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Abstrakt 

Předmětem této diplomové práce je analýza vnějšího a vnitřního okolí společnosti 

Seats, která působí na automobilovém trhu. Ke zhodnocení současného stavu byly 

použity analýzy SLEPTE, Porterův model pěti sil, model 7S a vybrané metody finanční 

analýzy. Výsledky těchto analýz jsou shrnuty do SWOT analýzy. Na základě 

provedených analýz jsou navržena doporučení na zlepšení ekonomické situace 

společnosti. 

 

Abstract 

The subject of this master's thesis is the analysis of the external and internal 

environment of Seats, a company operating on the automotive market. For the 

assessment of its current position, there were used the SLEPTE analysis, Porter´s five 

forces model, model 7S, and selected financial analysis methods. The results of these 

analyses are summarized in a SWOT analysis. Based on the executed analyses, 

recommendations to improve the company's economic situation have been suggested. 
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Úvod 

Tématem této diplomové práce je Hodnocení ekonomické situace zvolené 

soukromoprávní korporace pomocí vybraných metod a návrhy na její zlepšení. 

Soukromoprávní korporací byla zvolena společnost s ručením omezeným, která je 

dceřinou společností americké společnosti Commercial Vehicle Group. Předmětem 

podnikání vybrané společnosti je výroba a servis sedadel řidičů a cestujících. Tato 

sedadla nalézají uplatnění především v nákladních automobilech, autobusech a jiných 

vozidlech určených pro hromadnou přepravu osob. Jednatel společnosti si přál zůstat 

v anonymitě, z toho důvodu je v této práci používán název společnosti „Seats“. Sídlo 

podniku také není přesně specifikováno.   

Diplomová práce se skládá ze tří částí. První z nich je zaměřena na teoretická 

východiska. Jelikož se analytická část věnuje výrobnímu podniku, kterým je společnost 

s ručením omezeným, je v teoretické části popsána tato právní forma společnosti. Dále 

tato část definuje jednotlivé vybrané metody k hodnocení situace společnosti. Jedná se 

o SLEPTE analýzu, Porterův model pěti sil, model 7S, finanční analýzu, Kralickův 

Quicktest a SWOT analýzu.   

Druhá část se věnuje analýze současného stavu společnosti. Nejprve se analytická část 

zabývá charakteristikou vybrané korporace, kde je popsána hodnocená společnost, její 

historie, výrobní program, dodavatelé, odběratelé a organizační struktura. Následující 

kapitoly této části se věnují konkrétním analýzám, které jsou definovány v teoretické 

části diplomové práce. Závěry z provedených analýz jsou sumarizovány do SWOT 

analýzy. 

V poslední části diplomové práce jsou shrnuty vlastní doporučené návrhy na zlepšení 

hodnocené ekonomické situace společnosti. 
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Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Cílem této diplomové práce je vhodně zvolenými metodami provést analýzu vybrané 

soukromoprávní korporace. Na základě výsledků plynoucích z provedených analýz 

a s přihlédnutím ke specifikům korporace i oboru jeho činnosti formulovat doporučení 

a navrhnout opatření umožňující zlepšení zjištěného stavu.  

Prvním dílčím cílem je vypracování teoretické části diplomové práce pomocí 

dostupných literárních zdrojů. Z toho bude vycházeno v analytické části. Dalším dílčím 

cílem je zpracování níže uvedených analýz a následné shrnutí prostřednictvím SWOT 

analýzy.  

Pomocí použitých analýz bude prozkoumáno okolí podniku i vnitřní prostředí. K tomu 

byly zvoleny následující metody: 

 SLEPTE analýza – analýza vnějšího okolí podniku. Jedná se o rozbor sociálních, 

legislativních, ekonomických, politických, technologických a ekologických 

trendů. 

 Porterův model pěti sil – analýza oboru podniku. Cílem je analyzovat 

konkurenční prostředí organizace v oblasti stávající i nové konkurence, 

dodavatelů, odběratelů a substitutů. 

