
 

 





 



Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá řízením rizik ve společnosti AT CAR, s.r.o., se zaměřením na 

brněnskou pobočku. Pro řízení rizik je důležitá identifikace, analýza a snižování rizik. Tento 

proces je popsán v teoretické části, včetně pojmů souvisejících s danou tématikou. V 

analytické části jsou identifikována rizika, zejména pomocí SLEPTE analýzy, Porterovy 

analýzy a 7S modelu. Nalezená rizika jsou hodnocena skórovací metodou. Poslední část je 

věnována návrhům opatření pro snížení rizik. 

Abstract 

Risk management in company AT CAR, s.r.o. with focus on its branch Brno is the main topic 

of this thesis. As for the risk management itself, the most important tasks are identification, 

analysis and reducing the possible risks. These processes are described and discussed in the 

theoretical part of the thesis, while it also introduces all important terms related to this topic. 

In the analytical part, the risks are identified using appropriate methods such as SLEPTE 

analysis, Porter’s Five Forces and 7S model. The risks identified are thereafter evaluated 

using the scoring method. In the last part, recommendations and measures for reducing the 

risk are presented. 

Klíčová slova 

Rizika, řízení rizik, identifikace rizik, analýza rizik, snižování rizik. 
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ÚVOD 

Téma diplomové práce jsem si zvolil na základě toho, že jsem chtěl uplatnit teoretické 

znalosti získané studiem rizikového inženýrství na společnost, kde již delší dobu pracuji. 

Společnost působí pod světoznámou značkou v oblasti poskytování pronájmů automobilů a 

s tím spojených služeb. Právě zkušenosti získané prací a spojení studia rizik, mělo za následek 

zamyšlení se nad konkrétními riziky, které působí na společnost a mohou ovlivňovat moje 

pracovní prostředí, moje kolegy, firemní procesy a celou budoucnost společnosti. Záměrně 

jsem potom věnoval pozornost rizikům ovlivňující konkrétní pobočku, kde pracuji, protože o 

jejím fungování mám určité znalosti.  

Rizika se mohou vyskytovat téměř všude, a proto je zprvu nutné analyzovat vnější prostředí, 

oborové okolí a interní prostředí. Shrnutí a porovnání všech slabých stránek, silných stránek a 

příležitostí i hrozeb je zachyceno ve SWOT analýze. 

Rizika přitom neznamenají pouze výčet hrozeb a vlivů, které mají negativní dopad, ale jedná 

se také o příležitosti, díky kterým může společnost držet konkurenceschopnost a dále růst. 

Řízením rizik se ve společnosti nikdo důkladně nezabývá a přitom se jedná o velmi důležitý 

proces, který ovlivňuje celou společnost. Konkrétně tedy proces řízení rizik zahrnuje 

identifikaci, analýzu a hodnocení rizik. Velmi důležité je potom zvolit taková opatření, která 

vedou ke snížení či eliminaci rizik. 

V této práci bych chtěl také poukázat na to, že když se rizika nepřehlížejí, ale řídí, je potom 

možné rychle reagovat na změny, udržet si stabilitu a zvýšit svoji výkonnost. A byl bych rád, 

kdyby tato společnost mohla upevnit svoje základy, na těchto pevných základech dále růst a 

vytvořit si dobré vyhlídky do budoucna, jelikož má veliký potenciál.  
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1  VYMEZENÍ CÍLŮ PRÁCE 

Hlavním cílem práce je analýza a zhodnocení rizik společnosti se zaměřením na konkrétní 

pobočku společnosti a na základě analýz navrhnout vlastní reálně proveditelné opatření 

vedoucí k eliminaci rizik. 

K dosažení cílu je zvolen následující postup obsahující: 

 Strategickou analýzu vnějšího, oborového a interního prostředí společnosti, 

 SWOT analýzu, 

 Analýzu rizik, 

 Vlastní návrhy opatření vedoucí ke snížení rizik. 

Práce je strukturována do tří částí. První části obsahuje teoretická východiska a je zde 

vysvětlen pojem riziko, včetně souvisejících termínů, dále je popsáno dělení rizik, řízení rizik, 

identifikace a analýza rizik včetně popisu skórovací metody. V závěru první části je uvedeno 

snižování rizik a hlavní metody strategické analýzy prostředí. 

Další část je věnována představení společnosti jako celku a také popisu konkrétní pobočky. 

Vnější okolí je analyzováno pomocí SLEPTE analýzy, oborové pomocí Porterova modelu pěti 

sil a vnitřní prostředí mapuje „7S“ model. Ve SWOT analýze jsou porovnány silné, slabé 

stránky a příležitosti a hrozby. Z předchozích kapitol jsou identifikována rizika a ohodnocena 

pomocí skórovací metody. 

Třetí část tvoří vlastní návrhy, které by mohla společnost uskutečnit proto, aby došlo ke 

snížení rizik. Návrhy jsou uvedeny včetně finančního vyčíslení. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 RIZIKO 

„Riziko a nejistota jsou významným atributem většiny lidských aktivit, a to zejména aktivit 

podnikatelských. Výzkum a vývoj nových produktů, zavádění moderních technologií, vstupy na 

nové trhy, fůze a akvizice, velké investiční projekty,restrukturalizace společností aj. mohou 

sloužit jako příklady aktivit, jejichž budoucí výsledky jsou nejisté a mohou se odchylovat od 

výsledků plánovaných či předpokládaných, být horší či lepší.“(Fotr,Hnilica,2014, str.14) 

Neexistuje jedna všeobecná definice pro riziko a z tohoto důvodu se vyjadřuje různě: 

 Možnost vzniku ztráty, nezdaru, 

 Velké množství možných výsledků či nejistota jejich dosažení, 

 Odchýlení reálných a očekávaných výsledků, 

 Pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku odlišujícího se od toho očekávaného, 

 Nebezpečí negativní odchylky od cíle, 

 Nebezpečí chybného rozhodnutí, 

 Možnost vzniku zisku či ztráty, 

 Neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiv, 

 Střední hodnota ztrátové funkce, 

 Kombinace pravděpodobnosti události a jejího následku. (Smejkal, Rais, 2013) 

Tento počet různých pojmů pro vyjádření rizik však není konečný a existuje mnoho dalších 

způsobů jak ho vyjádřit. Obecně však riziko lze vyjádřit jako úroveň nežádoucích důsledků 

možného působení potenciální hrozby. Všechny definice sdílejí společné prvky: 

 Časový rámec, 

 Možnost výskytu události, 

 Míra závažnosti důsledků. 

Proto lze riziko vyjádřit ve tvaru tzv. rovnice rizika:  

Riziko = pravděpodobnost výskytu x závažnost důsledků.  

Riziko tedy v podniku vyjadřuje spojení nejistoty (co by mohlo nastat) s cíly (kterých je třeba 

dosáhnout) a vyjadřuje se tak míra ohrožení i míra příležitostí. (Zuzák, Königová, 2009) 

https://vufind.mzk.cz/Author/Home?author=K%C3%B6nigov%C3%A1%2C+Martina%2C+1979-
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2.1.1 Vybrané pojmy související s rizikem 

V souvislosti s riziky se objevuje celá řada dalších pojmů, a proto jsou níže popsány 

nejdůležitější pojmy spojené s danou tématikou. 

Nejistota představuje především neschopnost spolehlivého odhadu budoucího vývoje faktorů 

rizika, které ovlivňují výsledky aktivit. (Fotr, Hnilica, 2014) 

Újma je obecný pojem, který vyjadřuje stav, kdy po vzniku nepříznivé události, trpí 

jednotlivec nebo skupina jednotlivců zármutkem, bolestí, strachem nebo obavami. Újmu nelze 

jednoznačně vyjádřit penězi. 

Škoda je definována jako majetková újma, která nastala vznikem nebezpečí.  Většinou lze 

škodu vyjádřit v penězích. 

Nebezpečí je reálná hrozba poškození objektu nebo procesu. 

Riziková situace představuje všechny situace, jež mají za následek zatížení projektu 

nebezpečím a rizikem (Tichý, 2006) 

Problémová situace je nestandardní situace, která ze subjektivních či objektivních důvodů 

vyžaduje řešení.(Janíček, Marek, 2013) 

2.1.2 Přístup k riziku 

Existují tři základní přístupy k riziku: 

 Averze k riziku – při sklonu k averzi se dochází k vyhýbání se velmi rizikovým 

projektům a spíše se vybírají projekty, které se vyznačují jistotou a přijatelnými 

výsledky. 

 Sklon k riziku – preferují se velmi rizikové projekty, které mohou zaručovat vysoké 

zisky, ale také se zároveň vyznačují možností vzniku ztráty. 

 Neutrální postoj – zde je určitá rovnováha mezi sklonem k riziku a k averzi k riziku. 

(Smejkal, Rais, 2013) 

Postoj k riziku se u jednotlivců (především manažerů) značně liší a mohou ho ovlivňovat 

následující faktory: 

 Osobní přístup k řešení rizikových situací, které zažili během svého života. 

 Zkušenosti z předchozích rizikových rozhodnutí. 
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 Systém řízení firmy a vnitřní prostředí firmy, především se jedná o různé předpisy a 

organizační řády. (Smejkal, Rais, 2013) 

2.1.3 Rozdělení rizik 

Rizika lze členit do mnoha kategorií a podle mnoha kriterií. V této kapitole zprvu bude 

popsáno základní a obecnější rozdělení rizik a dále bude zmíněno členění rizik z hlediska 

jejich věcné náplně. (Tichý, 2006) 

Hmotné riziko bývá nějakým způsobem měřitelné. Nehmotné riziko bývá také označováno 

za psychologické riziko a bývá spojováno s duševní činností nebo nečinností. 

Spekulativní riziko je riziko, které se podstupuje cíleně a motivem z tohoto rizika je zisk. 

Tato rizika jsou nepojistitelná, někdy se označují jako pozitivní rizika. Čisté riziko se 

vyznačuje tím, že jeho realizace má vždy negativní dopad a proto se mu snažíme vyhnout. 

Většinou se jedná o pojistitelná rizika. 

Systematické riziko se charakterizuje tím, že je mu vystaveno několik projektů určité třídy a 

nelze jej regulovat diverzifikací. Nesystematické riziko je vztaženo pouze na jeden projekt a 

na ostatních projektech je nezávislé. Je možné jej částečně přenést i na jiné projekty což může 

mít za následek redukci portfolia rizik u daného projektu. 

Rizika pojistitelná představují rizika, která jsou identifikovatelná, náhodná, 

kvantifikovatelná a matematicko-statisticky popsatelné. Rizika nepojistitelná taková rizika, 

která nesplňují zmíněné kritéria pro pojistitelná rizika. 

Strategické riziko je pojeno se strategickým rozhodováním. Operační riziko je znakem 

operačního rozhodování. 

Odhadované riziko nelze číselně vyjádřit a pouze o něm můžeme říci, zda existuje či nikoliv. 

(Tichý, 2006) 

Vnitřní rizika jsou vztažena k vnitřním faktorům firmy. Vnější rizika patří naopak do 

podnikatelského okolí, kde firma působí. 

Ovlivnitelná rizika můžeme eliminovat nebo oslabit opatřením, které působí přímo na 

příčiny vzniku rizika a tím snižují pravděpodobnost vniku negativních událostí.  

Neovlivnitelná rizika nelze ovlivnit působením na jejich příčiny pouze je možné přijmou 

jistá opatření pro snížení negativních následků.  
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Rozlišení rizik z hlediska jejich věcné náplně: 

 Technicko-technologická, 

 Výrobní (dodavatelská, provozní), 

 Ekonomická, 

 Tržní (prodejní, cenová), 

 Finanční (likviditní), 

 Kreditní, 

 Legislativní, 

 Politické, 

 Enviromentální, 

 Rizika spojená s lidským činitelem. (Fotr, Hnilica, 2014) 

2.2 ŘÍZENÍ RIZIK 

Jedná se o proces, kdy subjekt usiluje o zamezení ovlivňování již působících i budoucích 

faktorů a navrhuje řešení k eliminaci účinků negativních vlivů a zároveň také nabízí možnost 

využití příležitosti působení pozitivních vlivů. Řízení rizik obsahuje také rozhodovací proces, 

který vychází z analýzy rizika, kdy po zvážení zejména ekonomických, technických, 

sociálních a politických faktorů dochází k vyvíjení, analýze a srovnání možných 

preventivních a regulačních opatření. Následně jsou z nich vybrány ty, které existující rizika 

minimalizují. Velmi důležitou částí procesu řízení rizik bývá selekce optimálního řešení. Na 

začátku je nutné určit úroveň rizika, dále následuje zhodnocení nákladnosti všech variant 

řešení pro minimalizaci rizika a také zhodnocení jejich přínosů. Následně tento proces 

pokračuje klasifikací dopadů a přínosů a analýzou důsledků ze zvoleného rozhodnutí na 

samotný subjekt i jeho okolí.  Dále je potřeba udělat rozhodnutí ohledně uskutečnění opatření 

pro snížení rizika a předpokládá se jeho další monitorování v případě velké nejistoty spojenou 

se současnou úrovní poznání a s tím spojenou neschopností minimalizovat riziko ve fázi 

tvorby rozhodnutí. Rozhodnutí nebo více variant rozhodnutí bývá výsledkem všech etap 

řízení rizik. Neakceptovatelná úroveň rizik by měla vést k přerušení procesu a zavedení 

opatření vedoucího ke snížení rizika. U přijatelných rizik, která však nejsou bezvýznamná a 

kde je možnost značného zisku se vypracovává plán preventivních opatření, který má mít za 

následek jejich redukci. Zbytková rizika, jež nelze protiopatřením minimalizovat vyžadují 

sestavení krizového plánu.(Smejkal, Rais, 2013) 
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Existují tři základní hlediska, jak může být systém managementu vybudován: 

 Vyvoláním vnitřní potřebou organizace, kdy jsou cílem především: 

o Omezení vzrůstajících nákladů spojených s 

- Realizací nebezpečí 

- Eliminací rizik 

- Transferem rizik 

o Snížení stávajících vlastních nákladů 

o Omezení ztráty včasným varováním 

o Usnadnění externího a interního auditu 

o Zvýhodnění uvěrových a finančních podmínek 

o Zvýšení kvality rizikového rozhodování 

o Objektivizace rozhodovacích procesů 

- Pomocí spolehlivějšího plánování 

- Průhlednějšího rozdělení pravomocí a odpovědnosti 

- Omezení subjektivních rozhodnuté 

 Vyvoláním vnějšími potřebami to jsou zejména: 

o Investoři 

o Zákazníci 

o Banky 

o Pojišťovny 

o Auditoři 

 Management rizik, který si žádá komerční prostředí a má mít za výsledek: 

o Zlepšení image a ratingu 

o Vyšší konkurenceschopnost (Tichý, 2006) 

Dalšími důvody k zavedení managementu rizik může být: 

 Stále složitější legislativa – legislativa je stále komplikovanější a mění se. 

 Dražší pojištění – dochází k nárůstu plateb pojišťovnám a zároveň k různým výlukám, 

kdy pojištění nepokryje celou škodu. 

 Zákazníci – je zde snaha o přesun právní zodpovědnosti na dodavatele. 

 Kritika veřejnosti – očekávají se vysoké standardy podnikové kultury a stále více je 

kritizováno znečišťování životního prostředí, nebezpečné výrobky a zpronevěra. 

 Postoj managementu – poučení se z nezdarů jiných podniků. (Kafka, 2009) 
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Mezi nejdůležitější procesy managementu rizik patří: 

 Identifikace rizika, 

 Určení metody realizované v managementu rizik, 

 Přijetí opatření, 

 Monitoring rizik. (Kafka, 2009) 

Jedná se o nepřetržitý proces viz obrázek níže. 

 

Obr. č.  1- Management rizik 

 (Zdroj: vlastní zpracování dle Kafka, 2009) 

 

Přínos zavedení managementu rizik má pozitivní vliv na: 

 Lepší strategické rozhodnutí, 

 Rychlejší reakce a efektivnější reakce na katastrofy, 

 Konkurenční výhoda, 

 Účinnější rozdělování kapitálu, 

 Zvýšení důvěryhodnosti u investorů, pojišťoven a bank, 

 Snížení ztrátovosti. (Kafka, 2009) 

2.3 IDENTIFIKACE RIZIK 

„Cílem identifikace rizik je dospět k vyčerpávajícímu souboru rizikových faktorů, které by 

mohly ovlivnit hospodářské či jiné výsledky firmy, hodnotu jejich určitých aktiv nebo míru 

úspěšnosti připravovaných, resp. Realizovaných investičních projektů.“ (Fotr, Hnilica,str.25) 
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Hlavním důvodem, proč provádět identifikaci rizik je tedy najít co možná nejvíce rizik, 

správně je popsat a porozumět jim. V této fázi je tedy důležitější kvantita, jelikož je 

výhodnější některá rizika následně v celkovém součtu vyloučit, něž si některých rizik 

nevšimnout. Dále je také nutné nesoustředit se pouze na hrozby ale také na příležitosti a na to 

co lze ještě zlepšit. V rámci identifikace rizik potřeba iniciovat tvořivost a interaktivu.  Je 

potřeba všechna zaznamenaná rizika ponechávat v záznamech, jelikož v praxi se potom může 

stát, že i vyloučené riziko nakonec nastane. (Korecký, Trkovský, 2011) 

2.3.1 Metody identifikace rizik 

Metody pro identifikaci rizik se dají rozčlenit na univerzální, které slouží především pro 

získání informací a ostatní metody, které mají speciální použití. Zvláštní skupinu tvoří metody 

využívající diagramy. Diagramy se používají pro identifikaci rizik, protože díky nim lze lépe 

pochopit procesům, vazbám a souvislostem a také pro najití příčin rizik. (Korecký, Trkovský, 

2011) 

Posouzení dokumentace a báze znalostí 

Jedná se o základní metodu, kde se k identifikaci rizik posuzuje kvalita a konzistentnost 

dokumentů, jež jsou k dispozici. Mnoho hrozeb i příležitostí je možné odkrýt už jen 

porovnáním těchto dokumentů. Kromě dokumentů je nutné také využít zkušenosti z minulých 

projektů. Touto metodou se zahajuje identifikace rizik a účastní se ho celý tým, avšak studiem 

dokumentace se zabývá především management nebo experti. (Korecký, Trkovský, 2011) 

Brainstorming 

Velmi často využívaná účinná metoda, pomocí které se získávají informace a hledají rizika. 

