prodloužení doby vybudování 

- Hrozba výb ru vadných dodavatel  součástek do vozidel 

Výše uvedená rizika jsou taková, která souvisí s novým návrhem na rozvoj obchodních 

aktivit Ěvybudování auto/pneuservisuě. Není zde, ale uvedeno nejv tší riziko současného 

podnikání což je sezónnost. Podnik Rajnošek s.r.o. vykonává v současnosti takové druhy 

podnikání, které jsou sezónního charakteru. V zim  se tyto činnosti obvykle neprovád jí 

zejména kv li nep íznivému počasí. Rozší ením obchodních aktivit do oblasti 

autoservisu/pneuservisu, který rozhodn  sezónního charakteru není, dojde ke značnému 

snížení rizika, se kterým je podnik v současnosti spojen. 

Hodnocení jednotlivých rizik 

D ležité je tato rizika ohodnotit a zjistit, jak velké d sledky by ve firm  mohly vyvolat. 

Ohodnocení rizik je na základ  vyčíslení pravd podobností a dopad . Na základ  t chto 

údaj  se pak získá hodnota celkového ocen ní rizika. Tyto informace jsou patrné 

v tabulce č. Ň4. 
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Tabulka 23: Ohodnocení rizik 

Znak 
rizika 

Riziko Scéná  
Pravd podobnost 
(min. 1; max. 5) 

Dopad 

(min. 1; 
max. 5) 

Ocen ní 
rizika 

(1 – 25) 

1. Nedodržení rozpočtu 
Nutné navýšení 
finanční zdroj  

3 4 12 

2. Nezájem o služby 
Nespln ní očekávání 
investora 

2 5 10 

3. 
Nenalezení dobrého 
zam stnance 

Poskytování 
nekvalitních služeb 

2 4 8 

4. 
Prodloužení doby 
vybudování 

Narušení plánovaných 
výnos  

3 3 9 

5. 
Chybn  vybraní 
dodavatelé součástek 
do vozidel 

Nespokojený zákazník 

 
3 5 15 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Opatření ke snížení rizik 

1. Nedodržení rozpočtu – jelikož je vybudování autoservisu pom rn  drahá záležitost, 

je zde velké riziko, že dojde k nedodržení rozpočtu, z toho d vodu pak m že dojít 

k nutnému navýšení dodatečných zdroj , pravd podobn  z vlastních zdroj  

společnosti. Eliminace tohoto rizika by se mohla objevit ve form  tvorby rezerv, 

které by byly vytvo eny již dop edu. Což by značn  omezilo dopad. 

2. Nezájem o služby – s tímto rizikem se firmy setkávají i v p ípad  rozši ování svých 

obchodních aktivit tzv. diverzifikací, kdy se jejich portfolio aktivit rozši uje, tak jak 

je tomu v tomto p ípad . Toto riziko je možné eliminovat práv  kvalitním 

marketingem, zejména tedy propagací. I když má podnik dobré jméno a díky kvalit  

služeb je ve svém okolí známý, s tímto rizikem musí počítat. Pravd podobnost 

vzniku je sice pom rn  nízká, dopad je ovšem maximální a má fatální následky, 

protože v p ípad  nezájmu o služby by to pro podnik znamenalo značnou ztrátu 

v podob  nejen investovaných finančních prost edk , času, ale i ohrožení stávajících 

činností. 

3. Nenalezení zručného zaměstnance – s tímto rizikem je spojena nižší 

pravd podobnost zejména z d vodu, že automechanik  je v tší počet, než je tomu 

nap íklad v p ípad  strojník  a idič  speciálních vozidel a stroj  pot ebných pro 

stávající činnost podniku. Navíc je v blízkosti odborné učilišt  zam ené práv  na 
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obory automechanika a autoelektriká e. Dopad je však v p ípad  tohoto rizika vyšší, 

je to proto, že ať už nenalezení nebo zvolení špatného zam stnance m že znamenat 

pro podnik velkou hrozbu, buďto úplnou nečinnost auto/pneuservisu  

nebo poskytování nekvalitních služeb. Proto je nutné výb ru t chto zam stnanc  

v novat velkou pozornost. P i pohovoru by mohl být také p ítomný stávající 

automechanik, který by napomohl odhalit p ípadnou neschopnost potenciálního 

zam stnance. 

4. Prodloužení doby vybudování auto/pneuservisu – toto riziko je ocen no 

pr m rnými hodnotami u pravd podobnosti i dopadu. Dá se eliminovat použitím 

n které metody, na základ  které by byla odhalena kritická cesta celého pr b hu 

budování autoservisu. P edstavuje to buď metoda PERT, nebo i CPM. Jestliže by na 

této cest  byly veškeré činnosti, bylo by nutné vytvo it si určitou časovou rezervu, 

která by eliminovala riziko zpožd ní harmonogramu. D ležité tedy je, aby si podnik 

p vn  stanovil termíny pro dokončení jednotlivých činností. 

5. Chybně vybraní dodavatelé součástek do vozidel – p i výb ru chybn  zvolených 

dodavatel  součástek m že nastat situace, že budou zákazníci velice nespokojení 

zejména z d vodu nespln ní jejich očekávání ohledn  poskytnutých služeb. M že 

také dojít ke snížení efektivnosti zam stnanc , tím že budou zam stnanci muset 

vozidla opravovat déle nebo opakovan . Eliminací m že být kvalitní a pravidelná 

analýza dodavatel . 

Tabulka 24: Riziko po opatření 

Označení 
rizika 

Zodpovídající osoba 
Pravd podobnost‘ 
(min. 1; max. 5) 

Dopad‘ 
(min. 1; max. 5) 

Ocen ní 
rizika‘ 

(1 – 25) 

1‘ Jednatel 2 2 4 

Ň‘ Jednatel, asistentka 1 5 5 

ň‘ Jednatel, stávající 
autoopravá  

1 3 3 

4‘ Asistentka 2 2 4 

5‘ Asistentka, automechanici 1 5 5 

(Zdroj: vlastní zpracováníě 
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Po zavedení opat ení byly jednotlivé metody znovu p epočítány a vyšly již nižší 

hodnoty jednotlivých rizik. Tyto zm ny se objeví i v tzv. map  rizik, která je uvedena 

níže. Rozd luje pak jednotlivé typy rizik do t i oblastí. 

 

 

Graf 12: Matice rizika 

 ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

4.4 Ekonomické zhodnocení  

Kv li možnému sledování efektivity autoservisu a neovliv ování výnosnosti stávajících 

poskytovaných služeb se doporučuje, aby podnik vedl vnitropodnikové účetnictví a 

autoservis p sobil jako samostatné st edisko. Došlo by tak k odd lení N a V pro 

efektivn jší sledování hospodárnosti jednotlivých činností. 