 Model 7S – na základě sedmi faktorů budou zjištěna slabá místa uvnitř 

korporace. 

 Finanční analýza – slouží ke zhodnocení finanční situace společnosti. Cílem je 

jednak rozbor aktiv, pasiv a nákladů společnosti a také zhodnotit její 

zadluženost, likviditu, rentabilitu a aktivitu. 

 Kralickův Quicktest – cílem je bonitní ohodnocení finanční stability a výnosové 

situace společnosti. 

 SWOT analýza – cílem je identifikovat silné a slabé stránky společnosti, její 

hrozby a příležitosti na základě výše uvedených analýz. 

Data a informace o zkoumané společnosti i dvou porovnávaných konkurentů jsou 

čerpány z veřejně dostupných zdrojů. Jedná se především o zveřejněné výroční zprávy 

společností v období 2012 – 2016 a jejich webové stránky.  
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1 Teoretické východiska práce 

1.1 Podnikatelský subjekt 

Podnik je instituce vytvořená k podnikatelské činnosti. Při charakteristice podniku 

vycházíme z definice, kterou vymezuje Evropská komise v nařízení č. 800/2008, kde se 

podnikem rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho 

právní formu. K těmto subjektům se řadí zejména osoby samostatně výdělečně činné 

a rodinné podniky vykonávající řemeslné či jiné činnosti a obchodní společnosti nebo 

sdružení, která běžně vykonávají hospodářskou činnost. Za obchodní závod je 

považován organizovaný soubor jmění (tj. majetku a dluhů), který podnikatel vytvořil 

a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Předpokládá se, že obchodní 

závod je tvořen vším, co zpravidla slouží k jeho provozu, přičemž je vymezen jako 

hromadná věc. Podniky existují proto, aby vyráběly a distribuovaly výrobky, zboží 

a poskytovaly služby zákazníkům a také uspokojovaly potřeby všech ostatních, kteří 

jsou s vývojem podniku spjati. To je jejich hlavní poslání. Podniky byly někým 

založeny a tedy i někomu patří. Podniky byly vytvořeny proto, aby tzv. vyráběly peníze. 

Podniky, stejně jako jednotlivci, ve svém chování sledují určitý cíl. Cílem podnikání je 

maximalizace hodnoty podniku – maximalizace hodnoty majetku vlastníků. 

(Martinovičová, Konečný a Vavřina, 2014, s. 10-13) 

Podnikání v současné době spočívá v samostatné, soustavné, udržitelné, dlouhodobě 

výdělečné činnosti na vlastní odpovědnost, usilující o zhodnocování vlastníky 

investovaného kapitálu k dosažení zisku a maximalizaci tržní hodnoty podniku 

konkurenceschopným uspokojováním potřeb zákazníků, zaměstnanců a dalších 

zájmových skupin v měnícím se globálním prostředí. Podnikání obsahuje hledání, 

objevování a využívání podnikatelských příležitostí k vyplňování mezer na trhu. 

Podnikání je prostředkem k uspokojování svých potřeb uspokojováním cizích potřeb. 

Podnikavost je schopnost, umění a motivace nacházet, vytvářet a využívat příležitosti 

pro zabezpečení předpokládané či plánované prosperity podniku. (Martinovičová, 

Konečný a Vavřina, 2014, s. 10-13) 
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Podnikatel je rozhodujícím faktorem hospodářského rozvoje. Činnost úspěšného 

podnikatele je založena na vysoké kvalifikaci, odbornosti, informovanosti a na 

systematickém cílevědomém úsilí. Podnikatel odpovídá za rozhodnutí týkající se: 

 předmětu podnikání, 

 proč a jaké produkty pro koho vyrábět, 

 na jakém trhu prodávat, 

 kolik jakých produktů vyrábět, 

 s jakými zdroji a s jakou jejich alokací podnikat, 

 jak podnikat. 