Pro lidi je brainstorming snadno srozumitelný a má logický postup. Tato metoda je 

charakteristická tím, že lidé formulují nápady k určitému tématu a vzniklé myšlenky vedou 

k dalším nápadům a k zapojení všech účastníků. Pro správný postup je nejdůležitější zvolit 

vhodné účastníky, vybrat vhodného moderátora, zvolit vhodný postup pro diskuzi a připravit 

si prostředky pro zápis návrhů. (Korecký, Trkovský, 2011) 

Provedení „Pre-Mortem“ 

Tuto metodu lze kombinovat s brainstormingem a spočívá v tom, že si účastníci představí, že 

projekt již skončil a ve výsledku nebylo dosaženo vytyčených cílů. Účastníci potom popisují, 

proč byl tento projekt neúspěšný. Výhodou této metody je, že je zábavná, neobvyklá, 
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nevyvolává obavy a s její pomocí lze získat na projekt jiný pohled. (Korecký, Trkovský, 

2011) 

Technika nominální skupiny 

Účelem této metody je pokus o jednotnou formulaci názorů všech účastníků. Je možné ji 

použít na konci brainstormingu. V procesu identifikace rizik se využívá především pro výběr 

rizik a pro jejich seřazení podle důležitosti. V dalších částech může sloužit i k sjednocení 

společného názoru na ohodnocení dopadu a pravděpodobnosti nebo pro výběr nejvhodnější 

odezvy na riziko. Samotný postup probíhá tak, že účastníci hodnotí rizika podle dané škály a 

výsledkem je seřazení nejdůležitějších rizik. (Korecký, Trkovský, 2011) 

Strukturované rozhovory, diskuze s experty 

Jedná se o velmi důležitou metodu, která následuje po primární identifikaci rizik. Pomocí této 

metody je možné rizika dále rozšířit i zpřesnit. Tato metoda se nepoužívá pouze u fáze 

identifikace rizik, ale je využívána řadě dalších fází. Mezi důležité prvky této metody patří 

výběr vhodných účastníků, získávání objektivních informací pomocí otevřených dotazů a 

sondážních, hypotetických, reflexních a uzavřených otázek a v neposlední řadě je důležité 

poslat získané informace ostatním členům. (Korecký, Trkovský, 2011) 

Metoda Delphi 

Tato metoda má podobu písemné komunikace s externími odborníky, kteří jsou hůře 

dosažitelní pro osobní komunikaci. Pomocí metody Delphi je možné získat společný názor 

expertů na rizika vztahující se k projektu, jejich analýzu i možnosti řešení.  Z hlediska 

identifikace rizik se do této metody mohou zapojit i odborníci z vlastní firmy, kteří jsou příliš 

vytížení a nemají čas. Výhodou této metody je možnost zajistit si odbornou odpověď a 

nevýhodou je časová náročnost. (Korecký, Trkovský, 2011) 

Dotazníky 

Dotazníky je vhodné zpracovat pro to, aby nedošlo k nepovšimnutí některých příležitostí. Je 

potřeba dotazník vypracovat tak, aby zajistil shromáždění klíčových informací a názory, jestli 

byly uskutečněny všechny nutné standardní akce projektu. Dotazník je dobré sestavit tak, že 

obsahuje skupiny dotazů, které navazují na hlavní rizika projektu. Sesbírané informace slouží 

k určení klíčových rizik. (Korecký, Trkovský, 2011) 
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Kontrolní seznamy 

Mají podobu seznamů se všemi akcemi, které je nutné udělat a pomocí jejich odškrtávání se 

předchází zapomenutí na některou z nich. Není však doporučeno těmto seznamům přikládat 

velkou důležitost, procházení dlouhých seznamů je únavné a nelze zajistit, že jejich zaslání 

všem odborníkům a expertům povede k identifikaci všech rizik. Tato metoda se doporučuje 

pro doplnění brainstormingu. (Korecký, Trkovský, 2011) 

Analýza předpokladů a omezení 

Předpoklady pro provedení projektu a omezení, které je nutno pro projekt uvažovat, tvoří 

základ pro identifikaci rizik. Často se stává, že reálné předpoklady se mění nebo jsou 

nepřesné. Předpoklady je možné nalézt, když odpovíme na otázku za jakých předpokladů lze 

projekt zrealizovat. Omezení bývají součástí předpokladů a mají podobu termínů, nákladů 

omezenosti zdrojů. Při včasném provedení této analýzy se zvyšuje možnost, že najdeme 

pozitivní řešení rizika. (Korecký, Trkovský, 2011) 

Analýza kořenových příčin 

Analýza kořenových příčin slouží k detailnější analýze rizika a k zpřesnění struktury 

obsahující příčinu, riziko a účinek.  Nalezení prvotní příčiny slouží k identifikaci opatření, 

které může efektivně eliminovat hrozby nebo najít cestu jak podpořit příležitost. Používá se i 

k ošetřování rizik. Používány jsou i další metody dle oblasti použití jako FMEA, analýza 

stromu poruchových stavů, analýza příčin a důsledků a další. (Korecký, Trkovský, 2011)  

Analýza příčin a důsledků (diagram Ishikawa) 

Diagram příčin a důsledků má podobu jako rybí kost a to proto, že pomyslnou hlavou rybí 

kosti je následek a na páteř kosti potom směřují různé kategorie příčin. Pro jednotlivé oblasti 

se potom hledají jednotlivé příčiny. Z některých příčin je možné vybrat výsledná rizika. Tato 

analýza je vhodná i pro vyhotovení seznamu rizik u konce fáze identifikace rizik. (Korecký, 

Trkovský, 2011) 
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Obr. č.  2- Iskikawa diagram 

 (Zdroj: Vlastní cesta, 2012) 

Síťové a procesní diagramy 

Tyto diagramy se využívají k nalezení a další analýze specifických rizik u procesů v podniku. 

Může se jednat jednak o manažerské procesy, ale tak i o výrobní procesy. Analýza těchto 

procesů není důležitá jen pro interní účely ale i pro externí účely zejména pro procesy 

schvalovací a získaní certifikátů. Výhodou je, že je možné najít rizika, které nezjistily jiné 

analýzy. Není možné prověřit všechny procesy vztahující se k projektu z časových důvodů, 

což je hlavní nevýhoda. (Korecký, Trkovský, 2011) 

Diagram vlivů 

Diagram vlivů napomáhá identifikovat závislosti a vlivy pro účely hodnocení rizik nebo také 

pro vybírání alternativ. Ve fázi identifikace rizik je se tento diagram využívá k odhalení 

dalších rizik, která mohou již identifikované riziko způsobit nebo ovlivnit. Dále také pomáhá 

zobrazit vazby mezi riziky a jejich příčinami. Tyto diagramy se používají pro podporu 

složitějších rozhodování. (Korecký, Trkovský, 2011) 
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Diagram pole sil 

U těchto diagramů se zprvu musí formulovat cíle, kterých má projekt dosáhnout. Dále se určí 

pozitivní síly, které přibližují projekt k cíli a negativní síly, které projekt od cílů oddalují. 

Vzniklý diagram má poměrně jednoduchý tvar, kde je uprostřed obdélník s cíly projektu, 

z levé strany přistupují pozitivní síly a z pravé strany negativní síly neboli příležitosti a 

hrozby. Vzniklé síly se ohodnotí a poté je možné porovnávat síly na levé a pravé straně. 

(Korecký, Trkovský, 2011) 

Metody pro identifikaci a analýzu poruch a nebezpečí  

Jedná se o metody specializující se na analýzu potenciálních negativních následků při návrhu, 

výrobě a použití produktů nebo zavádění procesů a to především pro analýzu spolehlivosti a 

bezpečnosti. Tyto metody jsou prováděné převážně experty v jednotlivých oborech a jsou 

spojeny především s analýzou nebezpečí, selhání či havárií, následkem čehož vznikají zranění 

a ekonomické škody. Do těchto analýz patří: 

 Předběžná analýza nebezpečí (PHA), 

 Studie nebezpečí a provozuschopnosti (HAZOP), 

 Struktura „Co se stane, když“ (what-if, SWIFT), 

 Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body (HACCP), 

 Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA), 

 A další. (Korecký, Trkovský, 2011) 

2.4 ANALÝZA RIZIK 

Analýza rizik představuje proces, kde se definují hrozby a určuje jejich pravděpodobnost a 

dopad a stanovuje se závažnost rizika. (Smejkal, Rais, 2013) 

2.4.1 Základní pojmy 

Aktivum 

Aktivem se rozumí všechno, co má pro subjekt hodnotu, která může být ovlivněna hrozbou. 

Aktiva mohou být hmotná a nehmotná. Pokud hrozba působí na celou existenci subjektu, 

může být aktivem chápán objekt samotný. Hlavní charakteristikou aktiva je hodnota aktiva, 

kterou tvoří buď obecné vyjádření ceny, nebo subjektivní ocenění důležitosti aktiva pro 

subjekt, anebo se jedná o kombinaci obou variant. Hodnota aktiva je rozdílná, protože pro 
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každého může mít jinou hodnotu. Při hodnocení aktiva hraje roli především pořizovací cena, 

důležitost aktiva, náklady na překlenutí škody, rychlost odstranění škody a jiná hlediska. 

(Smejkal, Rais, 2013) 

Hrozba 

Hrozba může mít podobu síly, aktivity či osoby, jež má negativní vliv na aktiva nebo situace, 

kdy může dojít ke škodě. Hrozby vznikají působením přírody nebo lidským faktorem a dále 

se dělí na náhodné a úmyslné. Příklady z praxe mohou být požár, krádež, růst kurzu koruny. 

Dopad hrozby je škoda, kterou způsobila hrozba na aktivu. Dopad hrozby tvoří buď absolutní 

hodnota ztráty, anebo náklady na obnovu vzniklých škod způsobených hrozbou. Hlavním 

znakem hrozby je její úroveň a hodnotí se podle schopnosti hrozby způsobit škodu, zájmem 

iniciovat hrozbu vůči aktivu a pravděpodobností, že hrozba získá přístup k aktivu. (Smejkal, 

Rais, 2013) 

Zranitelnost 

Jedná se o slabinu či nedostatek analyzovaného aktiva nebo subjektu, který může mít 

negativní vliv díky hrozbě. Zranitelnost je vlastností aktiva a udává citlivost aktiv na určité 

hrozby. Zranitelnost sama o sobě škodlivá není, protože k tomu je potřeba existence hrozby. 

Když dochází ke kontaktu aktiva a hrozby, vzniká zranitelnost. Úroveň zranitelnosti 

hodnotíme podle náchylnosti aktiva být poškozeno hrozbou a podle důležitosti aktiva pro 

analyzovaný subjekt. (Smejkal, Rais, 2013) 

Protiopatření 

Protiopatřením se rozumí cokoliv, co bylo vytvořeno pro eliminaci hrozby, snížení 

zranitelnosti či dopadu hrozby. Cílem vytváření protiopatření je předejití vzniku škody nebo 

zmírnění následků vzniklé škody.  Efektivita protiopatření udává, jak účinné bylo 

protiopatření a jak se snížil účinek hrozby. Dalším důležitým prvkem jsou i náklady, které 

představují pořízení, zavedení a provozování protiopatření. V procesu analýzy rizik se musí 

identifikovat i již zavedena opatření. (Smejkal, Rais, 2013) 

Riziko 

Riziko představuje míru ohrožení aktiva, míru nebezpečí, že hrozba způsobí negativní 

výsledek, který povede ke způsobení škody. Úroveň rizika je dána hodnotou aktiva a na její 

růst má vliv úroveň hrozby, zranitelnost a hodnota aktiva. Jediný způsob jak úroveň rizika 

snížit, je zavedení protiopatření. Zbytkové riziko představuje tak malé riziko, že je přijatelné a 
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není nutné ho snižovat. Referenční úroveň je hranice míry rizika, pomocí které se určí, jestli 

je riziko zbytkové či nikoliv. (Smejkal, Rais, 2013) 

2.4.2 Obecný postup 

Rizika se většinou nevyskytují samostatně a většinou se jedná o kombinace rizik, které mohou 

tvořit hrozbu pro subjekt. Protože je velké množství rizik, vyžaduje se zaměření na klíčové 

rizikové oblasti a to určením priorit zahrnujících dopad a pravděpodobnost výskytu rizik. 

(Smejkal, Rais, 2013) 

Stanovení hranice analýzy rizik 

Jedná se o hranici oddělující aktiva, jež spadají do analýzy od ostatních aktiv. Pro určení této 

hranice se vychází především ze záměrů managementu nebo z úvodní studie. Aktiva mající 

vztah k cílům managementu, budou v procesu snižování rizik spadat do analýzy a ostatní 

aktiva se budou nacházet mimo hranici. (Smejkal, Rais, 2013) 

Identifikace aktiv 

Identifikace aktiv znamená tvorbu seznamu všech aktiv, které se nacházejí uvnitř hranice 

analýzy rizik. U rozhodování ohledně započítání jednotlivých aktiv na seznam, se uvádí název 

aktiva a umístění aktiva. (Smejkal, Rais, 2013) 

Stanovení hodnoty a seskupování aktiv 

Určování hodnoty aktiva souvisí s velikostí vniklé škody způsobené zničením nebo ztrátou 

aktiva. Většinou se u určování hodnoty aktiva přihlíží k jeho pořizovací či reprodukční 

pořizovací ceně ale může se přihlížet také k výnosovým vlastnostem a to zejména pokud 

aktivum vytváří snadno identifikovatelné zisky nebo má jiné důležité přínosy. Jako 

výnosovou vlastnost lze uvést i postavení na trhu, ochrannou známku know-how atd., kdy se 

dosahují zisky nepřímo. Důležité je také určit jestli jde o aktivum lehce nahraditelné nebo 

jedinečné aktivum.  Pro analýzu rizik lze také použít hodnotu aktiv jako vážený průměr všech 

hledisek. Díky tomu, že je velké množství aktiv, tak se seskupují podle různých hledisek, až 

vzniknou skupiny aktiv podobných vlastností. Tyto skupiny pak figurují jako jedno aktivum. 

Při zvolení nějakého protiopatření se musí dát pozor na to, aby účinkovalo na všechny aktiva 

spadající do této skupiny. Vždy je nutné určit vlastníka každého aktiva. (Smejkal, Rais, 2013) 
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Identifikace hrozeb 

V této části se určují hrozby, které mohou ohrozit alespoň jedno z aktiv. Pro určování těchto 

hrozeb můžeme čerpat ze seznamu hrozeb, vlastních zkušeností a již provedených analýz. 

Když vytváříme vlastní seznam hrozeb, můžeme vyjít z metod brainstormingu, metody 

Delphi apod. (Smejkal, Rais, 2013) 

Analýza hrozeb a zranitelnosti 

Každou hrozbu hodnotíme oproti každé skupině aktiv. U těch aktiv nebo skupin aktiv, které 

hrozba ohrožuje, určíme úroveň hrozby vztažené k aktivu nebo skupině aktiv a úroveň 

zranitelnosti aktiva nebo skupin aktiv vůči hrozbě. Nebezpečnost, motivace a přístup jsou 

faktory, ze kterých vycházíme pro určení úrovně hrozby. Faktory jako citlivost a kritičnost 

jsou výchozím bodem pro stanovení úrovně zranitelnosti. V analýze hrozeb a zranitelností se 

kalkuluje s již provedenými protiopatřeními a ty mohou snížit úroveň hrozby i zranitelnosti. 

Výsledkem je spojení hrozby a aktiva s úrovní hrozby a zranitelnosti. (Smejkal, Rais, 2013) 

Pravděpodobnost jevu  

Mohou nastat situace, kdy není známo, jestli zkoumaný jev nastane. Potom k popisu jevu 

přidáváme údaj, který říká s jakou pravděpodobností, může jev nastat. Aby bylo možné 

s pravděpodobností počítat, je potřeba zjistit, jestli je jev náhodný nebo ne, zda je možné ho 

zařadit do určitého intervalu pravděpodobnosti, jestli je možné ho vyloučit a jaké jsou jeho 

charakteristiky spojené s pravděpodobností. (Smejkal, Rais, 2013) 

Měření rizika 

Výše rizika souvisí s hodnotou aktiva, dále s úrovní hrozby a zranitelností aktiva. V analýze 

rizik se objevují veličiny, jež nelze přesně měřit a jejich určení závisí na kvalifikovaném 

odhadu odborníky díky jejich získaným zkušenostem. Tyto odhady mají formu výrazů jako 

malý, střední, velký nebo se vyjadřují číselně na stupnici 1 – 10. (Smejkal, Rais, 2013) 

2.4.3 Metody analýzy rizik 

V analýze rizik se používají kvalitativní a kvantitativní metody nebo jejich kombinace.  

Kvalitativní modely 

Kvalitativní metody jsou založeny na pravděpodobnosti, že událost nastane a popisu 

závažnosti možného dopadu. Jsou charakteristické tím, že se rizika znázorňují v určitém 
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rozsahu např. v intervalu 1 až 10, pravděpodobností 0 až 1 nebo slovně. Úroveň rizika se 

většinou stanovuje kvalifikovaným odhadem odborníka. Kvalitativní metody nebývají časově 

příliš náročné, jsou poměrně jednoduché na zpracování, ale nevýhodou je subjektivnost.  

Další nevýhodou může být i komplikovaná kontrola efektivnosti nákladů, jelikož zde 

nefiguruje jednoznačné finanční vyjádření. Kvalitativní metody se dále využívají při 

upřesnění postupů při detailní analýze rizik nebo při nekvalitních či nedostatečných dat pro 

jejich užití v kvantitativních metodách. (Smejkal, Rais, 2013) 

Kvantitativní modely 

Kvantitativní metody jsou charakteristické matematickým výpočtem rizika z frekvence 

výskytu hrozby a jejího dopadu. Číselně je vyjádřena pravděpodobnost vzniku incidentu i 

ocenění dopadu. Dopad bývá vyjádřen většinou v peněžních jednotkách. Velmi často bývá 

riziko uváděno ve formě předpokládané roční ztráty. Obecně platí, že kvantitativní modely 

jsou více přesné než kvalitativní, ale bývají namáhavější na zpracování a časově náročnější. 

Další nevýhodou může být také to, že vyžadují vysoce formalizovaný postup, jenž může mít 

za následek nepostihnutí všech specifik subjektu. Což může mít za následek vysokou 

zranitelnost, díky návalu velkého počtu dat na hostitele. Kvalita výsledků kvantitativních 

metod závisí na přesnosti získaných dat. (Smejkal, Rais, 2013) 

Kombinované metody 

Kombinované metody využívají číselné údaje, ale více se přibližují realitě, díky kvalitativními 

hodnocení. (Smejkal, Rais, 2013) 

2.4.4 Skórovací metoda 

Skórovací metoda má tří fáze a to: 

 Identifikaci rizik,  

 Ohodnocení rizik, 

  Návrhy na opatření vedoucí ke snížení rizika.  

Ve výsledku tato metoda obsahuje seznam rizik ze všech oblastí a to především z: 

 Technických, 

 Finančních, 

 Personálních, 

 Obchodních. 
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Identifikace rizik v této metodě se dělá pomocí rizikových faktorů. Rizikový faktor 

představuje poznatelný či měřitelný ukazatel pro stanovení stupně významnosti rizika. Každý 

rizikový faktor se ohodnotí pravděpodobností výskytu a dopadu pomocí desetibodové 

stupnice. Skórovací metoda využívá metody Team Delphi, aby se určil odborný odhad pro 

jednotlivá skóre, a přitom je dobré, aby každý zúčastněný člen určil svůj odhad nezávisle na 

ostatních členech. Výsledné skóre potom představuje aritmetický průměr všech odhadů 

jednotlivých členů. Hodnocení rizika je dáno součinem skóre pravděpodobnosti a skóre 

dopadu a může nabývat hodnot od 1 do 100. 

Nakonec se zobrazí rizika na mapě rizik jako dvojrozměrná matice ve formě bodového grafu. 

Návrhy pro snížení rizika se vypracovávají primárně pro kvadrant kritických rizik a 

významných rizik, mohou být však zpracovány i pro ostatní rizika. 

Ve skórovací metodě se identifikace rizik a hodnocení rizik zpracovává do tabulek a mapa 

rizika je zobrazena graficky. (Doležal, 2012) 

Tab. č. 1 - Skórovací metoda - Tabulky 

 

 (Zdroj: Doležal, 2012) 
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Graf č. 1- Skórovací metoda - kvadranty 

 (Zdroj: Doležal, 2012) 

 

Graf č. 2- Skórovací metoda - mapa rizik 

 (Zdroj: Doležal, 2012) 
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2.5 SNIŽOVÁNÍ RIZIK 

S přítomností rizika se musí počítat v podnikání i při řízení jakýchkoliv složitějších subjektů. 

Na některá rizika je možné aplikovat přesunutí, na některá zadržení. V jiných případech se lze 

riziku vyhnout nebo je možné redukovat riziko a někdy je nejlepší se pojistit proti riziku. Tyto 

metody se dají různě kombinovat. Každá vhodně zvolená možnost by měla snížit nebo 

eliminovat riziko a to nejméně nákladným způsobem.(Smejkal, Rais, 2013) 

Tab. č. 2 - Metody pro obecné řešení problému rizika  

 

Vysoká pravděpodobnost Nízká pravděpodobnost 

Vysoká tvrdost Vyhnutí se riziku, redukce Pojištění 

Nízká tvrdost Retence a redukce Retence 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Smejkal, Rais, 2013) 

2.5.1 Metody snižování rizika 

Ofenzivní řízení firmy 

Management může ovlivňovat rizika a to tak, že musí identifikovat rizika a pomocí správných 

metod a způsobů ho mohou snížit. Jedná se o hlavní preventivní způsob, jak bránit rizikům. 

Pro ofenzivní řízení by měla mít firma konkurenční výhodu, tuto strategickou výhodu 

udržovat a rozvíjet a měla by zajišťovat rychlou odezvu na změny vnitřního i vnějšího 

prostředí. (Smejkal, Rais, 2013) 

Retence rizika 

Retence či podstoupení představuje metodu, která se používá nejčastěji u řešení rizik. Retence 

může být vědomá i nevědomá a je charakteristická tím, že člověk čelí neomezenému počtu 

rizik, ale nic proti nim nepodniká. Vědomá retence nastává, když se riziko rozpozná, ale 

nedojde k aplikaci prostředku proti riziku. Pokud se riziko nerozpozná, znamená to, že se 

nevědomě zadrží. Retence může být dobrovolná, což nastává tehdy, když je rozpoznáno riziko 

a akceptuje se i s případnou ztrátou, protože není k dispozici žádná lepší varianta. 