4.4.1 Náklady 

4.4.1.1 Investiční náklady 

Náklady spojené s vybavením autoservisu jsou uvedené v tabulce č. 25. Toto vybavení 

však není kompletní. Zbytek vybavení je uveden níže. Jedná se o vybavení, které 

nespl uje hranici 40 000 Kč pro za azení do skupiny DHM Ětabulka č. ň6).  

 

 

 

 



86 
 

Tabulka 25: Vybavení autoservisu DHM nad 40 tisíc Kč 

Druh vybavení Pro 
nákladní 

Pro osobní 
vozy 

Kusy Částka 

Hydraulický zvedák dvousloupový do 4t  x 1 57 000 

Diagnostika ĚIT systémě x  1 100 000 

Diagnostika ĚIT systémě  x 1 55 000 

Geometrie + čty  sloupový zvedák do 5t  x 1 150 000 

Geometrie x  1 180 000 

Plnička klimatizací x x 1 60 000 

Infraanalyzátor - m ič emisí vč. tiskárny x x 1 80 000 

Celkem za autoservis    682 000 

Pro pneuservis     

P ezouvací mechanismus disk  -zouvačka i 
vyvažovačka pneumatik 

x  1 140 000 

P ezouvací mechanismus disk  -  zouvačka i 
vyvažovačka pneumatik 

 x 1 50 000 

Celkem za pneuservis    190 000 

CELKEM    872 000 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Částky uvedené v p edchozí tabulce jsou bez DPH. Jejich výše je pr m rována, 

dle r zných poskytovatel  vybavení autoservisu z internetových zdroj . Tyto částky byly 

také konzultovány odborníkem a majitelem nejmenovaného autoservisu. Proto se dají 

považovat za značn  p esné. 

Vybavení autoservisu DHM, které je nutné odepisovat a spl uje 40 000 Kč limit pro vstup 

do odepisování, je celková částka Ř7Ň 000 Kč. Zbylé součásti autoservisu hranici 40 000 

Kč nespl ují, proto jsou uvedeny v tzv. krátkodobém hmotném majetku a jsou 

považovány za náklad.  

Tato celková částka platí pouze v p ípad , že by podnik kupoval všechny p ístroje nové. 

Jestliže by cht l ušet it, mohl by uvažovat i o vybavení bazarovém, čímž by se značn  

omezila nákladnost. I bazarové vybavení bývá totiž často velmi kvalitní a v dobrém stavu, 

takže by podnik tímto rozhodn  neprohloupil. Pop ípad  si n který typ vybavení obstarat 

formou leasingu. 
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ODPISY 

Jednotlivé položky auto/pneuservisu je nutné odepisovat. Pro odpisy budou využity 

da ové odpisy a konkrétn  rovnom rný zp sob odepisování. 

Hydraulický zvedák je podle zákona azen do skupiny ň, kde je doba odepisování 10 let. 

Odpisy budou tedy 10leté. Odpisovaná částka je 57 000 Kč. Pro první rok odepisování je 

použit koeficient 5,5 a pro roky další 10,5. První rok je vypočítán jako po izovací cena 

x 5,5 / 100. Pro další roky PC x 10,5 / 100. 

Tabulka 26: Hydraulický zvedák odpisy v Kč 

Rok  Výše odpisu Z statková cena 

2017 3 135 53 865 

2018 5 985 47 880 

2019 5 985 41 895 

2020 5 985 35 910 

2021 5 985 29 925 

2022 5 985 23 940 

2023 5 985 17 955 

2024 5 985 11 970 

2025 5 985 5 985 

2026 5 985 0 

(Zdroj: vlastní zpracováníě 

Diagnostika je nutná jak pro nákladní tak osobní vozy, pro zjednodušení jsou tyto dv  

součásti spojeny, protože jejich doba odepisování je stejná. Odepisovaná částka je pak 

155 000 Kč. Samoz ejm  v reálu by bylo nutné všechno odepisovat zvlášť. Podle 

odpisových skupin se adí do Ň. skupiny, která se odepisuje 5 let. Cena po ízení x 11 / 

100 Ě1. rokě. Koeficient pro další roky ŇŇ,Ň5 a výpočet je CP x 22,25 / 100. 

Tabulka 27: Diagnostika odpisy v Kč 

Rok  Výše odpisu Z statková cena 

2017 17 050 137 950 

2018 34 487,5 103 462,5 

2019 34 487,5 68 975 

2020 34 487,5 34 487,5 

2021 34 487,5 0 

(Zdroj: vlastní zpracováníě 
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Geometrie je další p ístroj, který je nutné mít dvakrát, jedenkrát pro OV a jedenkrát pro 

NV. Jedná se o speciální p ístroje, jejichž doba odepisování je 10 let. Částka dohromady 

k odepisování je ňň0 000 Kč. Sazba v prvním roce je 5,5 v následujících 10,5.  

Tabulka 28: Geometrie odpisy v Kč 

Rok  Výše odpisu Z statková cena 

2017 18 150 311 850 

2018 34 650 277 200 

2019 34 650 242 550 

2020 34 650 207 900 

2021 34 650 173 250 

2022 34 650 138 600 

2023 34 650 103 950 

2024 34 650 69 300 

2025 34 650 34 650 

2026 34 650   0 

(Zdroj: vlastní zpracováníě 

Plnička klimatizací, jejíž cena po ízení je 60 000 Kč, bude taktéž rovnom rn  

odepisována. adí se do Ň. odpisové skupiny. Bude tedy odepisována 5 let. Koeficienty 

použité p i tomto odepisování jsou 11 a 22,25. 

Tabulka 29: Plnička klimatizací odpisy v Kč 

Rok  Výše odpisu Z statková cena 

2017 6 600 53 400 

2018 13 350 40 050 

2019 13 350 26 700 

2020 13 350 13 350 

2021 13 350 0 

(Zdroj: vlastní zpracováníě 

Obecn  p ístroje na m ení se dle zákona adí do 1. odpisové skupiny, proto zde 

za adíme i přístroj pro měření emisí (infaanalyzátor). Odpisová částka je Ř0.000 Kč. 

Koeficienty Ň0 a 40 a délka odepisování jsou 3 roky. 
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Tabulka 30: Infraanalyzátor odpisy v Kč 

Rok  Výše odpisu Z statková cena 

2017 16 000 64 000 

2018 32 000 32 000 

2019 32 000 0 

(Zdroj: vlastní zpracováníě 

Pro přezouvací mechanismy je určena Ň. odpisová skupina p esn ji položky ostatní 

p ístroje pro motorová vozidla. U t chto p ístroj  je využito op t zjednodušení, a sice že 

jsou spojeny do jedné částky, odepisovaná částka je pak 1ř0 000 Kč. Koeficienty 11 a 

ŇŇ,Ň5, odepisování 5 let. 