Většina podnikatelských aktivit vyžaduje určité materiální předpoklady pro podnikání, 

a to vhodné prostory, určité vybavení, a dále je nutné vést stanovené formy účetní 

evidence, dostát daňovým povinnostem apod. (Martinovičová, Konečný a Vavřina, 

2014, s. 10-13) 

V České republice subjekty podnikají podle zákona o obchodních korporacích a nového 

občanského zákoníku. Podnikatel je dle občanského zákoníku par. 420 odst. 1 

definován takto: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou 

činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za 

účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“ 

Podle občanského zákoníku je tedy podnikání vymezeno pěti znaky: 

1. Soustavná činnost neznamená činnost nepřetržitou, ale takovou, která je 

vykonávána s vidinou, že bude vykonávána i nadále. Nesmí se jednat o činnost 

náhodnou, nahodilou nebo příležitostnou. Podnikáním je i činnost prováděná 

několikrát do roka s úmyslem ji opakovat. 

2. Samostatnost indikuje, že osoba, která činnost provozuje, může sama rozhodovat 

o době a místě výkonu činnosti a organizaci práce podle své vlastní svobodné 

úvahy a volby. Dále musí finančně sama zajišťovat chod podnikání a sama čerpat 

a rozhodovat o použití zisku činnosti. 

3. Podnikatel provádí svoji činnost pod vlastním jménem a je-li zapsán do obchodního 

rejstříku tak pod názvem firmy, tím vystupuje z anonymity a osoby, které jednají 

podle jeho pokynů, musí jednat jeho jménem nebo jménem firmy. 
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4. Vlastní odpovědnost je důležitým rysem podnikání, nelze se zbavit rizika 

a odpovědnosti vyplývajících z podnikání. Podnikatel odpovídá za veškeré závazky 

plynoucí z jeho podnikání.  

5. Dosažení zisku je hlavním cílem podnikatelského snažení. Smyslem je neustálý růst 

hodnoty firmy. 

1.1.1 Členění podnikatelských subjektů 

Podnikat mohou fyzické i právnické osoby. Fyzické osoby (označované jako podniky 

jednotlivců) podnikají na základě živnostenského oprávnění (a podle zákona 

o živnostenském podnikání). Právnické osoby k realizaci podnikání musí sepsat 

společenskou smlouvu a získat oprávnění k podnikání zápisem do obchodního rejstříku 

(dále jen OR). Do právnických osob patří osobní i kapitálové společnosti (Dvořáček 

a Slunčík, 2012, s. 1-2): 

 veřejné obchodní společnosti, 

 komanditní společnosti, 

 společnosti s ručením omezeným,  

 akciové společnosti,  

 družstva, 

 státní podniky. 

Následující tabulka ukazuje vymezení kategorií podniků podle doporučení Evropské 

komise 2003/361/EC z 6. 5. 2013. 

Tabulka 1: Kategorie podniků dle Evropské komise 

(Zdroj: SRPOVÁ a ŘEHOŘ. Základy podnikání, str. 36) 

Kategorie Počet zaměstnanců Roční obrat  Aktiva 

Mikropodniky do 10 do 2 mil. EUR do 2 mil. EUR 

Malé podniky do 50 do 10 mil. EUR do 10 mil. EUR 

Střední podniky do 250 do 50 mil. EUR do 43 mil. EUR 

Velké podniky více než 250 vyšší než 50 mil. EUR vyšší než 43 mil. EUR 
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Toto členění je důležité z hlediska poskytování podpory malým a středním podnikům. 

Zákon č. 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších 

předpisů, vychází z doporučení Evropské komise. Malé a střední podniky, které se 

ucházejí o podporu podnikání, musí splňovat čtyři kritéria: 

 počet zaměstnanců, 

 roční obrat, 

 výše aktiv, 

 nezávislost. 