Nedobrovolná retence nastává, když se není možné riziku vyhnout, redukovat nebo jej 

přesunout nebo také dojde-li k nevědomému zadržení rizika. (Smejkal, Rais, 2013) 
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Redukce rizika 

Pro redukci platí, že vybrané opatření musí být účinné, přijatelné, efektivní a včasné. Zároveň 

musí také respektovat celou řadu omezení např. časové, finanční, technické, provozní, 

kulturní, etické, právní aj. Snižování rizik redukcí je možné dělit do dvou kategorií. První se 

vyznačuje tím, že se odstraňují příčiny vzniku rizika a mají působit preventivně, tak aby se 

zamezilo vniku rizika. Patří sem přesun rizik, vertikální integrace a další metody. Druhá 

kategorie je charakteristická tím, že se zaměřuje na redukci negativních důsledků rizika, jimž 

se nelze vyhnout. Patří sem diverzifikace a pojištění. Samostatnou kategorií je metoda 

operační analýzy, která obsahuje prvky z obou zmíněných kategorií. (Smejkal, Rais, 2013) 

Přesun rizika 

Tato metoda se vyznačuje defenzivním přístupem na rozdíl od ofenzivního řízení. Může mít 

podobu uzavírání dlouhodobých kupních smluv, uzavírání obchodních smluv, heding, leasing, 

faktoring, forfaiting, bankovní záruka, franšíza aj. Vždy je nutné respektování podmínek 

transferu rizika ze strany silnějšího partnera. (Smejkal, Rais, 2013) 

Diverzifikace 

Pomocí této metody se ve společnostech snižují negativní dopady rizika, kdy je základem 

rozklad rizika na co největší základnu. Volba právní formy podnikání představuje důležité 

rozhodnutí podnikatele, protože tak může snížit rizika týkající se svého osobního majetku. 

Diverzifikace má nejčastěji formu rozšíření výrobního programu, kdy se firma snaží předejít 

poklesu poptávky po jednom produktu tím, že bude poskytovat i jiné produkty. Vertikální 

diverzifikace znamená, že zkrátíme hodnotový řetěz tím, že nákup některých součástek 

nahradíme vlastní výrobou nebo budeme hotové výrobky prodávat sami bez distribuce do 

prodejní sítě. Horizontální diverzifikace znamená rozšíření výroby o jiné výrobky různé 

povahy. Diverzifikace do nepříbuzných oborů znamená rozšíření svých aktivit, které nemají 

nic společného s původním oborem. Když se podnikatel rozhoduje, kdy diverzifikovat, měl 

by udělat strategickou analýzu oboru, nákladovou analýzu a testovat diverzifikaci. (Smejkal, 

Rais, 2013) 

Pružnost firmy 

Jedná se o schopnost firmy reagovat na změny na trhu. Tato vlastnost je charakteristická pro 

úspěšné menší a střední firmy. Tato pružnost dává možnost snížit důsledky výskytu jistých 
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rizik a to platí jak pro výrobu, řízení firmy samotné i tvorby podnikatelských strategií. 

(Smejkal, Rais, 2013) 

Sdílení rizika 

Tato metoda spočívá v tom, že se rizika sdílí mezi několik účastníků. Sdílení rizika může mít 

podobu volného sdružení, strategické aliance a vytvoření společného podniku. Firmy tuto 

metodu používají při velkých nákladech na realizaci podnikatelského záměru s nutností 

zaujmout co největší podíl na trhu, při snaze dostat se na nový trh, a když hrozí velká ztráta 

v případě nezdaru. (Smejkal, Rais, 2013) 

Pojištění 

Jedná se o jednu z nejstarších forem přenosu rizika. Pojištění funguje tak, že za jistotu malé 

ztráty se vyhneme riziku velké ztráty. Důsledky škody se přesunou na pojišťovnu podle 

podmínek pojistné smlouvy. Pojištění představuje jinou možnost pro tvoření vlastních rezerv 

pro případné škody. Výhodou je snížení vázaného kapitálu, který je možné investovat. 

Nevýhody jsou úhrady pojištění, existence spoluúčastí a různých výluk v pojistných 

smlouvách. (Smejkal, Rais, 2013) 

Vyhýbání se rizikům 

Vyhýbání se rizikům je metoda spíše negativní. Aplikace toho přístupu se pro velké množství 

rizik vůbec nehodí. Rizika s podnikání úzce souvisí, a proto nelze tuto možnost obecně 

doporučit. Tuto metodu je možné aplikovat například při rozhodnutí, zda investovat do velmi 

nepropracovaného podnikatelského záměru, kde se dá předpokládat velká možnost 

neúspěchu. (Smejkal, Rais, 2013) 

Získávání dodatečných informací 

Jde o hlavní metodu, jak snižovat rizika v obchodním styku firem. To, kolik máme či nemáme 

informací, ovlivňuje výsledky jednání a výši rizika. (Smejkal, Rais, 2013) 

Vytváření rezerv 

Jde o jeden ze základních způsobů snížení rizik, který spočívá ve tvoření rezerv určených pro 

použití za nestandardních situací. Nejčastěji mají podobu materiálových rezerv a finančních 

rezerv. Pro to, aby se zjistila potřebná výše rezerv, je dobré provést audit a spočítat výši 

nákladů nutných pro pokrytí ztrát. (Smejkal, Rais, 2013) 
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Metody operační analýzy 

Metody operační analýzy jsou založeny na deterministických modelech. Ke snížení rizik 

může dojít sběrem a vyhodnocením všech dat, potřebných pro výpočet modelu. Další 

variantou je, když pomocí interpretace výstupních parametrů dostaneme informace, díky nimž 

můžeme v reálném procesu snížit riziko na únosnou hranici. Metody operační analýzy se 

využívají pro zmenšení rizika u rozhodovacích problémů, opakovaně se řešících na operativní 

a střední úrovni řízení. Hlavním účelem je nalezení optimálního řešení rozhodovacího 

problému, který se vyznačuje algoritmizovatelností, opakovatelností řešeného problému, 

existencí rutinního řešení a respektování podmínky minimálních nákladů či maximálního 

zisku, pokud nalezneme optimální řešení. (Smejkal, Rais, 2013) 

Postoptimalizační analýza 

U řešení problémů pomocí lineárního programování občas dochází ke změnám ve výchozích 

parametrech. Pomocí této analýzy jsou zkoumány vlivy dodatečných změn parametrů úlohy a 

její struktury na řešení. Postoptimalizační analýza se též označuje jako analýza citlivosti 

řešení. (Smejkal, Rais, 2013) 

Metody síťové analýzy 

Tyto metody se používají hlavně v oblasti řízení investic, výroby, oprav a výzkumných 

projektů. Aby bylo možné použít tuto metodu, je nutné rozdělit projekt na dílčí činnosti a 

každá činnost musí být časově ohodnocena. Použitím této metody může dojít k velkým 

úsporám díky zkrácení doby projektu. (Smejkal, Rais, 2013) 

Prognózování 

Prognózování znamená vytvoření předpovědi budoucího vývoje, ke které patří 

pravděpodobnost jejího vzniku. Cílem prognózování je snižovat riziko na únosnou hranici, 

což znamená předvídat a vypracovávat možné scénáře vývoje firmy a jejich vlastnosti. 

Prognózy se vytváří, aby se snížila neznalost skutečností, které mohou nastat. (Smejkal, Rais, 

2013) 
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2.6 ANALÝZA PROSTŘEDÍ SPOLEČNOSTI 

Analýza okolí společnost zkoumá nejprve vnější prostředí, dále odvětví, ve kterém společnost 

působí a nakonec vnitřní prostředí organizace. Analyzováním těchto prostředí získá informace 

o svojí pozici ve svém oboru a může účinně reagovat na změny v prostředí, může zkoumat 

své interní možnosti a vytvoří si stabilní základnu pro svoje strategické činnosti. (Mallya, 

2007) 

 

Obr. č.  3 - Okolí podniku 

 (Zdroj: Mallya, 2007) 

Společnost obvykle ovlivňují všechny vlivy okolního prostředí, liší se však svojí intenzitou a 

načasováním. Vlivům vnějšího prostředí není možné se z krátkodobého hlediska vyhnout a 

jsou složitě ovlivnitelné. Jednání účastníků i trhu má bezprostřední vliv na společnost a ta je 

může ovlivňovat svojí činností. (Kozel, 2011) 

2.6.1 SLEPTE analýza 

Tato analýza patří do makroprostředí firmy. Zkoumá především vlivy demografické, přírodní, 

politické a legislativní, ekonomické, sociální a kulturní, technologické a inovativní a 

ekologické. Tyto vlivy můžeme dělit na hmotné a nehmotné.  Cílem této analýzy je 

identifikovat ty faktory, které jsou pro firmu důležité. (Jakubíková, 2013) 
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PESTLE analýza zpracovává tyto typické faktory: 

 Politicko-právní: 

- politická orientace vlády, 

- antimonopolní opatření, 

- míra zdanění, 

- sociální politika, 

- zákony v jednotlivých podnikatelských oborech. 

 Ekonomické: 

- vývoj HDP, 

- aktuální stav ekonomiky a fáze v hospodářském cyklu, 

- míra inflace, 

- úrokové sazby, 

- nezaměstnanost, 

- ceny energií. 

 Sociální: 

- demografický vývoj, 

- životní úroveň populace, 

- vzdělanost, 

- sociální legislativa, 

- cestování za prací. 

 Technické: 

- státní podpora v oblasti vědy a techniky, 

- inovativnost produktů, 

- vývoj nových technologií. (Veber, 2009) 

 Ekologické: 

- ochrana životního prostředí, 

- změny přírodních podmínek, 

- využití přírodních zdrojů, 

- zacházení s odpadem. (Mallya, 2007) 
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2.6.2 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

Mikroprostředí obsahuje vlivy a faktory, které může společnost svojí aktivitou ovlivnit. Na 

začátku je potřeba analyzovat odvětví včetně jeho vlastností jako velikost, růst, fáze životního 

cyklu, kapitálová náročnost, různé bariéry apod. Strukturu odvětví většinou tvoří velké 

množství malých podniků nebo menší množství silných podniků. Do mikrookolí patří 

dodavatelé, zákazníci, konkurence a veřejnost. Hlavním účelem analýzy mikrookolí je najít 

síly, které působí v daném odvětví a ovlivňují firmu. (Jakubíková, 2013) 

Porterova analýza porovnává následujících pět konkurenčních sil: 

 Nová potenciální konkurence, 

 Vyjednávací síla odběratelů, 

 Substituční produkty, 

 Vyjednávací síla dodavatelů, 

 Konkurence v odvětví. (Jakubíková, 2013) 

 

Obr. č.  4 - Porterova analýza 

(Zdroj: Mallya, 2007) 

Nová potenciální konkurence 

Vstup nové konkurence představuje hrozbu, protože s sebou nese dodatečné kapacity a 

plánuje si zajistit konkurenční tržní pozici. Míra této hrozby závisí především na: 

 Výši nákladů nutných pro vstup do odvětví, 

 Diferenciaci produktů, 

 Odpovědi od již působících společností, 
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 Množství legislativních překážek, 

 Přístupu k distribučním kanálům, 

 a dalších. (Mallya, 2009) 

Vyjednávací síla odběratelů 

Odběratel má zájem na výhodných obchodních podmínkách tak, aby měl eventuálně možnost 

ovlivňovat podmínky spolupráce s dodavateli. Odběratel má velký vliv za podmínek: 

 Existence substitutů, 

 Velkého množství dodavatelů, 

 Malého množství odběratelů kupující odebírající velké množství, 

 Působení v oboru, kde je velké zastoupení malých prodejců, 

 Preference odběratelů odebírat produkty od většího množství dodavatelů místo využití 

pouze jednoho, 

 a dalších. (Mallya, 2009) 

Substituční produkty 

Substitut je takový produkt, jenž má podobné charakteristiky jako poskytovaný produkt a 

uspokojuje potřeby zákazníků. V situacích, kdy je cena a provedení substitutů pro zákazníky 

atraktivnější, mohou přestat využívat původní produkty. Při výskytu substitutů se firmy 

obvykle snaží snižovat ceny a zlepšovat své produkty tak, aby si získali zpět přízeň 

zákazníků. Konkurenční síla substitutů se odvíjí od toho, jak namáhavé je pro ně k nim přejít. 

(Mallya, 2009) 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Vysoká síla dodavatelů má za následek výšení ceny a to vede ke snížení zisku nakupujícího. 

Tento fakt závisí především na: 

 Vzdálenosti dodavatele od volné konkurence, 

 Situaci, kdy není jediným hlavním odběratelem, 

 Nakupující tvoří monopol nebo oligopol, 

 Důležitosti vstupu pro kupujícího, 

 a dalších. (Mallya, 2009) 
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Konkurence v odvětví 

Síla konkurence závisí na tom, jakou části se částí se podniky podílí na daném trhu. Velikosti 

těchto podílů mají odlišný důsledek pro konkurenty. Čím je soupeřivost mezi konkurenty 

větší, tím větší je úsilí o ovládnutí tržního postavení. V konkurenčním prostředí je dobré mít 

přehled o: 

 Počtu konkurentů, 

 Velikosti, systému, síle a vedení konkurentů, 

 Strategických i personálních odlišností konkurentů, 

 Vnímaní veřejnosti daného trhu, 

 Výrobcích konkurence a jejich vlastnostech, 

 a dalších. (Mallya, 2009) 

2.6.3 Model 7 „S“ firmy 

Mezi hlavní faktory úspěšnosti firem patří strategie, struktura, spolupracovníci, schopnosti, 

styl řízení, systémy a sdílené hodnoty. Tyto kritické faktory mají zásadní vliv na úspěšnost 

firmy a musí být rovnoměrně rozvíjeny. (Smejkal, Rais, 2013) 

Pokud chce firma zavést úspěšnou strategii, musí vedení společnosti zohlednit všech sedm 

faktorů bez ohledu na velikost firmy. Faktory jsou vzájemně provázány a při nepozornosti u 

jednoho, se ostatní mohou zhroutit. Vedení musí zkoumat všechny faktory, ale jejich význam 

se s časem mění. 

Faktory strategie, struktura a systémy jsou nazývány jako „tvrdá 3S“ a faktory 

spolupracovníci, schopnosti, styl vedení a sdílené hodnoty se označují jako „měkká 4S“. 

(Mallya, 2007) 
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Obr. č.  5 - Model 7 „S" 

(Zdroj: Managementmania, © 2011) 

Strategie 

Strategie představuje vizi a poslání firmy a má podobu určitých pokynů, které jsou 

dodržovány, popisů činností, jež firma dělá pro uskutečnění svých cílů. (Smejkal, Rais, 2013) 

Struktura 

Struktura znamená způsob rozdělení pravomocí, kompetencí a úkolů mezi jednotlivé 

pracovníky ve firmě. Pro úspěšné společnosti platí, že nejprve určí strategii a podle toho 

vytvoří svoji strukturu. (Smejkal, Rais, 2013) 

Systémy 

Systémy tvoří formální i neformální procedury, které pomáhají řídit všední činnosti firmy a 

pracují s informacemi v oblasti informačních technologií, organizačních procesů, kontrol a 

metod. (Mallya, 2007) 

Spolupracovníci 

Spolupracovníci tvoří hlavní zdroj produktivity firmy, ale jsou také největším provozním 

rizikem. Pracovníci musí být motivovaní, aby odváděli kvalitní práci a aby firmu 

reprezentovali a podporovali její kulturu. (Smejkal, Rais, 2013) 
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Schopnosti 

Schopnosti představují všechny odborné znalosti a kompetence uvnitř firmy. Pro tvorbu a 

udržení schopností a znalostí je nutné mít ve firmě odpovídající prostředí. (Mallya, 2007) 

Styl vedení 

Styl vedení představuje formální i neformální způsob řízení a řešení problémů. Je sem 

zahrnuta také organizační kultura. (Mallya, 2007) 

Sdílené hodnoty 

Sdílené hodnoty reflektují hlavní ideje a principy, které jsou respektovány pracovníky. Vznik 

těchto hodnot závisí na primární vizi firmy. Cílem má být, aby všichni věděli, čeho chce firma 

docílit a proč. (Mallya, 2007) 

2.7 SWOT ANLÝZA 

SWOT analýza vyhodnocuje silné, slabé stránky a příležitosti a hrozby a při tom sleduje 

interní a externí prostředí firmy. 

Externí prostředí – příležitosti a hrozby 

Hlavním účelem prozkoumávání prostředí je nalezení nových příležitostí. Tržní příležitosti 

mají tři hlavní podoby: produkovat něco, čeho není dostatek, dělat produkt lépe nebo lepším 

způsobem a vymyslet zcela nový produkt. Další část tvoří hrozby, které mají často podobu 

negativního vývoje, který s sebou přináší pokles zisku. Hrozby je možno hodnotit podle 

pravděpodobnosti výskytu a závažnosti. Když si vedení vytyčí hlavní hrozby a příležitosti, 

může popsat atraktivitu podnikatelských aktivit. (Kotler, 2007) 

Interní prostředí – silné a slabé stránky 

Po tom, co firma identifikuje své příležitosti, musí najít způsob jak je využít. Je potřeba 

identifikovat svoje silné a slabé stránky. Není však potřeba, se snažit napravit všechny slabé 

stánky a vyzdvihovat silné. Je potřeba se zamyslet, zda využít příležitostí korespondujícími se 

silnými stránkami nebo zda realizovat i ostatní. Obecně je doporučováno držet si konkurenční 

výhodu založenou na schopnostech. (Kotler, 2007) 
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Obr. č.  6 - SWOT analýza 

 (Zdroj: Filozofie tajemství úspěchu, © 2011) 
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3  ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

3.1 HISTORIE SPOLEČNOSTI BUDGET 

Budget Rent a Car je původem americká autopůjčovna, kterou založil Morris Mirkin v roce 

1958 v Los Angeles. Původně měla tato autopůjčovna 10 aut, ale rychle se rozrůstala a do 

povědomí lidí se “Budget“ dostal díky půjčováná automobilů v blízkosti letišť a cenově 

výhodným denním a mílovým sazbám. Roku 1959 se Morris Mirkin spojil s Juliem 

Ledererem a vytvořili mezinárodní společnost, která se dále rozrůstala, především díky 

zakládání nových poboček a poskytování franchisingových licencí. Společnost Budget rent 

dále získala americká společnost Transamerica Corporation a v roce 1986 ji převzala 

soukromá firma Gibbons, Green and van Amerongen spolu s vedením firmy a vybranými 

investory. V roce 1987 poprvé došlo k veřejné nabídce akcií na burze. V roce 1997 společnost 

zakoupila Team Rental Group a přejmenovala se na Budget Group. V roce 2002 byl majetek 

společnosti prodán Cendant Corporation, která se zabývá obchodem a spotřebitelskými 

službami především v oblasti nemovitostí a cestovního ruchu. Tato společnost vlastní mimo 

jiné také autopůjčovnu Avis. V roce 2006 se Cendant Corporation rozdělila na čtyři nezávislé 

společnosti. Divize zabývající se nemovitostmi se změnila na Realogy, z divize provozující 

pohostinství se stal WyndhamWorldwide a z divize spojené s cestovním průmyslem se stal 

Travelport. Rok 2006 byl významný tím, že díky oddělení ostatních divizí se firma Cendant 

soustředí již výhradně jen na obchod spojený s půjčováním automobilů a změnila své jméno 

na Avis Budget Group a pod tímto názvem působí dodnes. 

V dnešní době je přibližně 800 poboček v USA a z toho 600 vlastních a 200 licencovaných. 

V mezinárodním měřítku nalezneme dalších 150 vlastních a 1800 licencovaných poboček. 

(Wikipedia, 2017) 

Značka "Budget" je dnes známá především proto, že kombinuje věhlas jedné z největších 

světových značek v oblasti pronájmu vozidel s velmi dobrou znalostí místního prostředí a 

flexibilitou a velkou hodnotou za vynaložené peníze.(AT CAR, © 2013b) 

3.2 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI AT CAR S.R.O. 

V České Republice a na Slovenku podniká společnost AT CAR, s.r.o. pod licencovaným 

názvem “Budget“ a poskytuje svým zákazníkům služby za velmi příznivé ceny, jak vyplývá z 
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názvu. Firma byla založena 29. 5. 1996 se sídlem v Kladně a má jednoho jednatele. Základní 

kapitál firmy tvoří 1 000 000 Kč a je ze 100% splacen. Oficiální předmět podnikání je koupě 

zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, a pronájem motorových vozidel. Ve firmě je 

zaměstnáno okolo 85 zaměstnanců a disponuje 7 pobočkami v České republice a na 

Slovensku.  

 

Obr. č.  7 - Budget logo 

 (Zdroj: Economy bookings, © 2008) 

V Praze se nachází tři pobočky firmy a to na Letišti Václava Havla, Hlavním nádraží a ústředí 

firmy se funguje na ulici Ringhofferova. Další pobočky jsou v Brně na letišti a na letišti Leoše 

Janáčka v Ostravě. Na Slovensku se nachází pobočky v Bratislavě a v Košicích. 