Tabulka 31: Přezouvací mechanismus odpisy v Kč 

Rok  Výše odpisu Z statková cena 

2017 20 900 169 100 

2018 42 275 126 825 

2019 42 275 84 550 

2020 42 275 42 275 

2021 42 275 0 

(Zdroj: vlastní zpracováníě 

Náklady stavebních úprav 

Další náklady jsou spojeny se stavebními úpravami. Více informací ohledn  t chto úprav 

je patrných v tabulce č. 33.  

Stavební úpravy na budov  budou obsahovat vybourání dve í, instalaci dve í a opravu 

omítky. Úpravy vn  budou obsahovat vybudování místnosti pro uskladn ní olejového 

materiálu, výmalbu uvnit  budovy a drobné opravy stávajícího narušeného zdiva. 

Náklady na vytvo ení sm si na opravu zdiva Ěmaltyě, k čemuž je pot eba pouze levný 

cement a voda, jsou opravdu nízké. Ň5 kg cementu stojí 65,-Kč. Bude pot eba zhruba Ň0 

t chto balení a náklady zde tedy budou 1 300 Kč. Výmalba vn  budovy bude klasická 

bílá barva omyvatelná. Barva vychází 1 l/13 m2. Plocha je tvo ena obvodem 

2x(12+15)x10 = 540 m2 + stropem 12x15 = 180 m2  7Ň0 mŇ. Jedna 45kg barva postačí 

na plochu 585 m2, proto jsou pot eba Ň balení barev. Částka na barvy je pak Ň 378 Kč. 

Dostav ní místnosti se kalkuluje na částku 10 000 Kč. Finální náklady na opravu pak 

budou necelých 15 000 Kč. Je ale pot eba počítat s možnými nenadálými problémy, proto 

se celková částka rad ji navýší o 5 000 Kč. 
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Fasáda se počítá na rozm r budovy 1Ň m ší e, délka 15 m, výška 10m. Celková plocha je 

tedy 2x (12+15) x 10 = 540 m2. Cena za jedno balení nát ru je 2 225 Kč vč. DPH za Ň5 kg 

nát ru, na jeden m2 je pot eba 0,4 kg barvy, celkem je tedy pot eba Ň16 kg barvy, tzn. ř 

takových balení. Tento nát r je pot ebné používat ve dvou vrstvách, proto se pot ebný 

počet balení zdvojnásobuje. Protože bude mít autoservis dv  barvy šedou a červenou bude 

asi 14 balení v červené barv  a zbylých 6 v barv  šedé. P evažovat bude tedy barva 

červená. Dohromady činí náklady na fasádní barvu 40 050 Kč. 

Velkou nákladovou položkou jsou vjezdová vrata pro vozy. Tyto ceny jsou p esn  

zjišt ny na základ  kalkulace od firmy Lomax, která sestavila nezávislou cenovou 

nabídku. Vrata pro vjezd nákladních voz  vyjdou na 5Ř ňř1 Kč a pro osobní vozy na 

24 Řř5 Kč. Tyto částky budou zaokrouhleny na celé stokoruny. 

Jelikož se realizace autoservisu odhaduje na začátek íjna Ň016, je to doba, když už není 

tolik pracovních p íležitostí. Stavební úpravy tak budou provád t sami zam stnanci, díky 

čemuž se značn  ušet í p i platbách za práci u jiných firem. Protože tyto úpravy budou 

provád t samotní zam stnanci Rajnošek s.r.o., je nutné počítat i s náklady 

zam stnaneckými. Pracovník bude mít Ř0 Kč/hod. P edpokládá se, že budou pot eba 

3 zam stnanci, kte í budou pracovat Ř hodin denn  a dohromady 7 m síc . Z d vodu, že 

v t chto 7 m sících je i období Vánoc, bude se uvažovat na každý m síc pouze Ň0 

pracovních dn . Ve zjednodušené form  pak budou tyto náklady činit Ň6Ř Ř00 Kč. Nesmí 

se však zapomenout na zdravotní a sociální pojišt ní hrazené zam stnavatelem, které je 

ň4 %. Pro zjednodušení se celková částka vynásobí koeficientem 1,ň4. Tyto náklady pak 

jsou na částce ř1 ňřŇ Kč. 

Tabulka 32: Náklady týkající se stavby 

Druh nákladu Cena 

Stavební úpravy zvenčí budovy i vn ě Ň0 000 Kč 

Fasáda 40 500 Kč 

P jčení lešení 5 000 Kč 

Vrata pro nákladní vozy  5Ř 400 Kč 

Vrata pro osobní vozy Ň4 ř00 Kč 

Náklady na zam stnance Ň6Ř Ř00 Kč 

Náklady na sociální a zdravotní pojišt ní ř1 400 Kč 

Celkem 509 000 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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U budovy, která je v současné dob  již odepsána a bude na ní provedeno technické 

zhodnocení, bude odepisováno pouze toto technické zhodnocení. Dojde sice k navýšení 

vstupní ceny budovy, nicmén  ta je již odepsána, proto je navýšena hodnota 0. Odepisuje 

se tedy jen toto technické zhodnocení, pomocí základních koeficient . Tato budova se 

adí do 5. odpisové skupiny a bude odepisována celkem ň0 let. Odpisy budou provedeny 

pomocí lineárního odepisování, stejn  jak byla odepisována i budova. Sazba v prvním 

roce 1,4 a pro další roky hodnota ň,4.  

Tabulka 33: Odpis technického zhodnocení budovy pro prvních 5 let 

Rok  Výše odpisu Z statková cena 

2017 7 126 501 874 

2018 17 306 484 568 

2019 17 306 467 262 

2020 17 306 449 956 

2021 17 306 432 650 

(Zdroj: vlastní zpracováníě 

Náklady na pořízení automobilu pro nonstop-servis 

Nákladem bude v tomto p ípad  pouze nákup samotného automobilu. Dle mého názoru 

je zbytečné kupovat zcela nový v z. Jako vhodn jší se jeví nákup automobilu ojetého, 

pop ípad  uvažovat o koupi na leasing. V t chto p ípadech se značn  sníží náklady na 

po ízení takového vozu. Jako vhodný v z na tuto činnost byl zvolen automobil značky 

Ford typu Transit. Dle internetových inzercí, se vozy vyrobené okolo roku Ň010 pohybují 

v pr m ru na částce 150 000,- Kč. S touto částkou bude tedy počítáno jako s náklady na 

po ízení. Tyto náklady však nejsou finální, protože se bude počítat ješt  s polepem tohoto 

vozu, jehož cena se pohybuje pr m rn  na částce 15 000 Kč za celý v z. Tento polep 

bude znamenat kvalitní zp sob propagace, jelikož tzv. pohyblivá reklama pat í mezi 

nejefektivn jší zp soby reklamy, je tém  všude. ů pokud je polep dostatečn  poutavý, 

zvyšuje se pozornost ješt  více. 