Nezávislost znamená, že podnik nemůže být považován za malý nebo střední, jestliže je 

25 % nebo více procent kapitálu nebo hlasovacích práv přímo nebo nepřímo ovládáno 

subjektem, který nesplňuje definici malého či středního podniku. (Srpová a Řehoř, 

2010, s. 36-37) 

Novela zákona o účetnictví přinesla od 1. 1. 2016 několik změn, tou největší bylo 

právě rozdělení účetních jednotek do kategorií a z toho vyplývající povinnosti pro 

jednotlivé kategorie účetních jednotek. Do příslušné kategorie je účetní jednotka 

zařazena, pokud překročí alespoň dvě z následujících kritérií. 

Tabulka 2: Kategorie podniku dle zákona o účetnictví 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě zákona o účetnictví) 

Kategorie Počet zaměstnanců Roční obrat  Aktiva 

Mikro účetní jednotka do 10 do 18 mil. Kč do 9 mil. Kč 

Malá účetní jednotka do 50 do 200 mil. Kč do 100 mil. Kč 

Střední účetní jednotka do 250 do 1 000 mil. Kč do 500 mil. Kč 

Velká účetní jednotka více než 250 vyšší než 1 000 mil. Kč vyšší než 500 mil. Kč 

 

Podle toho, do které kategorie účetní jednotka dle zákona o účetnictví spadá, se liší 

např. její vedení účetnictví, obsah účetní závěrky, zveřejnění účetní závěrky, ověření 

účetní závěrky auditorem, oceňování reálnou hodnotou. Například účetní závěrku jsou 

povinny mít ověřenou auditorem velké účetní jednotky, střední účetní jednotky a také 

malé účetní jednotky, pokud jsou akciovými společnostmi nebo svěřenskými fondy 

nebo již dosáhly alespoň jednu hodnotu: 
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 aktiva celkem 40 000 000 Kč, 

 roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč, 

 průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50. 

1.1.2 Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným je poněkud odlišným typem obchodní společnosti, než 

je kupříkladu společnost akciová nebo veřejná obchodní společnost. Vznikla jako 

odpověď na požadavky podnikatelské praxe, jejímž zájmem bylo překonat zejména 

riziko neomezeného ručení společníků ve veřejné obchodní společnosti a vyhnout se 

požadavkům poměrně složité právní úpravy společnosti akciové. (Šebestíková, 2014) 

Společnost s ručením omezeným lze u nás považovat za nejrozšířenější formu 

kapitálové společnosti. Její atraktivnost spočívá především v minimální zákonné výši 

základního kapitálu a v ručení společníků do výše nesplaceného vkladu všech 

společníků. (Šebestíková, 2014) 

Založení a vznik společnosti jsou zcela pojmově odlišné atributy práva. Založením 

vznikají závazky mezi společníky navzájem a mezi společníky a prvními jednateli, příp. 

prvními členy jiných orgánů. Společnost sama ale ještě neexistuje. Založení společnosti 

začíná uzavřením zakladatelského dokumentu zakladateli či zakladatelem společnosti, 

kterým je buď společenská smlouva, nebo zakladatelská listina. Oba zakladatelské 

dokumenty musí mít formu notářského zápisu. (Šebestíková, 2014) 

Základní kapitál společnosti s ručením omezeným je tvořen souhrnem všech vkladů. 

Vklad je peněžním vyjádřením hodnoty předmětu vkladu. Vkladovou povinnost lze 

splnit splacením v penězích (dále peněžitý vklad) nebo vnesením jiné penězi ocenitelné 

věci (dále nepeněžitý vklad). Peněžité vklady musí být vkládány na zvláštní účet 

u banky či jiného peněžního ústavu založeného správcem vkladů na jméno zakládané 

společnosti. Bankovní správa trvá do doby zápisu společnosti do OR a s penězi nemůže 

správce vkladu nakládat. U nepeněžitých vkladů je movitá věc vnesena předáním 

správci vkladu. Je-li nepeněžitým vkladem nemovitá věc, je vnesena předáním nemovité 

věci s písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem o vnesení nemovité věci. 