 

Obr. č.  8 - Mapa s pobočkami 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Každá pobočka má určitá specifika, protože se nachází v rozdílných místech a má rozdílné 

možnosti pro svoje fungování. Pražské pobočky jsou charakteristické tím, že mají velký počet 

rezervací a omezené "manévrovací" možnosti spojené s nedostatkem parkovacích míst, s 

časovým zatížením a celkově s náročnější logistikou. Z těchto důvodů jsou pro tyto pobočky 

občas najímány externí firmy pro výpomoc v náročnějších obdobích. Ostatní pobočky se vždy 

nachází u letiště popř. nádraží a sdílejí určité podobné vlastnosti. Každá pobočka má svého 
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vedoucího, který zodpovídá za její chod a řídí ostatní zaměstnance, především pracovníky 

pracující u přepážek a řidiče. Každý vedoucí odpovídá za určité území tak, aby bylo 

komplexně pokryto celé území České republiky a Slovenska, popř. okolních zemí při 

eventuálních problémech. To, v čem se jednotlivé pobočky liší, je rozložení dlouhodobých a 

krátkodobých pronájmů a také podmínky, za kterých jsou zajišťovány výsledné služby pro 

klienty. Každá lokace má rozdílné možnosti pro parkování, servisování a mytí automobilů, 

především z hlediska vzdálenosti, ceny a časové náročnosti. Díky těmto rozdílnostem má 

každá lokace určitou autonomii a volnost pro svoje rozhodování. 

Hlavní činností společnosti je půjčování automobilů a s tím spojené služby. Základní podoby 

této činnosti vypadají následovně: 

 pronájem vozidel klientům (krátkodobý pronájem) 

Klienti si udělají rezervaci přes internetové stránky, telefonicky nebo osobně na 

přepážce a vyzvednou si objednané auto na zvolené lokaci. Vrácení auta na jiné 

tuzemské lokaci je možné bez dalšího poplatku. 

 pronájem vozidel klientům vracející auto v zahraničí 

Klienti si mohou zvolit místo vrácení auta v jiné zemi. Za tuto službu se účtuje 

zvláštní poplatek podle ceníku. Pro auta z těchto zahraničních lokací jezdí buď 

zaměstnanci, transportní kamióny nebo bývá zajištěna externí firma. 

 pronájem vozidel firemním klientům (dlouhodobý pronájem) 

Firmy využívají pronájmy vozidel na delší časové období. Ceny se liší nejen podle 

kategorie automobilu, ale i podle plánovaného nájezdu kilometrů. Firemní pronájmy 

jsou výhodné pro společnost AT CAR s.r.o. z toho hlediska, že pronájem bývá v 

delším časovém horizontu bez nutnosti dalších zásahů, ale na druhou stranu je potřeba 

zajistit pro tyto pronájmy kompletní servis spojený s pravidelnými servisními 

kontrolami a přezouvání pneumatik. Spolupracuje se také se společností Leaseplan, 

která poskytuje operativní leasing a pro klienty této firmy se poskytují vozidla v 

případě oprav a poruch.  

 asistenční služby 

V případě asistenčních služeb se poskytuje náhradní vozidlo pro klienty s poruchou 

vozidla nebo u dopravních nehod a především se spolupracuje se společností AXA 

assistance a Europ assistance. Klientům těchto společností se pronajímá vozidlo také u 

dopravních nehod a poruch vozidel většinou po dobu pěti dní.  
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3.2.1 Nabídka automobilů a služeb 

Poté co si klient udělá platnou rezervaci, může si vyzvednout auto na některé z lokací. Na 

výběr je celá řada automobilů, seřazená do jednotlivých kategorií. U různých společností se 

můžeme setkat s různými označeními. Nejrozšířenější označování automobilů je následující: 

 Mini, 

 Economy, 

 Compact, 

 Intermediate, 

 Station wagon, 

 Standart, Full size, 

 7-seat minivan, Pax van, 

 Minivan. 

Aby si zákazník lépe představil danou kategorii automobilu, řada autopůjčoven používá pro 

jejich demonstraci typy vozidel jednotlivých výrobců automobilů. Společnost AT CAR s.r.o. 

používá pro nabízené kategorie především automobily značky Škoda a Volkswagen. U takto 

pojmenovaných kategorií je důležité zmínit, že klient si rezervuje pouze zvolenou kategorii a 

ne přesný typ auta. Pokud autopůjčovna zrovna tuto kategorii k dispozici nemá, automaticky 

musí poskytnout k pronájmu vozidlo vyšší kategorie. V praxi to tedy znamená, že když si 

klient udělá rezervaci např. na Volkswagen Golf, nemá jistotu, že mu bude zapůjčeno přesně 

toto vozidlo. U každé z kategorií je zdůrazněno, že autopůjčovna nabídne určitý typ auta nebo 

jemu podobný. Ve většině případů to však bývá právě automobil reprezentující danou 

kategorii. 

Společnost AT CAR s.r.o. nabízí následující kategorie automobilů včetně možných 

nabízených jednotlivých modelů: 

 Škoda Citigo, Hyundai i10, 

 Škoda Fabia, Hyundai i20, Renault Clio, 

 Volkswagen Golf, Hyundai i30, Opel Astra, Seat Leon, Renault Captur, 

 Škoda Octavia, Mercedes-Benz B, 

 Škoda Yeti, Renault Kadjar, 

 Peugeot 5008, Renault Megane Scenic, 

 Voklswagen Passat, Škoda Superb, Mercedes-Benz C, 
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 Peugeot Boxer, Renault Master, 

 Renault Traffic, Opel Vivaro, 

 Mercedes-Benz Vito. 

U kategorií Škoda Fabia, Volkswagen Golf, Škoda Octavia, Peugeot 5008 a Volkswagen 

Passat, lze vybrat variantu s automatickou převodovkou a variantu kombi (mimo Peugeot 

5008). V těchto případech je však nutno počítat s navýšením ceny pronájmu oproti základní 

specifikaci. 

Na obrázku níže jsou zobrazeny kategorie automobilů, které nabízí společnost AT CAR, s.r.o. 

 

Obr. č.  9 - Kategorie vozidel 

 (Zdroj: vlastní zpracování dle AT CAR, © 2013a) 
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Jakmile zákazník přijde na některou z poboček vyzvednout vozidlo, po vytvoření platné 

rezervace, je po něm vyžadován pas, řidičský průkaz a platební karta, dále také adresa 

trvalého bydliště a mobilní číslo. Tyto informace se zadávají do systému. Dále se zjišťuje, zda 

zákazník bude cestovat s autem do zahraničí, což je zpoplatněno a zda nebude chtít nějakou 

další položku (extras). 

Mezi doplňkové položky se řadí: 

 delivery/collection, 

 GPS navigace, 

 dětská sedačka, 

 booster, 

 sněžné řetězy, 

 ski box. 

Podmínkou pro to, aby si klient mohl auto vypůjčit je blokace na platební kartě. Karta musí 

být fyzicky na přepážce a zároveň klient musí být držitelem této karty. Nutnou podmínkou je 

také to, že musí mít dostatečný zůstatek pro blokaci. 

Zákazníci mají na výběr následující havarijní pojištění: 

 Základní pojištění se spoluúčastí 800 euro, 

 S-CDW, připojištění se spoluúčastí 400 euro, 

 S-DPP, plné pojištění s nulovou spoluúčastí. 

U všech tří variant se blokuje depozit i u plného pojištění pro případ vrácení auta s 

nedotankovanou nádrží nebo pro případ, krytí pokuty spáchané klientem. V případě 

základního pojištění a připojištění je kryto také případné poškození automobilu způsobené 

klientem. 

Následné odblokování depozitu či stahování peněz za pronájem a ostatních věcí probíhá přes 

platební terminál. Pokud je rezervace předplacena a není zde další platba, dojde ke zrušení 

transakce. U nepředplacené rezervace nebo u využití nějaké doplňkové služby dojde 

k dokončení předautorizace podle částky na faktuře a zbytek depozitu je automaticky 

odblokován. 

Každé auto má všechny potřebné doklady vloženy do dokladové knížky s pevnou vazbou a 

pomocí spony jsou k ní připojeny i klíče k vozidlu. Na přebalu dokladové knížky je znak 
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Budget a vizitka se základními informacemi o vozidle - značka a typ, palivo, registrační 

značka, kategorie, barva a datum první registrace.  Uvnitř dokladové knížky se nachází hned 

na první straně kontakt na rezervační oddělení, čísla na policii, ambulanci a hasiče a dále také 

nejvyšší povolené rychlosti pro Českou republiku. Dále je zde umístěno osvědčení o registraci 

vozidla, kupón dálniční známky, zelená karta, kontakt na non-stop asistenční linku včetně 

instrukcí co dělat při dopravní nehodě, záznam o dopravní nehodě, leták s informacemi o 

společnosti a mapa České republiky a mapy Prahy a Brna, zobrazující umístění lokací. 

Poslední strana zobrazuje poškození vozidla, a to pomocí zjednodušeného obrázku vozidla a 

tabulky obsahující následující informace o poškození - datum, smlouva, poškození a podpis. 

Do tohoto obrázku se propisovací tužkou zaznamenávají a popisují poškození a škrábance. 

 

Obr. č.  10 - Zaznačování poškození vozidel 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

3.3 BRNĚNSKÁ LOKACE 

Brněnská lokace se postupně rozrůstá a má čím dál větší klientskou základnu. Počet rezervací 

za rok 2016 je téměř 2,5 krát větší než v roce 2011. V tabulkách, nacházejících se níže, je 

zaznamenán počet rezervací za posledních šest let. Když srovnáme brněnskou lokaci a ostatní 

pobočky v ČR dohromady, můžeme vidět, že nárůst byl u brněnské lokace pro rok 2012 nižší. 
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V roce 2013 byl už však zaznamenán podstatný nárůst a převýšil průměr ostatních lokací. 

Výjimkou byl rok 2014, kdy došlo u brněnské lokace k poklesu, zatímco u ostatních lokací 

byla zaznamenána stagnace. Od roku 2015 byl nárůst téměř o 45% a také za rok 2016 byl 

zaznamenán nárůst o skoro 25%, což téměř o 11% převyšuje průměr ostatních lokací. Lze 

tedy tvrdit, že brněnská lokace má potenciál a v roce 2017 by mohl být zaznamenán opět 

nárůst oproti předchozím rokům. 

Tab. č. 3 - Počty rezervací pro Brno a ČR  

Brno 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

počet rezervací 1579 1796 2262 2138 3093 3856 

nárůst/pokles   13,7% 25,9% -5,5% 44,7% 24,7% 

ČR – ostatní lokace 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

nárůst/pokles 

 

16,2% 18,2% 0,2% 20,9% 13,8% 

(Zdroj: vlastní zpracování dle informačního systému společnosti) 

 

 

Graf č. 3 – Počet rezervací Brno 

(Zdroj: vlastní zpracován dle informačního systému společnosti) 
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Graf č. 4 – Srovnání vývoje počtu rezervací v Brně a ostatních lokaci 

(Zdroj: vlastní zpracování dle informačního systému společnosti) 

Brněnská pobočka se nachází na letišti v městské části Tuřany. Kancelář se stojí v pasáži mezi 

příletovou a odletovou halou.  

Vlastní kancelář je velmi malá a má dohromady pouhých 16 metrů čtverečních a je rozdělena 

přepážkou, která dělí tento prostor na polovinu. Přední část slouží pro komunikaci s klienty a 

pro lepší orientaci je nad ní nápis Budget. Předělující přepážka je také v barvách loga Budget, 

tedy v oranžové a modré. V této části se také nachází hlavní přepážka a jsou zde umístěny dva 

počítače a tiskárna. Druhá část kanceláře slouží jako prostor pro zaměstnance a je tu umístěna 

skříň, kam se umísťují klíče a doklady od automobilů, regál na dětské sedačky, nářadí, 

motorové oleje, sněžné řetězy a další příslušenství. Pro zaměstnance je tu k dispozici lednice, 

mikrovlnná trouba, stůl a automat na vodu. 

Brněnská pobočka také disponuje třemi parkovacími místy před příletovou halou, kam se 

parkují připravená auta pro klienty. Další parkoviště se nachází v areálu letiště, které je 

vzdáleno přibližně 200 metrů od příletové haly. Toto parkoviště slouží pro 36 automobilů. U 

vjezdu na vzdálenější parkoviště se nacházejí závory a pro vjezd je nutná karta, kterou 

poskytuje vedení letiště a má sloužit pro evidenci a kontrolu počtu automobilů. 

Servis všech vozidel, spadajících pod brněnskou lokaci, je prováděn v autoservise Renocar, 

nacházejícím se na ulici Řípská, což je vzdáleno přibližně 2,7 kilometrů od letiště. Vzhledem 

k dlouhodobé spolupráci jsou vyjednané výhodnější podmínky, které spočívají jednak v 

přiřazení jednoho servisního poradce a také ve slevách za provedené výkony. 
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Mytí a příprava automobilů se provádí u čerpací stanice Avia, popř. Benzina, vzdálené 

přibližně 5 kilometrů od letiště a pro mytí automobilů je využívána myčka popř. ruční mytí 

automobilů a vysavač, nacházející se v těsné blízkosti těchto čerpacích stanic. Autokosmetika 

se kupuje také u již zmíněné čerpací stanice a jedná se především o ubrousky na mytí 

interiéru, odstraňovač hmyzu a vodu do ostřikovačů. 

V následující tabulce jsou zachyceny všechny položky vztahující se k mytí automobilů: 

Tab. č. 4 - Cena položek pro mytí vozidel 

Položka Cena s DPH 

Mytí exteriéru + vysází interiéru 90 Kč 

Vlhčené ubrousky na interiér 24 ks 65 Kč 

Vlhčené ubrousky na sklo 24 ks 65 Kč 

Kapalina do ostřikovačů 5L - zimní 179 Kč 

Kapalina do ostřikovačů 5L - letní 89 Kč  

Odstraňovač hmyzu 79 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Cena za mytí vozidel se v průběhu roku lehce odlišuje. Letní mytí znamená použití ubrousků 

na interiér a sklo, letní kapaliny do ostřikovačů a odstraňovače hmyzu. Zimní mytí 

předpokládá také využití ubrousků na interiér a sklo a zimní kapaliny do ostřikovačů. Mytí 

vozidel v zimě vychází nepatrně dráž než letní čištění. Průměrné náklady na přípravu jednoho 

auta z pohledu celého roku jsou tedy přibližně 170 Kč a to včetně čištění, vysátí a použité 

autokosmetiky. 

Jak již bylo zmíněno, každá pobočka této společnosti spravuje určité území. Ve výsledku je 

takto pokryté celé území České republiky a Slovenska. Brněnská lokace spravuje celý 

Jihomoravský kraj s přesahy i do ostatních krajů. V této oblasti je poskytován servis všem 

klientům od jednotlivců, firem s dlouhodobými pronájmy vozidel až po asistenční služby. 

Na obrázku, nacházejícím se níže, je zobrazeno přibližné správní území pro brněnskou lokaci. 

Zbarvená část připadá Brnu a černobílou část mají rozděleny ostatní lokace. 
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Obr. č.  11 - Přibližné území spravované brněnskou lokací 

 (Zdroj: vlastní zpracování dle Google, 2016) 

3.4 ANALÝZA SPOLEČNOSTI 

3.4.1 SPEPTE analýza 

Jedná se o analýzu vnějšího okolí firmy a analyzují se zde faktory sociální, legislativní, 

politické, ekonomické, technologické a ekologické. 

Sociální faktory 

Mezi hlavní faktory patří to, že čím dál více lidí preferuje pohodlnější cestování 

v automobilech, oproti cestování v hromadné dopravě. Dále se také projevuje větší tlak na 

mobilitu pracovníků, kdy různé společnosti potřebují, aby se jejich pracovníci mohli rychle 

pohybovat a cestovat v rámci České republiky popř. po celé Evropské unii. 

Dalším důležitým faktorem je životní úroveň, která se v České republice v posledních letech 

neustále zlepšuje a dokazují to i nejrůznější průzkumy. Navyšuje se také počet obyvatel s 

vysokoškolským vzděláním a taky klesá počet studentů učebních oborů, jelikož v dnešní době 

tyto obory nepůsobí pro studenty příliš lákavě.  

Společnost AT CAR, s.r.o. po svých řadových zaměstnancích vyžaduje alespoň vyučení v 

oboru a po vedoucích pracovnících alespoň maturitní vzdělání. Hlavní důraz při výběru 

pracovníků je přitom kladen na individuální vlastnosti a zkušenosti. Velkou část pracovníků 
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nicméně tvoří studenti vysokých škol. V Jihomoravském kraji se nachází 12 vysokých škol a 

to jak veřejných tak i soukromých. Snižuje se také počet studentů v prezenční formě studia. Je 

využívaná distanční či kombinovaná forma studia, což dokazuje ochota studentů pracovat i při 

studiu. (ČSÚ, 2016c) 

Důležitým sociálním faktorem je také míra nezaměstnanosti. V Jihomoravském kraji bylo na 

konci března roku 2016 na úřadech práce evidováno 54 977 uchazečů o práci a podíl 

nezaměstnaných na obyvatelstvu dosáhl hodnoty 6,9%.  Z tabulky nacházející se níže je 

patrné, že v roce 2014 došlo k nárůstu nezaměstnanosti v Brně, Jihomoravském kraji i v celé 

České republice a od tohoto roku dochází ke snižování nezaměstnanosti. Avšak Česká 

republika celkově i Jihomoravský kraj vykazují výraznější klesající tendenci než město Brno. 

(ČSÚ, 2016a) 

Tab. č. 5 - Nezaměstnanost  

ÚSC Leden 2013 Leden 2014 Leden 2015 Leden 2016 Březen 2016 

Brno 7,9 9,0 8,7 7,6 7,6 

JMK 8,7 9,4 8,4 7,2 6,9 

ČR 8,0 8,6 7,7 6,4 6,1 

(Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ, 2016a) 

Pro působení společnosti je důležité umístění poboček. Brno má strategickou polohu díky 

tomu, že leží na křižovatce transevropských silničních a železničních tras, které jsou tepnami 

spojující západní, východní, severní a jižní Evropu. Velmi důležité je letiště, nacházející se na 

kraji Brna, díky kterému sem proudí cizinci v pravidelných linkách z Londýna, Eindhovenu a 

Mnichova. Velký počet cizinců do Brna také přijíždí díky firmám, které si zde vybudovali své 

haly a také díky strojírenskému veletrhu a motoristickým akcím pořádaných na Masarykově 

okruhu. 

Legislativní faktory 

V této kategorii se nacházejí zákony, nařízení, vyhlášky a legislativa, týkající se určeného 

typu podnikání. Mezi obecné zákony ovlivňující společnost patří občanský zákoník platný od 

1. ledna 2014, zákon o obchodních korporacích, zákoník práce, zákon o účetnictví, zákon o 

daních z příjmu, zákon o dani z přidané hodnoty a další. 



52 

Předmětem podnikání společnosti je pronájem motorových vozidel a koupě zboží za účelem 

jeho dalšího prodeje a prodej. Tento typ podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., kde je 

vymezen pronájem a půjčování věcí movitých a prodej jako živnost volná a nevyžaduje tedy 

prokazování odborné ani jiné způsobilosti, stačí pouze splňovat všeobecné podmínky. 

Důležitou legislativní změnou je zavedení elektronické evidence tržeb, která spočívá v tom, 

že je evidována každá platba a zákazník dostává od obchodníka účtenku s jedinečným kódem. 

Postup u elektronické evidence služeb je následující: nejpozději při uskutečnění evidované 

tržby je odeslána datová zpráva prostřednictvím internetového připojení na server Finanční 

správy. Zde jsou všechny informace uloženy a zde je také vygenerován unikátní kód, který se 

okamžitě odešle zpět obchodníkovi na jeho zařízení, které tento kód vytiskne na účtenku. 

(Elektronická evidence tržeb, © 2016) 

Další změny se týkají daně z přidané hodnoty, kdy pro všechny plátce DPH začala platit 

povinnosti podávat daňové přiznání k DPH v elektronické podobě. Dále je povinnost podávat 

kontrolní hlášení čtvrtletně nebo měsíčně. (Podnikatel, © 2007- 2016) 

Další faktory, které mohou ovlivňovat společnost, jsou právní normy evropské unie a proto je 

důležité všechny změny monitorovat. Tyto normy se týkají především ekologie, kdy je 

všeobecný tlak ke snižování emisí a celková snaha o snížení škodlivých vlivů automobilové 

dopravy. Konkrétně se může jednat o zavedení mýta, kde se zohledňuje stáří auta, typ motoru 

a to, kolik kilometrů auto na dálnici ujede. 