Mimo tyto náklady na po ízení je však nutné počítat i s dalším, mezi n ž se adí p ehlášení 

majitele vozu a vydání registrační značky, které vychází celkov  na Ř00 Kč a 450 Kč. 
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Tabulka 34: Náklady na non-stop servis vůz  

Druh nákladu Cena 

Po ízení vozu 150 000 Kč 

Polep 15 000 Kč 

Ostatní náklady 1 250 Kč 

Celkem 166 Ň50 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Celkové náklady na po ízení vozidla Transit pro podporu činností autoservisu se pohybují 

na částce 166 250 Kč. 

ůutomobil se adí do Ň. odpisové skupiny. Op t pro zjednodušení budeme odepisovat 

rovnom rn  částku vstupní ceny automobilu 165 000 bez ostatních náklad  po dobu p ti 

let. Sazba pro první rok odepisování je ve druhé skupin  11 a pro další roky ŇŇ,Ň5. 

Výpočet pro první rok je po izovací cena x sazba / 100. 

Tabulka 35: Odpisy automobilu v Kč  

Rok  Výše odpisu Z statková cena 

2017 18 150 146 850 

2018 36 712,5 110 137,5 

2019 36 712,5 73 425 

2020 36 712,5 36 712,5 

2021 36 712,5 0 

(Zdroj: vlastní zpracováníě 

Drobný majetek 

Majetek, který nespl uje finanční hodnotu pro vstup do DHM je uvedený v kategorii 

drobný majetek. Je součástí počáteční investice, nicmén  nebude odepisován, protože 

nespl uje hranici 40 000 Kč pro za azení do odepisování, proto je uvedený zvlášť.  

Do této části vybavení se adí také IT software, jenž bude tvo it významný dopln k v nové 

činnosti. Podle získaných informací z reálné firmy poskytující tento SW jsou jednorázové 

náklady na po ízení takového systému 15 000 Kč, je však nutné platit i náklady na provoz, 

které jsou hrazeny m síčn .  
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Tabulka 36: Vybavení drobný majetek do 40 000 Kč 

Druh vybavení 
Pro 

nákladní 
vozy 

Pro 
osobní 
vozy 

Kusy Částka 

Olejové hospodá ství – nádoba ř0 l x x 2 10 000 

Mycí st l x x 1 5 500 

Startovací kabely 700ů x x 1 2 900 

Ruční utahovací pistole  x x 1 5 000 

Sada kovaných o ech  pro povolání šroub  x x 2 3 400 

Tlakové d lo x x 1 4 500 

Pneuhustič x x 1 1 500 

Utahovací pistole x x 1 16 000 

Regloskop x x 1 14 000 

Hydraulická panenka Ězvedákě do Ň0 t x  2 2 000 

P emístitelný nabíjecí a startovací vozík x x 2 30 000 

Pln  vybavený dílenský vozík x x 1 35 000 

Kompresor x x 1 28 000 

SW x x 1 15.000 

Celkem    172 800 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování, ceny internetové zdroje) 

Stejn  jako v p ípad  DHM nad 40 000 Kč, jsou i tyto částky pr m rovány dle r zných 

poskytovatel . 

4.4.1.2 Provozní náklady 

Spotřeba materiálu a energie 

Jelikož je autoservis velmi náročný na spot ebu drobného materiálu je nutné počítat 

s velkou finanční náročností v této oblasti. Je to patrné i z VZZ jiných autoservis , kde 

tyto položky tvo í značnou část celého výkazu ĚJustice, Ň016ě. Je nutné tedy 

p edpokládat, že nákladovost na tento materiál jako jsou vyvažovací t líska, oleje, mycí 

prost edky, dále náhradní díly jako filtry, oleje, žárovky, brzdové destičky, chladivo do 

klimatizací a další podobné spot ební v ci, bude pom rn  vysoká. Částka se zde za první 

rok p sobení odhaduje na ň00 000 Kč a na další roky 700 000 Kč. Tyto částky byly taktéž 

konzultovány s odborníkem, který tyto sumy odhadoval dle vlastní zkušenosti. Je nutné 
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vybírat kvalitní dodavatele, kte í budou plnit termíny a budou mít určitou kvalitu 

pot ebného materiálu. 

D ležitou nákladovou položkou jsou i energie, p esn ji elekt ina, která je k činnostem 

autoservisu velmi d ležitá. Na základ  p esných informací ze společnosti EON 

a nejmenovaného autoservisu a pneuservisu, u kterého se očekává, že by m l být p ibližn  

stejnou spot ebu jako zde navrhovaný, bylo zjišt no, že spot eba v této činnosti se za rok 

pohybuje okolo 7 500 MWh, v pen žních jednotkách pak ň5 000 Kč vč. DPH. 

Náklady na pojištění 

Mezi tyto náklady se adí pojišt ní vozidla non-stop servisu, pro které bylo zvoleno toto 

ručení u ůXů pojišťovny s cenou 7 500 Kč/za rok. 

Náklady na software měsíční poplatky 

S provozem softwaru jsou spojeny i m síční poplatky, které se podle zjišt ných informací 

pohybují na částce 7Ň0 Kč. V prvním roce jsou tedy poplatky 6 4Ř0 Kč a v dalších letech 

se očekávají ve výši Ř 640 Kč. 

Náklady na nové zaměstnance 

Jelikož budou p ijati zatím dva zam stnanci, navýší si i odpovídající mzdové náklady. 

Po domluv  společnosti se budou mzdové náklady pohybovat na částce 16 000 Kč 

za zam stnance s praxí a 13 500 Kč za zam stnance bez praxe. Tito zam stnanci začnou 

pobírat mzdu až od kolaudace autoservisu, která je plánovaná na duben 2017. Tzn., 

m síční náklady na nové zam stnance budou 45 500 Kč. Navíc sociální a zdravotní 

pojišt ní hrazené zam stnavatelem Ěň4 % navíc k částce 45 500 Kčě. 

Tabulka 37: Mzdové náklady v Kč 

Rok/položka První rok Další roky Ě1Ň m síc ě 

Mzda 409 500 546 000  

Sociální a zdravotní 139 230 185 640 

(Zdroj: vlastní zpracováníě 
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4.4.2 Výnosy 

Určení výnos  auto/pneuservisu je velmi obtížné. Už jen z toho d vodu, že se jedná o 

auto/pneuservis určený jak pro osobní vozy, tak nákladní. Výnosy byly taktéž 

konzultovány s odborníkem v této oblasti. 

Autoservis 

Výnosy autoservisu jsou standardizovány a vypočítány podle hodinové taxy. 

Očekáváme, že budou pracovat vždy všichni ň mechanici. Nejvíce prací bude na osobních 

vozech, čili budou tvo it v tšinu výnos . Počet pracovních dn  v roce je Ň5Ň, pr m rný 

počet pracovních dn  za m síc je Ň1. 

První rok autoservisu 

V prvním roce se počítá s činností autoservisu ř m síc , z toho Ň m síce je období 

p ezouvání pneumatik, proto se zde uvažuje pouze s délkou 7 m síc , ale pouze pro první 

dva mechaniky, protože pro p ezouvání jsou pot eba práv  dva. Zbývající jeden, bude 

stále provád t b žnou mechanickou činnost autoservisu. 

Tabulka 38: Výnosy autoservisu 1. rok v Kč 

Jednotky/ 

mechanik 

(M) 

Kč/hod 
hod/ 

denně 

Počet 
dnů 

Počet 
měsíců 

Celkem Činnost 

1. M 370 8 21 7 435 120 Mechanické práce pro OV 

2. M 490 4 21 7 288 120 Mechanické práce pro NV 

 540 2 21 7 158 760 Elektriká ské práce OV 

 400 2 21 7 117 600 Elektriká ské práce NV 

3. M 300 8 8 9 172 800 Nonstop servis 

 430 8 13 9 402 480 Mechanické práce OV/NV 

Suma 

výnosů 

    1 574 880  

(Zdroj: vlastní zpracováníě 

Další roky autoservisu 

V dalším letech se p edpokládá, že činnost autoservisu bude u dvou mechanik  

vykonávána ř m síc  Ězohledn ní ň m síc  činnosti pneuservisuě a jednoho mechanika, 

který bude pracovat neustále na b žných činnostech autoservisu. 
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Tabulka 39: Výnosy autoservisu další roky v Kč 

Jednotky/ 
mechanik 

(M) 
Kč/hod 

hod/ 
denn  

Počet 
dn  

Počet 
m síc  

Celkem Činnost 

1. M 370 8 21 9 559 440 Mechanické práce pro OV 

2. M 490 4 21 9 370 440 Mechanické práce pro NV 

 540 2 21 9 204 120 Elektriká ské práce OV 

 400 2 21 9 151 200 Elektriká ské práce NV 

3. M 300 8 8 12 230 400 Nonstop servis 

 430 8 13 12 536 640 Mechanické práce OV/NV 

Suma 

výnosů 

    2 052 240  

(Zdroj: vlastní zpracováníě 

Pneuservis 

Výnosy pneuservisu již nejsou počítány podle pracovních normohodin, ale podle kus  

p ezutých vozidel. 

S nejvyššími výnosy je počítáno zejména v období p ezouvání pneumatik, jedná se o 

m síce íjen a polovina listopadu na zimní pneumatiky a celý b ezen a polovina dubna na 

letní pneumatiky, dohromady to jsou tedy ň m síce. Podle skutečných počt  voz , které 

jsou p ezuty v pneuservise nejmenovaného experta, se počet v dob  p ezouvání pohybuje 

na 10 vozech denn . Problém zde nastává tehdy, že nelze odhadnout, kolik aut bude 

osobních a kolik nákladních. Očekává se, že v tšina p ezouvaných voz  bude osobních. 

Jeden automechanik bude tedy spravovat pouze osobní vozy a druhý podle pot eby, buďto 

osobní pop ípad  nákladní. V období výše uvedených m síc  je uvažováno zejména 

s výnosy z pneuservisu. První rok však nelze počítat s 10 vozy a také se ň m síci, protože 

podnik začíná svou činnost až v dubnu, proto uvažujeme pouze se Ň m síci, protože celý 

b ezen tyto činnosti probíhat nebudou. Odhady výnos  jsou uvedeny v následujících 

tabulkách. 
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První rok pneuservis 

Tabulka 40: Výnosy pneuservisu 1. rok v KČ 

Jednotky/ 
mechanik (M) 

Cena za 
v z 

Počet 
voz /den 

Počet 
dn  

Počet 
m síc  

Celkem Činnost 

1. M 700 6 21   2 176 400 OV 

2. M 700 2 21 2 58 800 OV 

 2 960 1,5 21 2 186 480 NV 

Suma výnosů     421 680  

(Zdroj: vlastní zpracováníě 

Pneuservis další roky 

Tabulka 41: Výnosy pneuservisu další roky v Kč 

Jednotky/ 
mechanik (M) 

Cena za 
v z 

Počet 
voz /den 

Počet 
dn  

Počet 
m síc  

Celkem Činnost 

1. M 700 6 21   3 441 000 OV 

2. M 700 2 21 3 88 200 OV 

 2 960 2 21 3 372 960 NV 

Suma výnosů     902 160  

(Zdroj: vlastní zpracováníě 

Částka 700 Kč p edstavuje pr m rnou částku za p ezutí automobilu. 

Částka 2 960 Kč se skládá z částky ň70 Kč, která značí pr m rnou cenu za jedno kolo 

určená jako pr m r dle velikosti pneu x Ěkrátě 8 což je pr m rný počet kol na nákladním 

voze - 6 až 10 kol. Ěvýpočet ň70 x Ř = Ňř60ě. 

Úprava výnosů 

Jelikož jsme ve výnosech spíše pesimističt jší, počítáme s možným nevyužitím kapacit, 

nepracovalo by se celých p edpokládaných Ř hodin denn . Toto nevyužití počítáme 

zhruba na 10 %. Tzn., že u všech výnos  je nutné tuto chybu zohlednit a ponížit je o 

pravd podobnost výskytu této možnosti. Jednotlivé částky výnos  pak budou následující: 

 První rok autoservis 1 574 880 x 0,9 = 1 417 392,- Kč 

 Další roky autoservis 2 052 240 x 0,9 = 1 847 016,- Kč 

 První rok pneuservis 421 680 x 0,9 = 379 512,- Kč 

 Další roky pneuservis 902 160 x 0,9 = 911 944,- Kč  
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4.4.3 Financování 

Financování vybudování autoservisu bude z v tší části financováno cizími zdroji. Bude 

využit tzv. podnikatelský úv r. Jelikož podnik nemá p íliš velký problém s rentabilitou, 

nebo s financemi obecn , nem l by mít se získáním tohoto úv ru problém. Financování 

tedy bude probíhat v pom ru Ř0:20 (CK:VK). 

Financování z vlastních zdrojů 

Dvacet procent z celkových náklad  na po ízení bude financováno vlastními zdroji. 

Jelikož se podniku da í, m že si ze svých stávajících činností dovolit poskytnout určitou 

částku na rozvoj této aktivity.  

Financování z cizích zdrojů 

Pro financování cizími zdroji byl zvolen podnikatelský úv r, který bude financovat Ř0 % 

celé po izovací investice. Tento úv r bude vycházet z reálného návrhu kalkulace určitého 

úv ru. Částka, která je na úv r žádána se odvíjí podle náklad  spojených s vybudováním 

auto/pneu servisu. Výhodou je možnost využití tohoto zdroje financování, z toho d vodu, 

že podnik v současné dob , žádné podnikatelské úv ry nemá. 