Ekonomické faktory 

Inflace 

Inflace znamená nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb za určitý časový úsek, neboli 

snížení kupní síly peněz. Míra inflace vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 

uplynulý rok proti průměru předchozího roku a vyjadřuje se pomocí průměrného ročního 

indexu spotřebitelských cen. V roce 2012 došlo k nárůstu tržních cen, avšak od tohoto roku 

docházelo k poklesu až téměř k 0,3% v roce 2015. Následující rok byl zaznamenán mírný 

nárůst, a to na hodnotu 0,7%. 
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Tab. č. 6 - Inflace 

Inflace 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Míra inflace (%) 1,9 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 

(Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ, 2016b) 

 

HDP 

Hrubý domácí produkt slouží pro hodnocení ekonomiky státu a lze ho vyjádřit jako celkovou 

hodnotu statků a služeb vytvořenou za určitý čas na daném místě. Tempo růstu se od roku 

2014 zvyšuje. 

Tab. č. 7 - Vývoj HDP  

HDP Vývoj HDP Predikce 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

vývoj (%) +1,8 -1,0 -0,9 +2,0 +4,3 +2,4 +2,8 

(Zdroj: vlastní zpracování dle ČNB, © 2003-2016a) 

Kurz Eura 

Kurz eura je také důležitý ekonomický faktor. Společnost uvádí částky pro jednotlivé 

spoluúčasti a poplatky. Ceny za pronájem pro zahraniční klienty se také uvádějí v eurech. 

Dále se také platí v eurech náklady a silniční poplatky při vracení aut ze zahraničních lokací. 

V posledních třech letech se kurz eura pohyboval okolo 27 korun českých, což bylo 

zapříčiněno intervencemi České národní banky. Tyto intervence však mají skončit a dá se 

tedy očekávat, že koruna zase posílí. 

Tab. č. 8 - Průměrný roční kurz  

Průměrný roční kurz 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CZK/EUR 24,586 25,143 25,974 27,533 27,283 27,033 

(Zdroj: vlastní zpracování dle ČNB, © 2003-2016b) 

Vývoj cen paliv 

Cena paliva hraje také důležitou roli, každá pobočka provozuje velké množství transferů, 

které souvisí s vlastním provozováním autopůjčovny. Ceny na jednotlivých čerpacích 



54 

stanicích se liší, a proto při větším odběru paliva, lze snížit náklady natankováním za levnější 

palivo. V roce 2012 byly ceny paliv nejvyšší a od tohoto roku klesají s mírným nárůstem v 

roce 2015. V roce 2016 se průměrné ceny paliv dostaly pod hranici 30 Kč za litr. 

Tab. č. 9 - Průměrné ceny paliv 

Průměrné ceny paliv 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nafta 30,80 34,70 36,50 36,00 36,10 29,50 

Natural 95 31,60 34,90 36,10 35,70 35,90 29,70 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Business center, © 1998-2016) 

Politické faktory 

Po volbách v roce 2014 začala vláda Bohuslava Sobotky, kterou tvoří koalice stran ČSSD, 

ANO a KDU-ČSL. Dle délky působení je už nyní na třetím místě za vládou V. Klause a M. 

Zemana. Tato vláda by tedy mohla být třetí v pořadí, která bude působit celé čtyři roky. 

Z celkového pohledu se tedy dá říci, že se jedná o stabilní vládu, i přestože prodělala určité 

krize a problémy. Mezi hlavní priority této vlády lze zařadit snížení schodku státního 

rozpočtu, čerpání evropských fondů, zvýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru, 

příspěvek na péči, valorizace penzí, zajištění bezpečnosti, nové investice a pracovní místa, 

zvýšení minimální mzdy a boj se šedou ekonomikou. Výše zmíněné faktory by měly pomáhat 

ekonomice i občanům, přesto jsou některé změny vnímány především u podnikatelů 

restriktivně a rozporuplně. (Kurzy, © 2000-2017; Vláda ČR, 2017) 

Dalšími faktory může být také politika otevřenosti k zahraničním investicím. Dále také úsilí 

vlády ohledně podpory průmyslového sektoru. Změny ve vedení Jihomoravského kraje 

mohou mít také vliv na vedení brněnského letiště. 

Technologické faktory 

Z hlediska technologických faktorů společnost ovlivňuje z dlouhodobého hlediska poměrně 

velký růst technologické úrovně a to ve všech odvětvích. Díky tomuto rozvoji dochází 

k značným investicím do technologického průmyslu a to včetně automobilového průmyslu. 

Dalším faktorem je také vysoká konkurence v automobilovém sektoru, kde si konkurují 

především evropské automobilky, zaměřující se na kvalitu a preciznost a asijské značky, které 
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díky snižování nákladů a nižším cenám nacházejí stále více zákazníků. Díky soupeření mezi 

výrobci jsou automobily stále dostupnější. 

Ekologické faktory 

Ekologie především v automobilové dopravě je v posledních letech velmi diskutovaným 

tématem. Přestože je v zájmu společnosti auta co nejvíce půjčovat, poskytuje auta s 

nejmodernějšími motory, které díky aktuálnímu trendu zmenšování objemu motoru, produkují 

menší množství oxidu uhličitého. Mezi další ekologické snahy v automobilovém průmyslu 

patří také omezení naftových motorů a to snižováním objemu naftových motorů a v budoucnu 

jejich úplné nahrazení benzínovými a hybridními pohonnými jednotkami. Díky Evropské unii 

dochází k rozvoji a podpoře infrastruktury, ale na druhé straně je tu i snaha o omezení 

skleníkových plynů, což se může projevit například restrikcemi pro vozidla s vznětovými 

motory při pohybu ve velkých městech. 

3.4.2 Porterův model pěti sil 

Porterův model analyzuje odvětví a jeho rizika pomocí pěti hodnotících prvků a ty jsou: 

stávající konkurence, nová konkurence, vliv odběratelů, vliv dodavatelů a substituční 

produkty. 

Stávající konkurence 

Konkurence je u všech autopůjčoven veliká a to jak v České republice, tak i v zahraničí. 

Téměř v každém větším městě se nachází půjčovna automobilů a to od těch menších až po 

světově známé. Největší koncentrace autopůjčoven se nachází na letištích v České republice. 

Především se tedy jedná o Letiště Václava Havla, Brno Tuřany a Letiště Leoše Janáčka v 

Ostravě. Přestože všechny půjčovny nabízejí stejný produkt a to pronájem automobilů, tak u 

jednotlivých společností můžeme najít určité rozdíly v tom, na jaké zákazníky primárně cílí, 

jak velkou mají automobilovou flotilu, jak vybavené automobily poskytují a samozřejmě také 

v ceně pronájmů a doplňkových služeb. 

Za největší konkurenty tedy lze považovat následující společnosti: 

 Avis, 

 Hertz, 

 Sixt, 

 Europcar. 
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Společnosti Hertz, Sixt a Europcar disponují poměrně dobře vybavenými automobily a 

soustředí se především na kategorie intermediate a standart. Ceny pronájmů u těchto 

společností jsou proto poměrně vyšší. Společnost Avis nabízí také výše zmíněné kategorie, 

ale také už se zaměřuje více na nižší kategorie automobilů a to compact a economy se 

standardní výbavou. Společnost Budget se zaměřuje primárně na levné pronájmy, především 

se tedy jedná o kategorie mini, economy a compact, se základní až standardní výbavou. 

Společnost Budget tedy nabízí co nejdostupnější pronájmy pro co největší počet klientů, 

oproti ostatním autopůjčovnám, které nabízejí dražší varianty automobilů za vyšší ceny 

pronájmů. 

Z hlediska brněnské pobočky lze za největšího konkurenta považovat společnost Avis, Hertz a 

Sixt, i když žádná z těchto poboček nedosahuje takového počtu rezervací, jako má společnost 

Budget. 

Vstup nové konkurence do odvětví 

Vstup nové konkurence do daného odvětví není nijak složitý. Existuje poměrně velké 

množství nově začínajících menších autoůjčoven, které se pomalu rozrůstají. Tyto společnosti 

však nemají celosvětově známé jméno a jejich pobočky se nenacházejí na letištích, ale v 

centrech měst. Vybudovat novou firmu, která by byla natolik konkurence schopná, aby mohla 

ohrozit již delší dobu fungující známé autopůjčovny, by vyžadovalo obrovské investice. Další 

problém by taky mohl být v tom, že velké autopůjčovny mají na letištích nasmlouvané 

parkovací místa, která jsou nezbytná pro fungování společnosti, a pro ty nové už by nezbyl 

prostor. Vstup nové konkurence může představovat riziko, ale je velmi nepravděpodobné, že 

by toto riziko nastalo v brzké době, nejspíše by se jednalo o delší časový horizont. 

Hrozba substitučních výrobků 

Hrozbu substitučních výrobků pro krátkodobé pronájmy do jisté míry může představovat car 

sharing, což je jistá alternativa k vlastnění auta. Dále také lze jmenovat provozování služeb 

osobních přeprav a taxislužeb, popř. určité formy spolujízdy, jako například mobilní aplikace 

Uber, která již funguje v Praze a měla by být zavedena také v Brně na začátku roku 2017. 

Dále je možné také jmenovat využití služeb hromadné dopravy. Ve všech těchto případech 

však záleží na tom, jak často a kam má klient v plánu cestovat. Pro dlouhodobé pronájmy, 

zejména u firem, může jistou formu substituce představovat také vlastní správa vozového 

parku. 
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Vyjednávací síla dodavatelů 

Dodavatele pro společnost můžeme dělit do jednotlivých kategorií, jednak se bude jednat o 

jednotlivé automobilky a autorizované dealery, servisy nabízející servis automobilů, 

benzínové stanice včetně mycích linek a hlavně poskytovatele parkovacích míst pro klienty a 

přilehlé parkoviště včetně kanceláří - vedení a správa letiště. 

V automobilovém průmyslu je veliká konkurence, takže je zde snaha maximálně vyhovět a 

zachovat si zákazníka. V případě společnosti AT CAR s.r.o. se jedná především o 

automobilku Škoda Auto a.s. a Volkswagen AG. Ačkoliv tyto jmenované automobilky patří 

mezi hlavní dodavatele automobilů, společnost kupuje auta i od jiných značek, protože je 

důležité mít širokou flotilu automobilů. Dále je také využíván pronájem automobilů se 

zpětným odkupem přímo od dealerů, především se jedná o Auto Opat. V případě 

nespokojenosti lze změnit dodavatele, a proto jejich síla není vysoká. 

Jako dalšího dodavatele lze jmenovat benzínové stanice. Ačkoliv se může zdát, že tato 

kategorie není tak důležitá, jelikož klienti mají vracet auta plně dotankovaná, tak každá 

pobočka realizuje velké množství transferů, kdy je potřeba automobily poměrně často 

tankovat. Na celém území České republiky je velká hustota čerpacích stanic a také v okolí 

brněnského letiště je rozprostřeno přibližně 11 čerpacích stanic ve vzdálenosti přibližně do 

pěti kilometrů od letiště. K mytí automobilů je využívána mycí stanice a ruční mytí u čerpací 

stanice Avia popř. Benzina či RobinOil. Tato kategorie dodavatelů má tedy nízkou 

vyjednávací sílu. 

Jak již bylo zmíněno, servisování automobilů probíhá v Renocar, který se nachází pouhé dva 

kilometry od letiště, což je velká výhoda. Velkých servisů, které jsou schopny servisovat větší 

počet automobilů, v blízkosti mnoho není. Proto tuto kategorii můžeme hodnotit jako středně 

silnou. 

Největší vyjednávací sílu má vedení a správa letiště, jelikož fungování autopůjčovny je na 

letišti přímo závislé. Vedení letiště určuje velikost a počet parkovacích míst, kde se parkují 

připravená auta pro klienty a počet automobilů, které se parkují na parkoviště v areálu letiště. 

Dále také určuje, jak tyto parkoviště fungují. V případě brněnského letiště je však stávající 

kapacita parkovišť nedostačující a nastává problém, pokud se na lokaci nachází větší počet 

automobilů. 
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Vyjednávací síla odběratelů 

Vyjednávací síla zákazníků je poměrně vysoká díky velké konkurenci v oboru a také díky 

dostupným substitutům. Zákazníci hledají nízké ceny pronájmů, ale očekávají vysokou 

kvalitu poskytovaných služeb. Z hlediska krátkodobých pronájmů má firma velký počet 

stálých klientů, kteří si půjčují auta často a opakovaně, ale mají stejné podmínky jako noví 

klienti. V případě jakékoliv nespokojenosti mohou přejít ke konkurenci. Z hlediska 

dlouhodobých pronájmů se jedná o komplexnější spolupráci v delším časovém úseku. 

Zákazníci vyžadují bezproblémový provoz automobilu popř. celou správu vozového parku a 

je zde potřeba vždy pohotově řešit problémové situace tak, aby nedocházelo k časovým 

prodlevám a ohrožení mobility zákazníků. Změna poskytovatele dlouhodobých pronájmu už 

je trochu komplikovanější, ale pokud zákazník není dlouhodobě spokojen, může přejít ke 

konkurenci. 

3.4.3 7S analýza 

Pomocí této analýzy se hodnotí interní faktory působící na společnost. Tyto faktory jsou 

strategie, struktura, systémy, styl vedení, spolupracovníci, schopnosti a sdílené hodnoty. 

Strategie 

Cílem společnosti je poskytovat pronájem automobilů za výhodnější ceny než konkurence, 

pro co nejširší okruh zákazníků. Důležitým aspektem je dodržování takové kvality nabízených 

služeb, aby se tvořila stále narůstající skupina loajálních zákazníků, kteří budou využívat 

služeb společnosti opakovaně. Dalším cílem je snaha co nejvíce využívat všech pracovních 

příležitostí. V praxi to znamená, že při volné kapacitě se nikdy nemají odmítat volné nabídky 

např. walk-in rezervace a přistavování vozidel pro asistenční služby. S touto snahou 

samozřejmě má souviset maximalizace příjmů na každé z poboček. 

Struktura 

Nad chodem celé společnosti dohlíží jednatel. Pro Českou republiku a Slovensko jsou určeni 

dva provozní ředitelé, kteří pracují ve společnosti od úplného začátku a pomohli ji vybudovat. 

V Praze, v hlavní centrále na ulici Ringhofferova, sídlí vedení společnosti, rezervační 

oddělení, účetní, pracovník spravující dlouhodobé pronájmy, hlavní servisní poradce, 

pracovník pro pojistné události, hlavní asistenční technik a další.  
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Každá pobočka má určeného svého vedoucího, který odpovídá za chod své pobočky a 

připadajícího území. 

Brněnská pobočka má vedoucího a zástupce vedoucího, kteří mají na starosti celý provoz a 

ostatní zaměstnance. Mají také na starosti vyřizování rezervací a komunikaci s klienty. Dále 

jsou zde dva zaměstnanci, kteří mají na starost víkendový provoz a fungují také jako zástup 

při nepřítomnosti vedoucích pracovníků. Zbytek zaměstnanců tvoří řidiči, kteří se především 

starají o přípravu a přistavování automobilů. 

Systémy 

Komunikace mezi jednotlivými vedoucími pracovníky probíhá přes e-maily nebo telefonicky. 

Každý měsíc jezdí vedoucí poboček do Prahy za provozním ředitelem, aby ho informovali o 

aktuálním chodu poboček. 

Brněnská pobočka má dva počítače u přepážek a tři firemní telefony pro vedoucího, zástupce 

vedoucího a řidiče. Nedávno byl pořízen čtvrtý, pro pracovníky zajišťující víkendový provoz. 

Společnost používá program Drive-it-now 2.0, který komplexně zaznamenává hlavní činnosti 

včetně jednotlivých rezervací a monitoruje provoz firmy jako celku i jednotlivých poboček. 

Program je rozdělen do následujících sekcí: 

 přihlášení – v této sekci se eviduje docházka, každý zaměstnanec má svůj 

jedinečný šestimístný kód, pomocí kterého se identifikuje a zadává si příchod a 

odchod. Dále zde probíhá také přihlášení do další části systému, kam mají přístup 

jen pověření zaměstnanci. 

 rezervace – zde se zobrazují všechny rezervace, které se dále specifikují podle 

poboček. Rezervace lze zobrazit pro jednotlivý den i pro delší časový úsek. 

Zobrazení rezervací obsahuje následující specifikace: číslo rezervace, referenční 

číslo, jméno zákazníka, typ vozu, vyzvednutí (čas, datum a lokace) a vrácení (čas, 

datum a lokace).  

 smlouvy - zobrazují se zde všechny typy smluv - připravované, otevřené, uzavřené 

a stornované. 

 interní zakázky - pod touto položkou se evidují všechny typy interních zakázek a 

jejich přehled. 

 del/col - tato sekce slouží ke správě přistavování a vyzvedávání vozidel. 

 doklady - zde se zobrazuje především přehled vydaných faktur. 
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 zákazníci - obsahuje databázi zákazníků. 

 vozy - tato sekce slouží pro správu automobilů. Každý vůz je přesně identifikován 

podle SPZ, kategorie, VIN a dalších specifikací. Eviduje se zde také poškození 

automobilů. 

 GPS - sekce sloužící ke správě satelitních navigací. 

 pohyby - v této části se zobrazují transfery, servis, údržba, vozidla na prodej a 

vyřazení vozidel. 

 pojištění - zde jsou uvedeny informace o pojištění vozidel. Nachází se tu povinné 

ručení, havarijní pojištění, zelené karty a přehled dálničních známek. 

 pojistné události - sekce obsahující přehledy o pojistných událostech. 

 leasing - oddíl obsahující přehled leasingových smluv. 

 sklad - oddíl zobrazující přehled položek na skladech a přehled o příjemkách, 

výdejkách a převodkách. 

 reporty -sekce, která zobrazuje přehled o reportech. 

 administrace - jedná se o administrativní část, která provádí celkovou správu 

lokací, extrasů, uživatelů a skladů. Dále zde vedoucí pracovníci provádí korekci 

docházky a také se zde spravují ceníky. 

Společnost disponuje též webovými stránkami, kde si klienti mohou udělat rezervaci na 

automobil a jsou zde popsány všechny podmínky a poplatky. Nutno dodat, že stránky působí 

již poněkud neatraktivně a zastarale. 

Styl vedení 

Styl vedení by se dal charakterizovat jako autoritativní. V rámci celé struktury je stanovena 

struktura nadřízenosti a podřízenosti. Tento způsob vedení lidí je založen na příkazech a 

přesném zadávání úkolů vedoucími pracovníky. Vyžaduje se bezpodmínečné dodržování 

příkazů a velmi zřídka se vedoucí pracovníci radí s podřízenými, spíše se drží formálního 

postupu. Podřízení pracovníci mají tedy málo prostoru pro projevení vlastní iniciativy a v 

určitých případech může také docházet ke ztrátě motivace. (oalib, 2016) 

Vedoucí brněnské pobočky je brán jako autorita a většinu rozhodnutí dělá sám, ve 

výjimečných situacích přenechává část svých kompetencí svému zástupci a pracovníkům 

zajišťujícím víkendový provoz. Vyžaduje efektivní plnění pracovních povinností, ale i při 
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bezchybně odvedené práci bývá pracovníkům málokdy poskytnuta jakákoliv forma pochvaly, 

což může mít občas za následek ztrátu motivace 

Spolupracovníci 

V současné době má společnost okolo 85 zaměstnanců. Fluktuace pracovníků na vyšších 

pozicích je nízká, ale u běžných pracovníků (přepážkářů, řidičů) je poměrně vysoká a to 

především proto, že se jedná o studenty. Mnoho z nich nemá ani smlouvu na hlavní pracovní 

poměr. Dalším důvodem je také to, že je tu velmi malý prostor pro profesní růst. 

 Brněnská pobočka má 10 zaměstnanců, z toho jsou čtyři pracovníci na hlavní pracovní poměr 

- vedoucí pobočky, zástupce vedoucího a dva řidiči. Zbytek zaměstnanců pracuje na dohodu o 

provedení práce a většinou se jedná o studenty.  

Nabírání nových pracovníků probíhá bez výběrového řízení a vždy, když je potřeba zaměstnat 

nového pracovníka, hledá se někdo z okolí zaměstnanců pobočky. Při tomto výběru není 

kladen důraz na vzdělání a většinou se nový pracovník hned zaučí bez toho, aby prokázal 

potřebné předpoklady. 

Schopnosti 

Provozní ředitelé konají dohled nad celkovým fungováním firmy v České republice a na 

Slovensku. Tyto pozice vyžadují výbornou schopnost organizace, vedení lidí a řešení 

komplexních problémů. Vzhledem k tomu, že oba provozní ředitelé působí ve firmě od 

založení, lze usuzovat, že tyto požadavky splňují. Přesně stejné požadavky jsou potom také 

kladeny na vedoucí všech poboček. Úspěšnost jednotlivých lokací se hodnotí podle počtu 

rezervací, počtu dlouhodobých pronájmů, počtu stížností a kvality, která se odvíjí od práce 

jednotlivých zaměstnanců. Od všech pracovníků je vyžadována kvalitní a efektivní práce a 

proklientský přístup. Pro vedoucí poboček neplatí povinnost mít vysokoškolské vzdělání, 

spíše je kladen důraz na individuální schopnosti. Pro všechny zaměstnance pracující za 

přepážkou a účastnící se procesu rezervací, včetně zmíněných vedoucích poboček, platí, že 

musí disponovat velmi dobrými komunikačními schopnosti a znalostí alespoň anglického 

jazyka na komunikativní úrovni. Pro řidiče však tato povinnost neplatí a vyžaduje se od nich 

zodpovědný přístup k práci, pečlivost a zdvořilá komunikace s klienty a v neposlední řadě 

předchozí praxe spojená s řízením vozidel. 