Reálný návrh vytvo ila ČSOB banka. S touto bankou má podnik dobré zkušenosti a má u 

ní vedený i b žný účet. Proto banka poskytla i dobrou úrokovou míru 3 %. Nap íklad 

oproti konkurenční nabídce banky České spo itelny, která nabízí úrokové sazby od 5,řř 

%, nebo banky Raiffeisen Bank, která úrokovou sazbu nabízí od ň,řř %. 

Celková výše úv ru byla na základ  náklad  spojených s vybudováním autoservisu 

stanovena na částku 1,5 mil. Kč. Splatnost tohoto úv ru je 15 let anuitními m síčními 

splátkami, jejichž hodnota je 10 ň5ř Kč. To znamená, že výše úroku se m ní. Celkov  

bude úv r p eplacen o částku ň64 6Ň0 Kč. Veškeré údaje je možné vid t v p íloze č. ň a 

4. P edpokládá se, že úv r bude podepsán v prosinci Ň016 a splácet se začne od ledna 

2017. V prvním roce prob hne tedy již 1Ň splátek a hodnota, která tvo í výdaj je 

124 308 Kč. 

Vzhledem k tomu, že podnik má podstatn  vysoké množství pohledávek, kdy se částka 

pohybuje tém  na dvou milionech korun, mohl by také uvažovat o možnosti financování 

pomocí faktoringu a forfaitingu. Pro tuto práci však byl i po konzultaci s vedením 

podniku pro externí financování zvolen podnikatelský úv r. 
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4.4.4 Výpočet zisku 

Snížením náklad  na opravy vlastního vozového parku, autoservis ovlivní výsledky 

společnosti. Tyto náklady, které podnik eliminuje, by m ly pozitivní vliv na zvýšení 

zisku. Opravy jsou odhadovány každoročn  na částku Ň00 000 Kč. Díky vzniku vlastního 

auto/pneuservisu bude tato částka značn  nižší. 

Je pravd podobné, že položky výnos  porostou nap íklad tempem inflace. Jelikož je však 

velmi obtížné r st odhadnout, počítá se s konstantními výnosy. S tímto postupem 

souhlasilo samo vedení podniku, protože si nedovolili odhadovat možný nár st 

podnikání. Uv domuji si, že p ípadný nár st by znamenal stejný nár st v procentuálních 

částkách náklad  i výnos , avšak v absolutních částkách porostou výnosy rychleji, díky 

čemuž podnik získá dodatečný zisk, o který je tento výpočet podhodnocen. 

Tabulka 42: Výpočet zisku v Kč 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 

∑ Náklady 1 148 721 1 740 821 1 738 299 1 703 704 1 701 029 

Mzdové náklady 409 500 546 000 546 000 546 000 546 000 

Soc. a zdrav. Pojišt ní 139 230 185 640 185 640 185 640 185 640 

Spot ební materiál 400 000 700 000 700 000 700 000 700 000 

Energie 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 

Náklady na SW 6 480 8 460 8 460 8 460 8 460 

Náklady na pojišt ní 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 

Úroky ze splátky 43 900 41 455 38 933 36 338 33 663 

Odpisy 107 111 216 766 216 766 184 766 184 766 

∑ Výnosy 1 796 904 2 658 960 2 658 960 2 658 960 2 658 960 

Autoservis 1 417 392 1 847 016 1 847 016 1 847 016 1 847 016 

Pneuservis 379 512 811 944 811 944 811 944 811 944 

EBT 648 183 918 139 920 661 955 256 957 931 

Da  123 155 174 446 174 926 181 499 182 007 

EAT 771 338 743 693 745 735 773 757 775 924 

(Zdroj: vlastní zpracováníě  
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4.4.5 Ekonomická návratnost investice 

Pro ov ení výhodnosti investice, je nutné ji ekonomicky zhodnotit. Pro její zhodnocení 

je využito metody ČSH, která je základní metodou pro zjišt ní tohoto údaje. Na základ  

všech zjišt ných údaj  jsme se rozhodli pro životnost investice na 7 let. Je to p evážn  

z toho d vodu, že r zná vybavení mají r znou dobu životnosti, počítáme tedy s cca sedmi 

lety. Poté se očekává, že nastane obnovovací investice. Po vypočtení kumulovaného CF 

se dosáhlo výsledku, že investice je b hem t chto 7 let kladná a proto je možné ji 

realizovat. Už v p ípad  výpočtu EůT se potvrdilo, že tato investice p inese podniku zisk. 

Výsledky jsou uvedeny v tabulce níže. 

Sazba pro diskontování rozdílu p íjm  a výdaj  odpovídá sazb  zjišt né pomocí ukazatele 

WACC a to z d vodu kombinovaného financování, jak vlastními tak cizími zdroji. Sazba 

u cizích úv r  je 3 % (úroková sazba z úv ru od ČSOBě a z vlastních 10 % - p edstavuje 

to sazbu p i alternativním použití investovaných pen z. Výpočet hodnoty WůCC je pak 

následující: WůCC = 0,Ř * 0,0ň * Ě1-0,19) + 0,2 * 0,1 = 3,944. 

Pro zjednodušení budeme počítat, že všichni zákazníci budou za služby platit v hotovosti, 

nikoli na fakturu, Proto jsou všechny očekávané výnosy rovnou p íjmy. U tohoto druhu 

činnosti se navíc očekává, že zam stnanci na fakturu p íliš platit nebudou.  

Položky p íjm  jsou složeny z částek získaných na základ  poskytování služeb 

autoservisem a pneuservisem. Položky výdaj  jsou sumou položek mzdových náklad , 

sociálního i zdravotního pojišt ní, spot ebního materiálu, energií, ostatních náklad , kam 

spadá platba za licenci na software, pojišt ní vozu pro nonstop servis a splátka úv ru.  

Stejn  jako v p ípad  výpočtu VH se ani u výpočtu ČSH nepočítá s žádným nár stem 

op t z d vodu t žkého odhadu možného rozvoje. 



101 
 

 

Tabulka 43: Výpočet ČSH investice 

Položky/rok 
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

P íjmy  1 796 904 2 658 960 2 658 960 2 658 960 2 658 960 2 658 960 2 658 960 

Výdaje 1 800 000 1 122 018 1 606 908 1 606 908 1 606 908 1 606 908 1 606 908 1 606 908 

Budoucí pen žní -1 800 000 674 886 1 052 052 1 052 052 1 052 052 1 052 052 1 052 052 1 052 052 

Diskontní faktor 1 1,039 1,060 1,091 1,123 1,156 1,190 1,225 

CF -1 800 000 649 278 992 739 964 349 936 770 909 980 883 957 858 677 

Diskontované CF -1 800 000 -1 150 722 -151 675 812 673 1 749 444 2 659 424 3 543 380 4 402 058 

ČSH        4 402 058 

(Zdroj: vlastní zpracováníě 
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4.5 Návrh komunikačního mixu 

Součástí rozvoje obchodních aktivit by m la být i kvalitní propagace, kterou podnik p íliš 

ne eší. Jak vyplynulo z provedených analýz, propagace je ve sledované firm  na kritické 

úrovni. Má sice webové stránky, kde jsou podstatné informace jako činnost firmy a 

kontakt, jejich grafické zpracování je však velmi zaostalé a je na nich patrné, že vznikly 

již p i zakládání podniku v roce 2011. Níže jsou uvedena doporučení na zkvalitn ní 

propagace. 

Z toho d vodu, že firma nemá zam stnance, který by si propagaci vzal sám na starost, 

bylo by vhodné si na tuto činnost najmout externího pracovníka. Vytvo il by nové 

internetové stránky a hlavn  by zaškolil n jakého zam stnance z podniku, 

pravd podobn  asistentku jednatele, pop ípad  nového zam stnance, který by m l 

propagaci na starost i nadále. Ěpr m rná cena ň0 000 Kč, z r zných internetových zdroj ) 

Webové stránky by m ly být nejd íve rozčlen ny na jednotlivé záložky služeb, které 

firma poskytuje, to znamená, autodoprava, zemní práce, je ábnické práce a samoz ejm  

nov  navrhovaný autoservis. Pod jednotlivými záložkami by pak bylo další člen ní již 

konkrétních služeb. Dále by mohl být dopln n i ceník, protože ada lidí nebude firmu 

kontaktovat jen z d vodu ceníku a tak m že podnik p icházet o velkou část potenciálních 

zákazník , kte í by se v p ípad  online zve ejn ní cen rozhodli služeb podniku využít. 

Dále bych zde doplnila informace jako reference – významní obchodní partne i aj. 

Samoz ejmostí je také kontakt. Novinkou by byla i možnost vyjád ení svého názoru a 

spokojenosti se službami. 

Mimo webové stránky by podnik m l využívat více i stránky na sociální síti, které sice 

existují, ale je zde op t na první pohled znát, že stránkám není v nována žádná péče. 

Mohly by zde být dopl ovány nap íklad fotografie p i samotném pr b hu prací. (zdarma) 

Stávající polepy, které jsou na vozech používány, jsou pom rn  zastaralé a nep sobí 

„sehran “. Do budoucna by se mohly tyto polepy nahradit novými, které by byly všechny 

v jednotném konkrétním stylu. Ěpr m rná cena za polepení 10 voz   20 000 Kčě 

Jako možný zp sob, který by vedl ke zlepšení propagace, bych využila orientační značky, 

ve m st  Dub any a Ratíškovice. Byly by to jasn  viditelné značky s jednoznačnou 

informací o sm ru a umíst ní samotného podniku. Investovat do tohoto typu propagace 

je zejména z d vodu existence nového rozší ení portfolia služeb na oblast autoopravny a 
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autoservisu. Podnikový areál by m l být též označen viditelným logem společnosti. 

Stačilo by toto logo namalovat na plechový plot, který ohraničuje celý pozemek. Ušet ilo 

by se tak na drahých polepech, plachtách, billboardech apod. (zpr m rovaná cena 

z internetových zdroj  za 4 ks 4 000 Kč) 

V tém  všech m stech okolo, kde se podnik nachází, funguje buď to kabelová televize, 

nebo dokonce ješt  rozhlas. K podpo e propagace by se tedy dalo využít i tohoto 

reklamního kanálu. Nejedná se ani o nijak finančn  náročnou položku, takže podnik by 

tím mohl jedin  získat.  

Zejména z toho d vodu, že chce podnik mít ve fungování i elektronické objednávání pro 

využití služeb auto/pneuservisu, bylo by vhodné internetové stránce nastavit kvalitní 

reklamu pomocí Google ůdWords, jenž spočívá ve správném zvolení klíčových slov, 

které pomáhají p i vyhledávání jednotlivých stránek na internetu v našem p ípad  

podniku Rajnošek s.r.o. Jako výstižná klíčová slova by bylo vhodné zvolit slova, 

odpovídající všem činnostem, na které je podnik zam en. Taková slova p edstavují 

nap íklad autodoprava, rozvoz, dovoz, stavební materiál, stavební práce, je ábnické 

práce, a velmi d ležité je zam it se práv  na novou aktivitu auto/pneuservis, která by 

m la fungovat práv  i za pomoci internetu. V tomto p ípad  by byla odpovídající slova 

jako autoservis, pneuservis, objednání online, p ezouvání pneumatik, oprava vozu, 

autoservis nákladních vozidel, a další. Na nastavení této služby bych doporučovala využít 

studenta VŠ se zam ením na online marketing. Cena by pak byla nižší než u člov ka, 

který se tímto již živí. Ěp edpokládaný náklad 6 000 Kč studentovi a investiční náklady 

na PPC Google AdWords 20 000 Kč/ročn ě 

Celkové náklady 

Náklady, které budou spojené s propagací, tvo í odhadovanou částku cca 80.000 Kč za 

první rok. Tato částka je pouze orientační, protože je pr m rována podle r zných 

nabídek. Částka bude uhrazena z vlastních zdroj  podniku. Z toho d vodu, že se 

propagace netýká pouze samotného návrhu ešení, ale celého podniku, nejsou tyto 

náklady zahrnuté do výše popsaného ekonomického zhodnocení. 
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5 Závěr 

Hlavním cílem diplomové práce bylo nalézt a navrhnout zp sob možného rozvoje 

obchodních aktivit společnosti Rajnošek s.r.o., čehož bylo také dosaženo, a jeden 

z možných zp sob  byl konkrétn  popsán v návrhové části. Díky spln ní hlavního cíle 

m lo dojít k získání nových a odlišných zákazník , zaručení pozitivního vývoje 

podnikání a také ke snížení rizika, plynoucího ze současných obchodních aktivit podniku, 

které jsou značn  omezené práv  sezónností.  

Pro spln ní hlavního cíle sloužily jako podklad jednotlivé analýzy, z nichž byly získány 

podstatné informace ke konkrétnímu návrhu pro rozvoj obchodních aktivit. T mto 

analýzám p edcházela část zam ená na teoretické poznatky, které byly dále využity 

v praktické části práce. D ležitou pasáž v části teoretického východiska tvo ily zejména 

jednotlivé analýzy – vnit ní, oborové a vnit ní prost edí. 