Brněnský kolektiv je poměrně mladý, nejstarší pracovník je na pozici řidiče a má třicet let, 

nejmladší pracovník je ve stejné pozici a má dvacet dva let. Věkový průměr je okolo 
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pětadvaceti let. Vedoucí brněnské pobočky se vypracoval z pozice řadového zaměstnance 

přes pracovníka za přepážkou až na manažerskou pozici. Podobný vývoj měl také zástupce 

vedoucího. Tento postup napříč všemi pozicemi zaručuje, že oba pracovníci své práci velmi 

dobře rozumí. Z hlediska vzdělání mají oba vedoucí pracovníci bakalářský titul. Od 

pracovníků zajišťujících víkendový provoz, jsou vyžadovány téměř stejné požadavky jako na 

vedoucí pozice a především velká časová flexibilita, protože jsou zodpovědní za provoz mimo 

standardní pracovní dobu včetně víkendů. 

Sdílené hodnoty 

Každá společnost přímo stojí na svých zaměstnancích a její úspěchy se přímo odvíjí od 

kvality individualit. Společnost AT CAR, s.r.o. své zaměstnance respektuje a chová se 

korektně a spravedlivě, včas jsou posílány výplaty a téměř vždy dokáže vyhovět 

s požadavkem na termíny dovolených. Jednou ročně společnost pro své zaměstnance pořádá 

vánoční večírek. Je to ale jediná akce, kde se může sejít firma jako celek a kde se i řadoví 

zaměstnanci, především z mimopražských lokací, mohou setkat s užším vedením firmy. V 

této oblasti má společnost určité mezery a měla by se soustředit více na zvýšení firemní 

kultury a povědomí i mezi zaměstnanci. Řada důležitých informací se řeší pouze v Praze při 

reportingu mezi vedoucími poboček a provozním ředitelem. S tím souvisí problém jisté 

izolace poboček mimo hlavní město Prahu. Když informace probíhají po této linii, měl by 

potom vedoucí informovat o přehledu dění a aktuálních problémech, což se v praxi často 

nestává. Tento případ platí i pro pobočku v Brně, kde jsou porady a meetingy zaměstnanců 

velmi vzácné a probíhají maximálně třikrát do roka.  

3.4.4 SWOT analýza 

SWOT analýza shrnuje předešlé analýzy a identifikuje silné stránky, slabé stránky a 

příležitosti a hrozby. Společnost by se tedy měla zaměřit na udržení silných stránek a využití 

příležitostí pro upevnění svého postavení a zároveň také na eliminaci nebo alespoň omezení 

slabých stránek a hrozeb. 

Mezi silné stránky společnosti bych zařadil používání světoznámé značky Budget, kterou zná 

velké množství lidí po celém světě. Společnost byla založena v roce 1996 a za tu dobu 

prokázala dlouholeté zkušenosti s půjčováním automobilů a vybudovala velkou flotilu 

automobilů, která je neustále obměňována. Díky kvalitě poskytovaných služeb a nízkým 

cenám se společnost rok od roku rozrůstá a navyšuje počet rezervací. 
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Tab. č. 10 - SWOT analýza - silné stránky  

Silné stránky 

Používání světoznámé značky Budget 

Dlouholeté zkušenosti 

Velká flotila automobilů 

Poskytování nových automobilů s nízkým nájezdem 

kilometrů 

Nejvýhodnější ceny pronájmů 

Meziroční růst rezervací 

Umístění na letišti 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Mezi slabé stránky bych zařadil omezenou kapacitu parkovacích míst, kterou disponují téměř 

všechny letiště. Další slabou stránkou je i nákladné čistění automobilů a to jak po finanční 

stránce, tak i z časového hlediska. Informační systém, který společnost používá, působí velice 

surovým dojmem a má řadu nedostatků a také webové stránky působí nemoderně a nebyly 

dlouho aktualizovány. Jistým nedostatkem je i styl vedení lidí ve společnosti, kdy je 

vyžadováno bezpodmínečné splnění úkolu, nenaslouchá se návrhům na zlepšení a není 

vyžadována zpětná vazba. Dalším nedostatkem je i absence oficiálních školení a výběrových 

řízení. 
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Tab. č. 11 - SWOT analýza - slabé stránky  

Slabé stránky 

Omezená kapacita parkovacích míst 

Vysoké náklady na čištění automobilů 

Nedostatky v informačním systému 

Zastaralé webové stránky s neplatnými informacemi 

Autoritativní styl řízení a nedostatečná komunikace 

Absence školení a výběrových řízení 

Malá propagace 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Mezi hlavní příležitosti bych zařadil navýšení počtu pravidelných letů, které by mohly navýšit 

počty rezervací. Dále je tu příležitost pro snížení nákladů spojených s čištěním automobilů. 

Společnost by dále mohla získat více kvalifikované pracovní síly a to zavedením oficiálních 

přijímacích řízení a zavedením odborných školení pro své stávající zaměstnance. Další 

příležitost pro společnost může tvořit i růst firem a logistických a průmyslových parků a s tím 

spojený možný nárůst dlouhodobých pronájmů. Investicí do propagace a to alespoň v podobě 

modernizace webových stránek by se mohlo dosáhnout navýšení počtu rezervací. 

Tab. č. 12 - SWOT analýza - příležitosti  

Příležitosti 

Navýšení pravidelných letů 

Optimalizace firemních procesů  

Investice do zaměstnanců 

Zavedení oficiálních přijímacích řízení  

Růst firem a logistických a průmyslových parků 

Investice do propagace 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Hrozbou může být ekonomická krize, která negativně ovlivňuje všechny podnikatelské 

subjekty. Další věcí, která může společnost ohrozit, je vstup nové konkurence nebo posílení 

stávající konkurence. V obou případech by ale byla zapotřebí obrovská investice. Hrozbou 

může být i postupný vývoj a zavádění substitučních služeb, které mohou odlákat klienty. 

Velmi negativní dopad na společnost může mít i vedení letiště. 

Tab. č. 13 - SWOT analýza - hrozby  

Hrozby 

Ekonomická krize 

Vstup nové konkurence na trh 

Posílení stávající konkurence 

Postupné rozšiřování substitučních služeb 

Vedení letiště 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

3.5 IDENTFIKACE RIZIK 

Na základě předešlých analýz a vlastních zkušeností byly identifikovány následující rizika: 

 Nevrácení některých položek extrasů - v systému se eviduje pouze vracení satelitní 

navigace, ale nikde se neeviduje vrácení dětských sedaček, boosterů a sněžných 

řetězů. Může tedy dojít k situaci, kdy klient tyto věci nevrátí, ale nikdo si toho 

nevšimne. 

 Zastaralý a nedokonalý způsob evidence poškození - značení poškození pomocí 

dopisování značek a ostatních informací je rizikový. Jestliže jsou již na autě zaznačeny 

nějaká poškození, může klient i zaměstnanec zamaskovat nově vzniklé poškození, 

takže si ho sám napíše do dokladů a je tu určitá pravděpodobnost, že si toho nikdo 

nevšimne. Kontrola vozidel po vrácení je díky tomuto způsobu také komplikovaná. 

 Nedostatečná indikace extrasů v systému - každý extras se objeví až potom, co si 

pracovník zobrazí detail rezervace. V období, kdy je hodně rezervací se však může 

stát, že si tento detail pracovník nezobrazí a pak dochází k situacím, kdy zákazník 

nedostane požadovaný extras, protože na lokaci není. Rezervační oddělení občas 
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připíše požadovaný extras ke jménu pro lepší indikaci, ale když je jméno dlouhé, tak 

se v přehledu rezervací neobjeví.  

 Zastaralé webové stránky - webové stránky působí v dnešní době poněkud zastaralým 

dojmem. Přestože jsou firemní barvy oranžová a modrá, stránkám vévodí velmi 

zvláštní neatraktivní bledá oranžovo-růžová barva. Pokud si chce klient zobrazit 

informace o vozovém parku, jsou zde zobrazeny staré automobily, kterými firma už 

nedisponuje. 

 Nákladné čištění automobilů - čištění automobilů je poměrně náročné z časového 

hlediska, ale především z finančního. Pomůcky k čištění automobilů se kupují na 

benzínové stanici, kde jsou mnohem dražší než ve velkoobchodech. 

 Špatně provedená rezervace - při každé rezervaci je nutné vyplnit všechny potřebné 

údaje o klientovi, ale zároveň je také nutné klientovi vysvětlit všechny důležité 

informace. Průběh rezervace závisí na konkrétním pracovníkovi a není zde žádný 

oficiální postup. 

  Chybné dokončení předautorizace či zrušení transakce - odblokování a stahování 

peněz probíhá přes platební terminál a má odlišné postupy a nesmí se zaměnit. Další 

chybou může být zadání špatné částky. 

 Autoritativní styl řízení – vedoucí pracovníci vyznávají autoritativní styl řízení a 

nedávají ostatním zaměstnancům příliš prostor pro vyjádření. V situacích, kdy je 

vedoucí pracovník hodně zaneprázdněný, může docházet k unáhleným a 

nepromyšleným rozhodnutím. 

 Neprofesionální chování zaměstnanců - v tomto případě se jedná především o situace, 

kdy se musí na klienta čekat nebo má nějaké výhrady či speciální požadavky. Může se 

stát, že se zaměstnanec pod tlakem nechová profesionálně. 

 Absence motivačního programu pro zaměstnance pracující za přepážkou - 

zaměstnanci nejsou nijak motivovaní, aby klientům aktivně nabízeli doplňkové služby 

a walk-in rezervace. Díky tomu firma přichází o část příjmů. 

 Soustředění všech pravomocí na jedince - téměř všechny pravomoce jsou v rukou 

vedoucího pobočky. Jisté pravomoci má potom i zástupce vedoucího a občas také 

pracovníci zajišťující víkendový provoz. Díky nepřerozdělování pravomocí není práce 

vždy zcela efektivní a vyskytují se časové prodlevy. 
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 Neznalost cizích jazyků u řidičů - komunikace s především anglicky mluvícími klienty 

je poměrně častá a pokud pracovník neumí odpovědět ani na základní otázky, působí 

to poněkud nekvalifikovaně. 

 Absence finančního růstu a neplacení přesčasů - zaměstnancům chybí možnost 

finančního růstu. Pro zaměstnance, pracující na dohodu o pracovní činnosti, platí 

hodinová částka, která se po delší spolupráci a bezchybně odváděné práci může 

navýšit maximálně o 10 Kč na hodinu, což není mnoho. U pracovníků, kteří pracují na 

hlavní pracovní poměr, nejsou propláceny přesčasy, a tudíž nejsou motivovaní 

pracovat mimo pracovní dobu. 

 Nepravidelná pracovní doba brigádníků - pouze čtyři pracovníci mají smlouvu na 

hlavní pracovní poměr a to vedoucí pobočky, zástupce vedoucího a dva řidiči. V 

situacích, kdy je hodně práce se tak může stát, že není dostatek pracovníků díky tomu, 

že zbytek jsou většinou studenti pracující na dohodu o pracovní činnosti a mají 

nepravidelnou docházku. 

 Absence porad - při zásadních rozhodnutích či změnách je důležité, aby byli přítomni 

všichni zaměstnanci. Pokud tomu tak není, může dojít ke zkreslení určitých informací. 

Porady by také měly sloužit k posílení firemní kultury. 

 Odchod stěžejních zaměstnanců - pokud by došlo k odchodu především vedoucího 

pobočky, zástupce vedoucího či zaměstnanců zajišťující víkendový provoz, mohlo by 

to znamenat pro firmu problém, jelikož by se na tuto pozici museli zaškolit noví 

zaměstnanci a to zabere jistý čas. 

 Nejednotný systém poplatků - výše jednotlivých poplatků je rozdílná na internetových 

stránkách a přímo na pobočkách. Jedná se především o dětské sedačky (rozdíl 15 

Euro), sněžné řetězy (rozdíl 15 euro), Meet Late Arrival (rozdíl 15 Euro), zimní gumy 

(rozdíl 5 Euro). Jednotlivé poplatky se mohou lišit i mezi jednotlivými lokacemi. 

Dalším problémem je i fakt, že některé poplatky se vůbec neúčtují, či velmi zřídka 

nebo zde není žádný jednotný způsob pro jejich účtování a platí to především pro 

Meet Late Arrival a Young Driver Surcharge. 

 Škoda na vozidle způsobená zaměstnancem – jedná se o situace, kdy zaměstnanec 

způsobí vlastní vinou škodu na vozidle. 

 Nedostatečný počet parkovacích míst u příletové haly - společnost disponuje pouze 

třemi parkovacími místy pro klienty, která se nacházejí u letištní haly. Tento počet je 

naprosto nedostačující. Poměrně často se stává, že ve stejný čas přijde např. šest 
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klientů naráz. Auta se tedy musí parkovat i na místa jiných autopůjčoven, což působí 

komplikace. 

 Nedostatečně velké parkoviště v areálu letiště - parkoviště pro automobily na interní 

kontrole má kapacitu 36 parkovacích míst. Tento počet není dostačující zejména v 

sezóně a v případech, kdy se sejde na lokaci větší počet automobilů. Automobily nad 

tuto kapacitu se musí parkovat na zaměstnanecké parkoviště, jde však pouze o dočasné 

řešení. 

 Malá kancelář - rozloha kanceláře je zcela nedostačující. Pro 10 lidí je 16 čtverečních 

metrů velmi málo. Vzhledem k tomu, že je tento prostor dělený v půlce a zadní část 

má sloužit pro 8 zaměstnanců, jedná se o velmi nekomfortní pracovní prostředí. 

 Nízký počet rezervací přes internetové stránky společnosti - klienti nejsou nijak 

motivováni si dělat rezervace přes stránky společnosti a mnoho z nich si je dělá přes 

jiné internetové provozovatele, kteří nabízí svoje vlastní pojištění a additional driver 

zdarma. Tím však firma přichází o část příjmů. 

 Chybějící počítač pro zaměstnance mimo přepážku - na pobočce jsou pouze 2 

počítače, umístěné v přední části kanceláře. Tyto počítače využívá vedoucí pobočky a 

jeho zástupce, a když jsou oba vytížení, mají zaměstnanci ztížené podmínky, pokud si 

potřebují evidovat odchod nebo příchod a když si potřebují vyhledat nějaké informace 

v informačním systému. 

 Sezónní výkyvy - hlavní sezóna, kdy je nejvíc výpůjček, bývá v letních měsících, ale 

nutno podotknout, že tato sezóna se rok od roku prodlužuje. V těchto měsících bývá 

hodně práce, a proto je potřeba velké pracovní nasazení od všech zaměstnanců.  

 Nedostatečná propagace - společnost neinvestuje do reklamy ani jiných prostředků pro 

zviditelnění. 

 Komplikace při zavedení elektronické evidence tržeb - díky elektronické evidenci 

tržeb se budou zřejmě muset vyměnit platební terminály na všech pobočkách a 

existuje také možnost, že proces dokončování předautorizací a rušení transakcí bude 

složitější. 

 Zhoršení ekonomické situace - špatná ekonomická situace je neovlivnitelné riziko a 

mohlo by se projevit úbytkem jak krátkodobých rezervací tak i dlouhodobých. 

 Kurzy měn – devalvací koruny společnosti narůstají náklady spojené především 

s vyzvedáváním vozidel ze zahraničí, včetně vyplácení bonusů zaměstnancům za tyto 

transfery. 
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 Zvýšení cen paliv - jedná se o neovlivnitelné riziko. 

 Vedení letiště – působení v areálu letiště vytváří velkou závislost na jeho vedení. 

Propojenost na vedení letiště platí jak pro záležitosti týkající se fungování 

autopůjčovny, tak i pro vedení letiště jako celku a jeho politiky. 

 Přechod zákazníků ke konkurenci - díky velké konkurenci v oboru není pro zákazníka 

složité přejít ke konkurenci. Je velmi důležité si držet kvalitu nabízených služeb a 

držet si svoji klientelu. 

 Nová konkurence - v tomto oboru neexistují téměř žádné překážky ke vstupu nové 

firmy do odvětví, až na značnou počáteční investici. Existuje tedy možnost, že by 

pozice firmy mohla být v budoucnu ohrožena. 

  Rozšíření substitučních služeb - zavedení internetové aplikace Uber, car sharing, 

spolujízda, firmy provozující autodopravu, kvalitní hromadná doprava - všichni 

provozovatelé těchto služeb by mohli ohrozit společnost. 

 Absence pozice obchodního zástupce – chybí pozice, která by zajišťovala aktivní 

nabízení pronájmů vozidel firmám v Jihomoravském kraji. 

Tab. č. 14 - Identifikovaná rizika  

Pořadové 

číslo 
Riziko 

1 Nevrácení některých položek extrasů 

2 Zastaralý a nedokonalý způsob evidence poškození 

3 Nedostatečná indikace extrasů v systému 

4 Zastaralé webové stránky 

5 Nákladné čištění automobilů 

6 Špatně provedená rezervace 

7 Chybné dokončení předautorizace či zrušení transakce 

8 Autoritativní styl řízení 

9 Neprofesionální chování zaměstnanců 

10 Absence motivačního programu pro zaměstnance pracující za přepážkou 
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11 Soustředění všech pravomocí na jedince 

12 Neznalost cizích jazyků u řidičů 

13 Absence finančního růstu a neplacení přesčasů  

14 Nepravidelná pracovní doba brigádníků 

15 Absence porad 

16 Odchod stěžejních zaměstnanců 

17 Nejednotný systém poplatků 

18 Škoda na vozidle způsobená zaměstnancem 

19 Nedostatečný počet parkovacích míst u příletové haly 

20 Nedostatečně velké parkoviště v areálu letiště 

21 Malá kancelář 

22 Nízký počet rezervací přes internetové stránky společnosti  

23 Chybějící počítač pro zaměstnance mimo přepážku 

24 Sezónní výkyvy 

25 Nedostatečná propagace 

26 Komplikace při zavedení EET 

27 Zhoršení ekonomické situace 

28 Kurzy měn 

29 Zvýšení cen paliv 

30 Vedení letiště 

31 Přechod zákazníků ke konkurenci 

32 Nová konkurence 

33 Rozšíření substitučních služeb 

34 Absence pozice obchodního zástupce 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.6 ANALÝZA RIZIK 

Pro analýzu rizik je využita skórovací metoda, jelikož nelze všechny rizika vyjádřit peněžními 

jednotkami. Rizika hodnotí experti, kteří subjektivně posoudí možnost výskytu a dopad 

jednotlivých rizik. Pro vyjádření významnosti rizik je použita matice hodnocení rizik. Pro tuto 

metodu je potřebné stanovit si bodovou hranici, vyjadřující rozsah hodnot pro možnost 

výskytu a dopadu a podle této bodové hranice experti jednotlivá rizika vyhodnocují. Zvolení 

experti jsou zaměstnanci společnosti AT CAR, s.r.o. a jejich hodnocení je uvedeno v příloze 

č. I, II a III. 

Tab. č. 15 - Hodnocení rizik  

Možnost výskytu  Dopad 

1 - 2 Velmi malá  1 - 2 Velmi malý 

3 - 4 Malá  3 - 4 Malý 

5 - 6 Střední  5 - 6 Střední 

7 - 8 Velká  7 - 8 Velký 

9 - 10 Velmi velká  9 - 10 Velmi velký 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V následující tabulce jsou zobrazeny průměrné hodnoty od všech expertů ze společnosti. 

Vynásobením možnosti výskytu a dopadu vyjde skóre pro každé riziko. 