V první části práce byla tedy zpracována teoretická východiska, která tvo ila východisko 

pro část následující, která p edstavuje analýzu současného stavu podniku. Nejd íve zde 

byl popsán podnik samotný, jehož hlavními činnostmi jsou v současné dob  autodoprava, 

zemní a je ábnické práce. Dále bylo provedeno zkoumání jednotlivých prost edí, což 

p edstavovaly analýza vn jšího prost edí, kde byla popsána SLEPT metoda, oborového 

prost edí, v níž byla popsána analýza trhu i Porter v model p ti konkurenčních sil a 

analýza prost edí vnit ního, kde šlo o zpracování modelu 7S, marketingového mixu a 

analýzy finanční. Ze získaných informací byla na záv r vytvo ena analýza SWOT. 

Z jejího výsledného zhodnocení vyšla jako nejvhodn jší strategie Maxi-maxi, což je 

využití silných stránek a p íležitostí podniku. Bylo zde i od vodn ní rozvoje na základ  

Ansoffovi matice, kde byla zvolena strategie diverzifikace. 

Po zpracování této části práce následovala návrhová část, kde byl vytvo en reálný návrh 

pro rozvoj obchodních aktivit. Podnik si nep ál rozvíjet své stávající aktivity, již z toho 

d vodu, že má tyto činnosti pom rn  hodn  rozsáhlé. Proto vedení podniku souhlasilo 

s jedním z návrh  rozší ení obchodních aktivit na vybudování autoservisu a poskytování 

tak služeb oprav vozidel. Díky rozší ení svého stávající portfolia služeb dojde také 

k rozší ení stávajících zákazník , omezení rizika sezónnosti a zabezpečení pozitivního 

vývoje společnosti, což jsou hlavní požadavky spojené s hlavním cílem práce. Tento 

auto/pneuservis bude sloužit jak podniku, tak vn jšímu okolí a bude určen jak pro osobní 

vozy, tak vozy užitkové, nákladní i stroje. Po podrobném popisu celého návrhu 
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vybudování autoservisu a po konkrétním vyčíslení náklad  a výnos , bylo provedeno 

ekonomické zhodnocení investice. Na základ  výnos  a náklad  byl zjišt n výsledek 

hospoda ení a z p íjm  a výdaj  bylo zjišt no CF podniku a následn  ČSH. Jak v p ípad  

zisku tak i ČSH byly zjišt ny pozitivní informace v podob  zisku a kladné hodnoty ČSH. 

Tyto informace pak vedly k záv r m, že se tato investice podniku opravdu vyplatí. 

Kapitálový výdaj hodnoty investice je odhadován na částku 1,8 milionu Kč a je 

financován v pom ru Ř0:Ň0 ĚCZ:VZ). 

Po konkrétním návrhu na rozvoj obchodních aktivit je uveden i stručný návrh na 

zkvalitn ní komunikačního mixu celého podniku, protože tuto stránku podnik nemá p íliš 

dob e ošet enou. Do budoucna by bylo určit  vhodné se na tento problém zam it a 

propagaci také více rozvíjet a neopomínat ji.  

Formulováním návrhu byl spln n hlavní cíl této diplomové práce, kterým byl návrh pro 

rozvoj obchodních aktivit společnosti Rajnošek s.r.o. Vedlejších cíl  práce bylo dosaženo 

provedením jednotlivých analýz, zam ených na vn jší a vnit ní prost edí, které vedly ke 

zjišt ní d ležitých poznatk  pro návrhovou část práce. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Stávající ceník služeb 

AUTODOPRAVA 

Automobil Cena za km Nákládka/vykládka 

Avia  Ň0 Kč/km ňŇ0 Kč/hod 

Liaz ŇŘ Kč/km 4Ň0 Kč/hod 

Tatra ň5 Kč/km 500 Kč/hod 

Renault - tahač ň5 Kč/km 500 Kč/hod 

Zemní práce 

Typ stroje Cena za 1 hod.  

Bagr UNC Locust 752 500 Kč/hod  

Traktobagr Case 580 650 Kč/hod  

Traktobagr Caterpillar 432 D 650 Kč/hod  

Kolové čerpadlo DH 11Ň 1000 Kč/hod  

Otočný bagr Case Poclain 11ŘŘ 1Ň00 Kč/hod  

Jeřábnické práce 

Typ stroje Cena za 1 hod. Cena za 1 km 

Tatra 815 AD 14 750 Kč/hod 40 Kč/hod 

Štěrk, písek, okrasné kamenivo 

Druh materiálu Frakce Cena za m3 

Kopaný písek 0 – 2 600 Kč/ m3 

Št rk Ěpot rě 0 – 4 500 Kč/ m3 

Hrubý Št rk 0 – 22 600 Kč/mň 

Drcené kamenivo 

4 – 8 

600 Kč/ m3 

8 – 16 

16 – 32 

0 – 32 

0 – 63 

Oblázky 16 – 23 600 Kč/ m3 
22 - 63 

(Zdroj: vlastní zpracování, data: interní data společnostiě 

  



II 
 

 

Příloha č. 2: Celkové zhodnocení SWOT analýzy  

 Silné stránky Slabé stránky 

S1 S2 S3 S5 Celkem W2 W3 W5 W6 Celkem 

P
íle

ži
to

st
i  

O2 1 3 1 1 6 1 -1 -3 -2 -5 

O3 1 2 1 2 6 -1 -1 -1 -1 -4 

O4 3 3 4 4 14 -3 -3 -2 3 -5 

O5 2 1 2 1 6 -1 -2 -1 -1 -5 

Celkem     32     -19 

H
ro

zb
y

 

T1 -3 -2 -2 1 -6 2 4 2 1 9 

T2 1 1 1 -2 -1 1 1 3 1 6 

T3 -1 1 1 1 2 3 2 1 -1 5 

T5 -2 -3 1 3 -1 1 2 -1 2 4 

Celkem     -6     24 

(Zdroj: vlastní zpracováníě 
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Příloha č. 3: První rok splácení úvěru - úrok, úmor, konečná hodnota 

Rok Měsíc 
Počáteční 
hodnota 

Úrok Úmor 
Konečná 
hodnota 

1 1 1500000 3750 6609 1493391 

1 2 1493391 3733 6625 1486766 

1 3 1486766 3717 6642 1480124 

1 4 1480124 3700 6658 1473466 

1 5 1473466 3684 6675 1466791 

1 6 1466791 3667 6692 1460099 

1 7 1460099 3650 6708 1453391 

1 8 1453391 3633 6725 1446665 

1 9 1446665 3617 6742 1439923 

1 10 1439923 3600 6759 1433164 

1 11 1433164 3583 6776 1426388 

1 12 1426388 3566 6793 1419596 

(Zdroj: vlastní zpracování, data: ČSOB, Ň016ě 
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Příloha č. 4: Simulovaný úvěr na financování počáteční investice od ČSOB banky 

 

(Zdroj: ČSOB, Ň016ě  
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Příloha č. 5: Návrh ceníku pro auto/pneuservis 

(Zdroj: vlastní zpracováníě 