Tab. č. 16 - Hodnocení expertů  

Riziko Možnost výskytu Dopad Skóre 

1 1,67 5,33 8,89 

2 5,67 8,00 45,33 

3 1,33 6,00 8,00 

4 6,00 1,67 10,00 

5 8,00 6,67 53,33 

6 1,67 8,00 13,33 
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7 1,33 8,00 10,67 

8 4,33 3,00 13,00 

9 2,00 5,33 10,67 

10 8,00 4,33 34,67 

11 4,00 3,00 12,00 

12 4,00 4,67 18,67 

13 4,67 6,67 31,11 

14 5,33 3,00 16,00 

15 3,67 5,67 20,78 

16 2,00 6,33 12,67 

17 2,33 6,00 14,00 

18 3,67 6,00 22,00 

19 8,00 5,67 45,33 

20 5,33 7,00 37,33 

21 8,67 7,67 66,44 

22 7,00 4,33 30,33 

23 3,00 5,67 17,00 

24 6,00 4,00 24,00 

25 1,67 2,67 4,44 

26 5,33 4,67 24,89 

27 2,00 5,67 11,33 

28 4,67 3,67 17,11 

29 5,00 4,67 23,33 

30 6,00 8,67 52,00 

31 2,00 4,67 9,33 
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32 1,33 3,00 4,00 

33 3,00 5,67 17,00 

34 4,67 7,00 32,67 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Rizika jsou dále zobrazeny v mapě rizik, nacházející se níže. Jsou rozdělena do čtyř 

kvadrantů, podle hodnot zaznamenaných od expertů. Dle závažnosti jsou zařazena do 

kvadrantu bezvýznamných, běžných, významných a kritických rizik. 

 

Graf č. 5 – Mapa rizik  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

V kvadrantu bezvýznamných hodnot se nachází 7 rizik. Kvadrant běžných hodnot rizik 

obsahuje také 7 rizik. Do kvadrantu významných hodnot je zařazeno 14 rizik a kritických 

hodnot rizik bylo identifikováno 6. 

Pro lepší přehlednost jsou rizika z jednotlivých kvadrantů znázorněna v následující tabulce. 
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Tab. č. 17 - Rozdělení rizik do kvadrantů 

Kvadrant bezvýznamných hodnot rizik 

8 Autoritativní styl řízení 

11 Soustředění všech pravomocí na jedince 

12 Neznalost cizích jazyků u řidičů 

25 Nedostatečná propagace 

28 Kurzy měn 

31 Přechod zákazníků ke konkurenci 

32 Nová konkurence 

Kvadrant běžných hodnot rizik 

4 Zastaralé webové stránky 

10 

Absence motivačního programu pro zaměstnance pracující 

za přepážkou 

14 Nepravidelná pracovní doba brigádníků 

22 Nízký počet rezervací přes internetové stránky společnosti  

24 Sezónní výkyvy 

26  Komplikace při zavedení EET 

29 Zvýšení cen paliv 

Kvadrant významných hodnot rizik 

1 Nevrácení některých položek extrasů 

3 Nedostatečná indikace extrasů v systému 

6 Špatně provedená rezervace 

7 Chybné dokončení předautorizace či zrušení transakce 

9 Neprofesionální chování zaměstnanců 

13 Absence finančního růstu a neplacení přesčasů  
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15 Absence porad 

16 Odchod stěžejních zaměstnanců 

17 Nejednotný systém poplatků 

18 Škoda na vozidle způsobená zaměstnancem 

23 Chybějící počítač pro zaměstnance mimo přepážku 

27 Zhoršení ekonomické situace 

33 Rozšíření substitučních služeb 

34 Absence pozice obchodního zástupce 

Kvadrant kritických hodnot rizik 

2 Zastaralý a nedokonalý způsob evidence poškození 

5 Nákladné čištění automobilů 

19 Nedostatečný počet parkovacích míst u příletové haly 

20 Nedostatečně velké parkoviště v areálu letiště 

21 Malá kancelář 

30 Vedení letiště 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Ve společnosti se nikdo nezabývá řízením rizik a žádný ze zaměstnanců se hlouběji nezabývá 

příčinami a důsledky těchto rizik. Dalším bodem tedy bude zaměřit se na rizika s nejvyšším 

skóre. Tato rizika spadají do kvadrantu kritických hodnot. U ovlivnitelných rizik budou 

pomocí Ishikawa digramu analyzovány příčiny a důsledky, tak aby se lépe identifikovaly 

návrhy opatření vedoucí ke snížení rizik. 

Zastaralý a nedokonalý způsob evidence automobilů. 

Zaznamenávání škrábanců, rýh a jiných poškození na zadní stranu dokladů společnost 

používá téměř od založení. Jedná se o jednoduchý způsob evidence poškození na vozidlech, 

ale v dnešní době je však poněkud zastaralý a rizikový. Do zjednodušeného obrázku 

automobilu se pomocí psacích potřeb zaznamenávají většinou křížky, které mají lokalizovat 

skutečné poškození na vozidle. Obrázek je doplněn tabulkou, kde se zaznamenává datum, 
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číslo smlouvy a slovní popis poškození. Hlavními problémy tohoto způsobu zaznamenávání 

jsou nečitelnost slovních popisů, nepřehlednost a špatná orientace, způsobená používáním 

univerzálního obrázku auta pro všechny kategorie vozidel. Největší riziko může představovat 

snadné zamaskování nově vzniklých škrábanců a menších poškození a komplikovaná 

orientace. V tomto případě stačí, aby jen někdo vyplnil křížek do obrázku s poškozením na 

zadní straně dokladů, popř. slovně dopsal umístění nového poškození a může se stát, že při 

vrácení vozidla a kontrole nebude toto poškození odhaleno. Poškození se dále eviduje i 

v systému, ale až po tom, co jsou zjištěny nesrovnalosti mezi stavem poškození v dokladech a 

reálným stavem vozidla. 

 

 

Obr. č. 1 - Analýza příčin a následků - Zastaralý a nedokonalý způsob evidence automobilů 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Nákladné čištění automobilů 

Nutno podotknout, že díky tomu, že se brněnská lokace rok od roku rozrůstá a má čím dál 

větší počet rezervací, je potřeba čistit velký počet automobilů. Proces přípravy je však 

poněkud náročný, a to jak po časové stránce, tak i po finanční. Celý tento proces spočívá v 

tom, že si zaměstnanec vezme auto a musí dojet 5 kilometrů do Slatiny k čerpací stanici Avia 

popř. Benzina, kde se vozidlo umyje, vyčistí se interiér a doplní se provozní kapaliny. Z 

autokosmetiky se k čištění vozidel používají zejména vlhčené ubrousky na interiér a sklo, 

voda do ostřikovačů a odstraňovač hmyzu popř. vonné stromečky. Všechny tyto pomůcky se 

kupují na čerpací stanici. Celková vzdálenost tam i zpět je tedy 10 kilometrů a čištění jednoho 

vozidla zabere přibližně 50 minut. Tento čas se může i prodloužit díky frontám na čerpací 

stanici, či díky hustému provozu. 
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Obr. č. 2 - Analýza příčin a následků - Nákladné čištění automobilů  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Nedostatečný počet parkovacích míst u příletové haly 

Parkovací místa před odletovou halou mají zejména dvě funkce. Parkují se sem připravená 

auta pro klienty, kteří projdou procesem rezervace. Klienti na stejná místo také vracejí 

půjčená vozidla. Problémy nastávají vždy, když se vrací větší počet automobilů před odletem 

letadla a zároveň přijde větší počet klientů z letadla a musí se pro ně naparkovat připravená 

vozidla. Z tohoto pohledu jsou tři parkovací místa před odletovou halou naprosto 

nedostačující. Za určitých okolností lze parkovat auta i na parkovací místa konkurenčních 

společností, protože část společností je k tomuto postupu benevolentní, avšak jisté společnosti 

jsou k takovému parkování naprosto netolerantní. 
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Obr. č. 3 - Analýza příčin a následků - Nedostatečný počet parkovacích míst před odletovou 

halou  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Nedostatečně velká kapacita parkoviště v areálu letiště 

Parkoviště v areálu letiště bylo dříve umístěno na jeho okraji, u kolejí na nepoužívané 

komunikaci. Přibližně v půlce roku 2016 došlo ke změně a vedení letiště zřídilo nové 

parkoviště na zarostlém a nepoužívaném porostu poblíž zaměstnaneckého parkoviště. Nově 

vzniklé parkoviště má kapacitu 36 míst a je tedy přibližně stejně velké jako to staré. Má však 

velkou nevýhodu, a to je ostrý nájezdový úhel. Často tedy dochází ke kontaktu spodního 

plastu nárazníku s nájezdem. Vjezd na parkoviště se kontroluje pomocí parkovacích karet, 

které musí být viditelně umístěny ve vozidle a často dochází ke kontrolám ze strany ostrahy 

letiště. Při nahromadění většího počtu automobilů již zmíněná kapacita nedostačuje a působí 

to značné problémy. 
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Obr. č. 4 - Analýza příčin a následků - Nedostatečně velká kapacita parkoviště v areálu letiště  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Malá kancelář 

V době kdy se tato pobočka zakládala, pracovali v ní čtyři zaměstnanci, což bylo vzhledem k 

rozloze kanceláře dostačující. Nyní je však tento počet více jak dvojnásobný a velikost 

kanceláře je vzhledem k počtu zaměstnanců naprosto minimální a tvoří značně nepohodlné 

pracovní prostředí. Zadní část kanceláře má rozlohu 8 metrů čtverečních a občas se stává, že 

se v ní tísní až 8 zaměstnanců. Dále nutno dodat, že tento prostor také slouží pro skladování 

autosedaček, nářadí, motorových olejů a dalších příslušenství, což tento prostor ještě 

zmenšuje. Při těchto podmínkách nemohou zaměstnanci vykonávat žádnou další 

administrativní práci, kterou by teoreticky mohli dělat ve větších prostorách. Přední část 

kanceláře, sloužící pro komunikaci s klienty, je také velmi malá, nicméně pro tento účel ještě 

dostačující. 
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Obr. č. 5 - Analýza příčin a následků - Malá kancelář  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Vedení letiště 

Jedná se převážně o neovlivnitelné riziko, a jak již bylo zmíněno, autopůjčovna je přímo 

závislá na fungování letiště. Vedení letiště má na starost jak chod letiště jako celek, tak i 

propagaci a budoucí rozvoj. Může tedy znamenat největší hrozbu nebo největší příležitost. Při 

zavedení nových pravidelných linek to může značně zvýšit počty pronájmů a na druhou 

stranu, při stagnaci či rušení těchto letů, to může způsobit klesající poptávku. Nutno 

podotknout, že komunikace s vedením letiště je poměrně obtížná, časově náročná a ne vždy 

vstřícná.  
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4  VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

4.1 BEZVÝZNAMNÁ RIZIKA 

V analytické části bylo vyhodnoceno 7 rizik spadajících do kvadrantu bezvýznamných rizik. 

Tato rizika se vyznačují nízkou pravděpodobností výskytu a nízkým dopadem. Jedná se o 

rizika: autoritativní styl řízení, soustředění pravomocí na jednice, neznalost cizích jazyků u 

řidičů, nedostatečná propagace, kurzy měn, přechod zákazníků ke konkurenci a nová 

konkurence. Ačkoliv jsou tato rizika hodnocena jako bezvýznamná, je důležité je i 

v budoucnu dále monitorovat zda nedojde ke změně pravděpodobnosti či dopadu. 

 Návrhy opatření 

Náklady na opatření u bezvýznamných rizik jsou nulové. Vynaložené náklady na opatření 

proti těmto rizikům by byly větší než dopad a proto je pro společnost výhodnější rizika 

spadající do této kategorie přijmout, ale je vhodné je i nadále monitorovat. Pouze u rizik 

autoritativního řízení a soustředění pravomocí na jedince by bylo možné na společné poradě 

probrat větší zapojení ostatních pracovníků a přerozdělení určitých pravomocí.  

4.2 BĚŽNÁ RIZIKA 

V analytické části bylo identifikováno 7 běžných rizik. Běžná rizika se vyznačují nízkým 

dopadem, ale vysokou možností výskytu. Jedná se o rizika: zastaralé webové stránky, absence 

motivačního programu pro zaměstnance pracující za přepážkou, nepravidelná pracovní doba 

brigádníků, nízký počet rezervací přes internetové stránky společnosti, sezónní výkyvy, 

komplikace při zavedení EET, zvýšení cen paliv. Pro rizika v této kategorii se doporučuje 

retence nebo redukce, záleží na povaze rizika. 

 Návrhy opatření 

Retenci bych doporučil u rizik komplikace při zavedení EET a sezónní výkyvy a částečně i u 

zvýšení cen paliv. V případě, že vzrostou ceny pohonných hmot, je alespoň možné najít 

čerpací stanici s nepříznivějšími cenami. 

Redukci bych doporučil v případě zastaralých webových stránek, a to jejich modernizací a 

doplněním platných údajů a informací. Stránky by měly působit atraktivně a reprezentativně. 

Aktuální barevné provedení by mohlo nahradit stylizace do firemních barev, tedy do modré a 
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oranžové. Popřípadě by si společnost mohla vzít vzor k modernizaci u mezinárodních stránek 

společnosti Budget. Vzhledem k tomu, že by se jednalo o modernizaci a ne o kompletní 

přeměnu, cena by se dala odhadnout okolo 20 000 Kč. (Moderní web, © 2016) 

U absence motivačního programu pro zaměstnance pracující za přepážkou bych doporučil 

zavedení provizí u nově sjednaných doplňkových služeb, extrasů a walk-in rezervací. 

Zaměstnanec, který nově sjedná smlouvu walk-in rezervaci nebo připojištění či extras, by se 

podílel na této ceně ve výši 5%. V konečném důsledku by byl zaměstnanec více motivován 

k tomu, aby tyto služby nabízel, a proto by mělo dojít k znatelnému navýšení prodejů těchto 

položek. V praxi by si zaměstnanec sám monitoroval sjednanou částku a číslo smlouvy a měl 

by tedy přehled o celkové výši a zároveň by vedoucí pobočky podle těchto informací mohl 

provést kontrolu a schválení. Díky plánovanému navýšení prodejů doplňkových služeb by 

společnosti nevznikl významný náklad za vyplácení těchto provizí. 

Redukci bych doporučil u rizika nepravidelné pracovní doby brigádníků. Společnost 

zaměstnává na hlavní pracovní poměr 4 zaměstnance, a to vedoucí pobočky, zástupce 

vedoucího a 2 řidiče. Problém nastává především u nízkého počtu řidičů na stálý pracovní 

poměr. Je to především proto, že většina ostatních řidičů jsou studenti a mají nepravidelnou 

pracovní dobu. Může tedy dojít k situacím, kdy je hodně práce a není dostatečný počet 

pracovníků. Doporučil bych tedy přijmout dalšího pracovníka na pozici řidiče na hlavní 

pracovní poměr. Nákladem toho opatření by byla mzda pracovníka. 

V případě malého počtu rezervací přes stánky společnosti bych doporučil zavedení 

věrnostního programu. Tento program by fungoval tak, že by zákazníkům byla nabídnuta 

věrnostní karta, která by zaručovala jednoho additional drivera zdarma a klient by tedy ušetřil 

35 euro. Každá karta by obsahovala několikamístné číslo, pomocí kterého by se dal klient 

identifikovat. Toto číslo by se potom velmi snadno zavedlo i do databáze klientů a mohlo by 

to i usnadnit jejich vyhledávání. Výsledekem by tedy mělo být snížení počtu rezervací přes 

jiné internetové zprostředkovatele a navýšení počtu rezervací přes internetové stránky 

společnosti a s tím spojené navýšení prodejů připojištění. Pro klienty je také výhodné to, že na 

vlastních stránkách společnosti jsou ceny pronájmů nižší než u ostatních zprostředkovatelů. 

Výrobní cena těchto karet je poměrně nízká díky tomu, že by nebyl zapotřebí čárový kód, 

magnetický proužek ani metalické provedení. Karta by měla obsahovat pouze logo, kontakt 

na internetové stránky a několikamístný číselný kód. Cena by se pohybovala okolo 1,5 – 5 Kč 

za kus. (Perfect Cards, © 2013) 
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4.3 VÝZNAMNÁ RIZIKA 

Významná rizika se vyznačují nízkou pravděpodobností výskytu, ale vysokým dopadem na 

společnost. V tomto kvadrantu bylo identifikováno 14 rizik. Jedná se o rizika: nevrácení 

některých položek extrasů, nedostatečná indikace extrasů v systému, špatně provedená 

rezervace, chybné dokončení předautorizace či zrušení transakce, neprofesionální chování 

zaměstnanců, absence finančního růstu a neplacení přesčasů, absence porad, odchod 

stěžejních zaměstnanců, nejednotný systém poplatků, škoda na vozidle způsobená 

zaměstnancem, chybějící počítač pro zaměstnance mimo přepážku, zhoršení ekonomické 

situace, rozšíření substitučních služeb, absence pozice obchodního zástupce. U těchto rizik je 

doporučováno pojištění, ale tuto variantu není vždy možné zrealizovat. 

 Návrhy opatření 

U rizik zhoršení ekonomické situace a rozšíření substitučních služeb by bylo využito 

dobrovolné retence jako opatření. 

U rizik chyba při stahování či odblokování peněz a odchodu stěžejních zaměstnanců se dá 

částečně předejít. V prvním případě dostatečnou soustředěností a koncentrovaností a 

v druhém případě zaškolením zaměstnanců i nad rámec jejich povinností, tak aby v případě 

absence některého z pracovníků byla vždy přítomna náhrada. 

Změnu v informačním systému Drive-It-Now 2.0 bych doporučil pro rizika nevrácení 

některých položek extrasů a také pro nedostatečnou indikaci extrasů s sytému. Jak již bylo 

zmíněno, tento systém upozorňuje pouze na vrácení GPS navigací, a proto bych navrhoval 

přidat možnost např. vrácení ostatních položek, tak aby bylo hned vidět, zda tato položka 

nechybí ve vráceném vozidle. Dále bych navrhoval přidat kolonku u přehledu rezervací, kde 

by při požadavku na kterýkoliv extras svítila ikonka např. vykřičník, tak aby byli zaměstnanci 

dostatečně upozornění. Nedocházelo by tedy k situacím, kdy tyto položky nejsou připraveny 

nebo nejsou k dispozici. V těchto případech bych navrhoval kontaktovat firmu websolution 

s.r.o., která tento program vytvořila. Nákladem by byla implementace těchto prvků do 

informačního systému. 

Školení zaměstnanců bych navrhoval pro rizika neprofesionálního chování zaměstnanců a 

špatně provedených rezervací. Obecné školení, jak správně a korektně komunikovat se 

zákazníky by mohl provádět vedoucí pobočky, podle přesných požadavků od vedení firmy. 

Toto školení by měli absolvovat všichni zaměstnanci, kteří přijdou do styku s klienty. Školení 
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pro zaměstnance pracující za přepážkou bych navrhoval pro eliminaci rizika špatně provedené 

rezervace. Toto školení by měl mít na starost pracovník z rezervačního oddělení a mělo by 

obsahovat přesný a jednotný způsob jak provádět rezervaci, zadávání údajů do informačního 

systému, práci s terminálem a proškolení v oblasti voucherů od všech internetových 

zprostředkovatelů. Jelikož obě tyto školení by byly zprostředkovány zaměstnanci firmy, 

nevznikly by společnosti žádné další významné náklady. U každého školení by byl vyžadován 

podpis, že zaměstnanec toto školení absolvoval a při porušení těchto postupů by mohl 

následovat postih. 

Systém odměňování zaměstnanců může významně ovlivnit motivaci k práci a celkovou 

spokojenost zaměstnanců. Zaměstnanci na hlavní pracovní poměr mají za povinnost splnit 

každý měsíc povinný pracovní fond, ale případné přesčasy nejsou finančně ohodnoceny. 

Z toho důvodu je jejich motivovanost k práci mimo pracovní dobu velmi nízká. Proto bych 

navrhoval, aby se jako kompenzace za odpracované hodiny mimo tento povinný fond nabídla 

zaměstnancům možnost vybrat si náhradní volno. Náhradní volno by muselo být dopředu 

konzultováno a schváleno vedoucím pobočky. U brigádníků bych změnil systém ohodnocení. 

Brigádníci jsou pro společnost velmi důležití, protože jich je více než pracovníků na hlavní 

pracovní poměr. Aktuální systém je nastaven tak, že pracovníci zajišťující víkendový provoz 

mají pouze o 10 Kč vyšší hodinovou sazbu než ostatní řidiči. Systém ohodnocení brigádníků 

bych navrhoval tak, aby brigádník bez znalosti cizích jazyků dostával základní sazbu, 

brigádník se znalostní cizích jazyků by mohl mít o 15 Kč více a pracovníci zajišťující 

víkendový provoz by mohli mít až o 30 Kč navýšenou hodinovou sazbu. Vytvořila by se tím 

jistá hierarchie a k navýšení by nemuselo dojít hned ale postupně. Práce o víkendech a o 

svátcích je ohodnocena podle standardních podmínek a proto bych v těchto případech 

navrhoval pro pracovníky odměnu v rozpětí 400 Kč až 600 Kč za den. Tento bonus by se 

týkal i zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a měl by zajistit dostatek pracovní síly mimo 

standardní pracovní dobu. Realizací těchto návrhů by mohlo dojít ke zvýšení osobních 

nákladů včetně zavedení bonusů a toto zvýšení by se dalo odhadovat přibližně na 20 000 Kč 

za měsíc pro brněnskou lokaci. Od toho opatření by bylo možné také očekávat jisté 

uspokojení od zaměstnanců, že je jejich práce adekvátně ohodnocena a naopak vedení by si 

mohlo klást větší požadavky na budoucí i stávající zaměstnance. 

U absence porad bych navrhoval např. na začátku každého měsíce pořádat meeting pro 

zaměstnance. Zrekapitulovalo by se, co se udělalo za minulý měsíc, a co bude následovat do 
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budoucna. Dále by se také mohli okomentovat hlavní chyby, kterých se zaměstnanci 

dopustili, a také zmínit úspěchy, kterých bylo dosaženo. Náklady tohoto řešení jsou nulové. 

V případě odchodu stěžejních zaměstnanců by se jednalo především o vedoucího pobočky, 

zástupce vedoucího a pracovníků zajišťující víkendový provoz. Toto riziko musí firma 

podstoupit, ale lze ho snížit tím, že zajistí, aby zaměstnanci na nižších pozicích měli zaškolení 

i na případy nad rámec jejich aktuálních povinností. V případě odchodu některého ze 

stěžejních zaměstnanců by ho mohl alespoň dočasně zastoupit jiný zaměstnanec. 

Systém poplatků by se měl sjednotit v rámci celé firmy. Navrhoval bych tedy kontrolu a 

sjednocení poplatků na webových stránkách, na všech pobočkách a firemním letáku. 

Pojištění bych doporučil u rizika škody na vozidle způsobené zaměstnancem a to konkrétně 

pojistku na blbost. 

Tab. č. 18 - Pojistka na blbost 

Pracovní poměr Pojišťovna Spoluúčast Roční cena 

HPP ČSOB 10% 1 270 Kč 

Brigádník ČSOB 10% 1 880 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Srovnávač, © 2007) 

Pro zaměstnance pracující mimo přepážku bych navrhoval pořídit kancelářský notebook. Bylo 

by jej možné v případě potřeby přenášet a zaměstnanci by mohli mít přístup do informačního 

systému i v případě, že oba počítače v přední části kanceláře jsou využívány. Náklady na 

pořízení kancelářského notebooku bych odhadoval přibližně na 15 000 Kč. 

Riziko absence pozice obchodního zástupce může znamenat, že společnost nedosáhne 

možného potenciálu. Aktivní oslovování firem by mohlo zvednout počty dlouhodobých 

pronájmů. Navrhoval bych tedy zřídit tuto pozici. Tohoto člověka by musel zaškolit 

pracovník z pražského vedení, který má na starost všechny dlouhodobé pronájmy. Pozice 

obchodního zástupce by měla mít fixní a variabilní složku, tak aby byl pracovník motivován 

zprostředkovat co nejvíce pronájmů. Tato pozice by mohla být nabídnuta i stávajícím 

zaměstnancům, výhodou by bylo, že již mají zkušenosti s fungování firmy, ale museli by 

prokázat i jisté schopnosti spojené s obchodem. Tato varianta by mohla připadat v úvahu i pro 

zaměstnané studenty po dokončení školy. Náklady na toho řešení by tedy mohly být okolo 

25 000 až 35 000 Kč. 
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4.4 KRITICKÁ RIZIKA 

Kritická rizika se vyznačují vysokou možností výskytu a také velkým dopadem na společnost. 

V kvadrantu kritických rizik se nachází celkem 6 rizik a to zastaralý a nedokonalý způsob 

evidence poškození, nákladné čištění automobilů, nedostatečný počet parkovacích míst u 

příletové haly, nedostatečně velké parkoviště v areálu letiště, malá kancelář a vedení letiště. U 

těchto rizik je doporučováno úplné vyhnutí nebo redukce. 

Zastaralý a nedokonalý způsob evidence automobilů 

Příčina vzniku toho rizika je především na vedení společnosti, které v této oblasti již dlouhé 

roky neprovedlo žádné změny či inovace. Způsob, jakým se eviduje poškození, komplikuje 

práci pracovníkům a přináší rizika jak ze strany klientů, tak i zaměstnanců.  

 Návrh opatření 

Tomuto riziku se dá předejít, pokud se změní metoda evidence poškození automobilů. Pro 

zaznačování poškození se používá zjednodušený univerzální obrázek auta typu sedan, nehledě 

na to, o jakou kategorii automobilu se jedná. Proto je velmi složitá kontrola poškození u např. 

dodávky, když má poškození zaznamenány do obrázku klasického sedanu. Pro lepší orientaci 

by tedy měly být alespoň 4 typy těchto protokolů a to hatchback, sedan, wagon a dodávka. 

Dále by mohly být alespoň dva typy indikace poškození a to tenčí značka, silnější značka. 

Tyto značky by mohly odlišit drobné provozní škrábance od významnějších poškození. 

Navrhoval bych připojit do programu Drive-it-Now 2.0 databázi poškození automobilů. 

Poškození každého automobilu by se zadávalo do systému elektronicky a zamezilo by se tím 

jakémukoliv zásahu od jiných osob, jelikož oprávnění do systému mají pouze pracovníci 

pracující za přepážkou a vedoucí pracovníci. V praxi by tedy pracovník zkontroloval auto po 

vyčištění, zda souhlasí s protokolem a klient by dostal spolu s nájemní smlouvou také aktuální 

protokol s aktuálním datem. Nákladem tedy bude implementace této metody do informačního 

systému a čas, který zabere pracovníkům při zaznamenávání poškození automobilů do 

elektronické databáze popř. tisknutí protokolů. Nicméně tyto náklady nejsou tak vysoké ve 

srovnání s problémy s evidencí poškození. V procesu této změny by mohla společnost 

používat k evidenci poškození propisovatelné protokoly, kde by klient dostal kopii, a podle 

originálu by mohla probíhat následná kontrola po vrácení vozidla. V případě vrácení vozidel 

mezi pobočkami by se tyto protokoly mohly skenovat a posílat emailem. 

 



87 

Nákladné čištění automobilů 

Příčinou vzniku tohoto rizika může být málo snahy vedení společnosti v oblasti optimalizace 

tohoto procesu, pravděpodobně protože se více soustředí na pobočky s větším počtem 

rezervací. Dalším důvodem může byt i malá iniciativa ke změně od vedení brněnské pobočky 

a zaměstnanců. 

 Návrh opatření 

V případě nákladného čištění automobilů bych doporučil snížit náklady a zkrátit čas tohoto 

procesu. Řešením by mohlo být využívání mycí linky v prostorách areálu Renocar, kde bylo 

zjištěno po konzultaci s vedením společnosti Renocar, že při dohodnutí spolupráce na příští 3 

roky může společnost AT CAR, s.r.o. umývat automobily pouze za cenu energií. Toto řešení 

by mohlo být výhodné, jelikož se jedná o velký servis, se kterým již přibližně 3 roky 

spolupráce probíhá.  Vzhledem k tomu, že se jedná o bezproblémovou spolupráci, je 

pravděpodobné, že společnost bude tento servis využívat i do budoucna. Díky využívání 

myčky v areálu Renocar by se významně zkrátila vzdálenost z celkových 10 na 6 kilometrů. 

Díky tomu, že se na této trase nenachází žádná světelná křižovatka, tak by došlo i ke 

znatelnému urychlení. Celková doba by se tedy mohla zkrátit přibližně o 20 minut, na 

celkových 30 minut. Zvýšila by se také kvalita čištění díky tomu, že by všechny čistící 

pomůcky mohly být využívány bez časového omezení a také díky tomu, že je v prostorách 

myčky vysokotlaký čistič. Dále bych doporučil kupovat autokosmetiku ve velkoobchodech, 

protože je zde mnohem levnější než na benzínových stanicích. V následující tabulce je 

zobrazen název položky, obchod, cena a cenový rozdíl oproti stávajícím cenám 

autokosmetiky.  
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Tab. č. 19 - Navrhované položky autokosmetiky 

Položka Obchod Cena s DPH Úspora 

Ubrousky čistící 

vlhčené 40 ks 

pemi.cz 28 Kč 37 Kč 

Vlhčené ubrousky 

na sklo 25 ks 

pemi.cz 40 Kč 25 Kč 

Kapalina do 

ostřikovačů 5L – 

zimní 

Expert pro dílnu 88 Kč 91 Kč 

Kapalina do 

ostřikovačů 5L – 

letní 

ML PARTS 42 Kč 47 Kč 

Odstraňovač 

hmyzu 750 ml 

novakis 50 Kč 29 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Vlhčené ubrousky na interiér a sklo a odstraňovač hmyzu jsou vybrány z internetových 

obchodů a dají se vyzvednout na několika výdejních místech v Brně. Obchody nabízející 

kapaliny do ostřikovačů byly vybírány tak, aby se nacházely v Brně a bylo možné je kdykoliv 

podle potřeby dokoupit. Cena mytí je přepočítána podle využití jednotlivých položek 

v průběhu roku a podle informačního systému, za ceny energií na jedno vozidlo v navrhované 

variantě je uvažováno 12 Kč. (Liptáková, 2008) Celkové náklady na vyčištění jednoho auta 

při realizaci tohoto návrhu by tedy byly přibližně 48 Kč, což by znamenalo úsporu 122 Kč za 

vyčištěný automobil. Vezmeme-li v úvahu počet rezervací za rok 2016, tak by úspora mohla 

být až 470 432 Kč. Časová úspora by pak znamenala menší zatížení pro zaměstnance a i při 

rostoucím počtu rezervací by nebylo nutné najímat další řidiče. 

Nedostatečný počet parkovacích míst u příletové haly 

Toto riziko je způsobeno tím, že mají pracovníci brněnské pobočky omezené manévrovací 

možnosti, protože mají k dispozici pouze tři parkovací místa u příletové haly. Příčinou tohoto 

problému je omezená plocha, rozdělení parkovacích míst, jistá neochota od vedení letiště 

tento problém řešit, ale i nedostatečná snaha o řešení této situace ze strany vedení společnosti. 
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 Návrh opatření 

Vzhledem k tomu, že parkovací plocha u příletové haly je omezená a žádná z autopůjčoven se 

svých míst nechce vzdát, je tato situace poměrně komplikovaná. Částečným východiskem 

z této situace by mohlo být zabrání kusu nevyužívané plochy, kde by se daly vystavět 2 

parkovací místa. Tento návrh by mohl být předložen vedení letiště, avšak pokud by 

přetrvávaly problémy s jeho realizací, mohlo by být navrhnuto zbudování těchto míst na 

vlastní náklady a následného snížení ceny pronájmu těchto míst. Na obrázku níže je 

zobrazeno navrhované místo červenou barvou. 

 

Obr. č.  12 - Prostor pro výstavbu parkovací plochy před příletovou halou 

 (Zdroj: vlastní zpracování dle Google, 2016) 

Rozloha tohoto místa je přibližně 30 metrů čtverečních. Odhadovaná cena pojezdové 

zámkové dlažby včetně materiálu a práce by byla přibližně 35 400 Kč bez DPH. (Zámková 

dlažba, © 2016) 

Malá kancelář 

Kancelář byla dimenzována pro přibližně 4 lidi, což bylo v době založení pobočky v Brně 

naprosto dostačující. Nyní je však počet zaměstnanců více než dvojnásobný a tyto prostory 

jsou z hlediska rozlohy naprosto nevyhovující. Příčiny mohou být jak na straně vedení 

pobočky, která tento problém ignoruje nebo mu nepřikládá dostatečný důraz, ale taky na 

straně zaměstnanců, kteří nevyvíjí dostatek snahy tuto změnu u vedení prosadit. Dalším 
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faktorem je také to, že prostory v obchodní pasáži nejsou příliš velké a naprostá většina z nich 

je pronajímaná. 

 Návrh opatření 

V části mezi příletovou a odletovou halou má pobočku autopůjčovna DK AUTO, která má 

v průběhu jara roku 2017 ukončit svoji působnost na brněnském letišti. Kancelář této 

společnosti zabírá polovinu místnosti zvýrazněné zelenou barvou na obrázku č.13. Druhá 

polovina není pronajata nikomu a není využívána. Proto bych jako řešení navrhoval projednat 

s vedením letiště výměnu prostor mezi DK AUTO a AT CAR, s.r.o. a následně pronajmout 

celou místnosti. Společnost AT CAR, s.r.o. by získala prostor o rozloze přibližně 30 metrů 

čtverečních a vedení letiště by mohlo pronajímat i již zmiňovanou nepoužívanou polovinu 

místnosti. V případě toho přesunu by se tato místnost mohla dále modifikovat. Více místa by 

vzniklo tím, že by se zachovala pouze jedna část s přepážkou a druhá by se zrušila. Tím by se 

získalo více prostoru pro zaměstnance. V případě této změny by tedy došlo k zvětšení rozlohy 

zadní části kanceláře ze současných 8 na 22 metrů čtverečních. Na obrázku níže je zobrazen 

půdorys letiště. Písmeno F označuje obchodní pasáž, což je již zmiňovaný prostor mezi 

příletovou a odletovou halou. Oranžovou barvou je zobrazena aktuální poloha kanceláře a 

zelenou barvou je zaznačena navrhovaná místnost. Při využití nových větších prostor by 

zřejmě došlo k navýšení o 3000 Kč za nájem kanceláře a přibližně 12 000 Kč by stálo 

provedení firemních polepů. Díky tomu by celá kancelář působila reprezentativněji, jelikož 

stávající tapety se již odlupují a nepůsobí příliš esteticky. (BONA MEDIA, © 2017) 
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Obr. č.  13 - Prostory letiště 

 (Zdroj: Časopis stavebnictví, © 2007) 

Nedostatečně velké parkoviště v areálu letiště 

V areálu letiště se nachází parkoviště pro autopůjčovny, kde má společnost pronajatých 36 

parkovacích míst. Často se však stává, že je tato kapacita naplněna či dokonce překročena, 

což představuje problém. Příčina tohoto rizika může být na straně vedení společnosti a to 

zejména proto, že nevyvíjí dostatečný tlak na vyřešení tohoto problému a částečně i na 

plánování počtu automobilů, které se budou vyskytovat na brněnské lokaci. Hlavní příčinou je 

vedení letiště, které příliš nerespektuje reálné potřeby autopůjčoven i přesto, že se v areálu 

letiště nachází mnoho nevyužívaných prostor. 

 Návrh opatření 

Na okrajové části letiště leží uzavřená komunikace, která se nachází u železniční trati. Tato 

komunikace je uzavřena branami ze strany zaměstnaneckého parkoviště, ze strany příjezdové 

komunikace k letišti a na západní straně. Vzhledem k tomu, že je tato cesta nevyužívaná a 

poměrně rozlehlá, mohla by sloužit jako další parkoviště. S vedením letiště by mohlo být 

ujednáno navýšení parkovacích karet a tím by vznikla parkovací plocha pro dalších alespoň 

10 automobilů. Příjezdová cesta by byla ze strany zaměstnaneckého parkoviště a tím pádem 

by byl na toto parkoviště stejný vjezd jako na stávající parkoviště. Pouze by se počítalo s tím, 

že brána oddělující zaměstnanecké parkoviště a tuto komunikaci zůstane průjezdná. Tento 

návrh by měl být výhodný jak pro společnost, protože získá větší počet parkovacích míst, ale i 
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pro vedení letiště, jelikož využije nepoužívanou část letiště a bude ji moci pronajímat a auta z 

autopůjčoven nebudou parkovat na zaměstnaneckém parkovišti. Nákladem tohoto řešení by 

tedy bylo pouze navýšení nájmu o případných 10 parkovacích míst. V případě tohoto řešení 

by se počítalo s tím, že parkovací místa by se nacházela na vzdálenější straně od kolejí tak, 

aby byla zachována průjezdnost a přístup ke kolejím. Na obrázku níže je šedou barvou 

zobrazeno parkoviště pro autopůjčovny. Oranžovou barvou je zobrazena parkovací plocha 

společnosti a červeně je znázorněna komunikace pro rozšíření parkovacích míst. S tímto 

návrhem by tedy narostlo měsíční nájemné přibližně o 5 000 Kč. 

 

Obr. č.  14 - Parkoviště v areálu letiště 

 (Zdroj: vlastní zpracování dle Google, 2016) 

Vedení letiště 

Z hlediska vedení, politiky a budoucího rozvoje se jedná o neovlivnitelné riziko. Jak již bylo 

zmíněno, pokud se letiště rozrůstá a hledá stále nové příležitosti, tak jeho rozvoj ovlivňuje 

podnikání pozitivně. V případě, kdy letiště tyto možnosti pro rozvoj nevyhledává a vystačí si 

s menším počtem pravidelných letů, jedná se o riziko pro autopůjčovny. Z hlediska 

brněnského letiště se jedná především o druhý případ. Dalším rizikem je i komunikace 

v rámci letiště, tedy mezi vedením letiště a subjekty, které na letišti působí a v tomto případě 

se jedná o riziko do jisté míry částečně ovlivnitelné. 
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 Návrh opatření 

V případech, kdy je potřeba domluvit nějaké významnější záležitosti a změny, týkající se 

společnosti v rámci brněnského letiště, bych doporučoval, aby se této komunikace účastnil i 

někdo z užšího vedení společnosti z Prahy. Pokud by domluva probíhala i přes provozního 

ředitele z Prahy, mohlo by dojít k rychlejší a efektivnější komunikaci, avšak úspěšnost tohoto 

řešení i tak nemusí být zcela zaručena. Náklady tohoto opatření by byly nulové. 

4.5 PŘÍNOSY NÁVRHŮ 

Návrhy opatření pro snížení rizik jsou rozděleny podle jednotlivých kategorií podle 

závažnosti rizik. Návrhy je možné členit do několika skupin. Tyto skupiny tvoří základní 

prvky, na kterých společnost a brněnská pobočka stojí. Návrhy, týkající se společnosti 

v obecné rovině jsou založeny na lepší prezentaci společnosti a sjednocení všech informací. 

Jedna část návrhů je věnována pracovníkům, kde se předpokládá větší důraz na efektivní 

rozložení pracovní síly a kvalitu práce za cenu finančních i nefinančních benefitů. Další prvek 

tvoří informační systém, u kterého jsou navrhovány změny tak, aby více pomáhal 

zaměstnancům. Z hlediska procesů jsou navrhovány opatření, které je mají usnadnit, zlepšit a 

zefektivnit. V prostředí, kde firma působí, jsou uvedeny takové návrhy, které by pomohly 

vytvořit kvalitní zázemí pro zaměstnance, aby mohli bez komplikací vykonávat svoji práci. 

Část zmíněných návrhů znamená pro firmu úsporu, část předpokládá navýšení zisků, část 

návrhů vyžaduje naopak investici, a u některých návrhů se očekává pouze úsilí ze strany 

zaměstnanců. Většinu opatření by bylo možné zrealizovat samostatně, největší efekt by měli 

při uskutečnění, co nejvíce z nich. U všech návrhů bylo dbáno na to, aby mohly být 

v budoucnu reálně proveditelné.  
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ZÁVĚR  

Cílem práce bylo analyzovat rizika společnosti se zaměřením na jednu její pobočku a 

navrhnutí opatření vedoucí ke snížení těchto rizik. Společnost se věnuje poskytování 

pronájmů automobilů a s tím spojenými službami. 

Teoretická východiska spojená s řízením rizik tvořila první část. Jsou zde popsány pojmy jako 

je riziko a s tím spojená terminologie, přístupy k rizikům včetně jejich dělení, řízení rizik a 

jeho významu, metod identifikace rizik, analýzy rizik obsahující obecný postup a hlavní 

metody, popis skórovací metody, metody snižování rizik a analýz prostředí společnosti. 

V další části bylo nutné představit společnost a služby, které poskytuje. Dále byla věnována 

pozornost popisu brněnské lokace, což je jedna z pěti poboček této společnosti v České 

republice. Vnější okolí bylo analyzováno SLEPTE analýzou, oborové okolí Porterovým 

modelem pěti sil a vnitřní prostředí modelem „7S“. Vytyčení silných a slabých stránek 

v porovnání s příležitostmi a hrozbami bylo zobrazeno prostřednictvím SWOT analýzy. 

Z předchozích kapitol a na základě vlastních zkušeností z práce ve společnosti bylo 

identifikováno 34 rizik a k jejich analýze byla použita skórovací metoda. Tyto rizika byla 

ohodnocena experty a zobrazena v mapě rizik do kvadrantu bezvýznamných rizik, běžných 

rizik, významných rizik a kritických rizik. U kritických rizik byly pomocí Ishikawa diagramu 

analyzovány příčiny těchto rizik.  

Poslední část tvořily návrhy opatření vedoucí ke snížení rizik. Opatření byly navrhované pro 

každou kategorii zvlášť. U návrhů byl kladen důraz na to, aby byly reálně proveditelné, a jsou 

uváděny včetně finančního vyčíslení. Návrhy opatření by mohly být navrhnuty vedení 

společnosti k implementaci.  
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