Cenu nepeněžního vkladu je nezbytné doložit posudkem znalce. (Šebestíková, 2014) 
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Dle zákona o obchodních korporacích § 167 - 201 působí ve společnosti s ručením 

omezeným tři orgány. Jedná se o valnou hromadu, jednatelé a dozorčí radu. 

Valná hromada 

Společníci vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo 

mimo ni. Společník se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě 

plné moci.  Neurčí-li společenská smlouva jinak, je valná hromada schopná se usnášet, 

jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Každý společník 

má jeden hlas na každou 1 Kč vkladu, ledaže společenská smlouva určí jinak. Valná 

hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků. 

Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období. Řádnou účetní 

závěrku projednává valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne 

předcházejícího účetního období. 

Jednatelé 

Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Jednateli přísluší 

obchodní vedení společnosti, zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, 

vedení seznamu společníků a na žádost informuje společníky o věcech společnosti. 

Dozorčí rada 

Společnost zřídí dozorčí radu, určí-li tak společenská smlouva nebo jiný právní předpis. 

Dozorčí rada dohlíží na činnost jednatelů, nahlíží do obchodních a účetních knih, 

podává žalobu podle zákona o obchodních korporacích § 187 a podává jednou ročně 

zprávu o své činnosti valné hromadě. 

Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti nebo jiná osoba oprávněná podle 

zápisu v OR jednat za společnost.  

1.1.3 Výrobní podnik 

Charakteristickým rysem výrobního podniku je sama výroba. Ta potřebuje nejméně tři 

druhy majetku: Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (majetek dlouhodobě 

užitečný), materiál a peníze (majetek krátkodobě užitečný). Majetek se ve výrobním 

procesu postupně spotřebovává (nebo jen opotřebovává) a transformuje se do výrobku 

ve formě nákladů. Hotové výrobky se převádějí na sklad a prodávají se. Tím vznikají 

pohledávky za zákazníky, kteří je uhrazují na vkladový účet podniku, čímž se uzavírá 
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jeden cyklus koloběhu. Rozdíl mezi cenou, za kterou podnik své výrobky prodal 

a vlastními náklady na jejich výrobu, je jeho výsledek hospodaření, zisk nebo ztráta. 

Získané peněžní prostředky použije podnik, po splnění odvodových povinností a dalších 

závazků (ke svým zaměstnancům, k dodavatelům aj.), na doplnění zásob, na obnovu 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, na jeho rozšíření atd. (Máče, 2006, 

s. 17) 

Výrobní činnost v rozhodující míře ovlivňuje efektivnost podniku a konkurenční 

schopnost jeho výrobků. Při přípravě výroby a ve výrobě samotné se rozhoduje 

o snižování výrobních nákladů, o zkracování dodacích lhůt, o zvyšování užitečnosti 

výrobků a o šíři sortimentu, které jsou v současné době považovány za hlavní 

konkurenční výhody podniku. Výrobě je proto věnována maximální pozornost na všech 

stupních řízení podniku. Ve větších podnicích výrobní činnost řídí výrobní ředitel, který 

stojí v čele výrobního podniku. (Synek, 2010, s. 180-181) 

Výrobní činností podniku rozumíme přeměnu výrobních faktorů ve statky, tj. hmotné 

výrobky a služby. Výrobky jsou vyrobeny dříve, než mohou být spotřebovány, služby 

jsou uskutečňovány při své spotřebě. Přeměna surovin ve výrobky probíhá jako výrobní 

proces, který sestává z celé řady procesů pracovních, automatických a přírodních. 

Samotnou výrobu ve výrobním podniku členíme na hlavní výrobu (její výrobky tvoří 

hlavní náplň výroby podniku), vedlejší výrobu (výroba polotovarů, náhradních dílů), 

doplňkovou výrobu (využití a zpracování odpadu z hlavní a vedlejší výroby, využití 

volné kapacity) a přidruženou výrobu (obvykle se od předcházejících liší charakterem 

výroby). Ve výrobním podniku kromě těchto základních výrobních procesů probíhá 

řada pomocných procesů (údržba strojů a budov, výroba energie) a obslužných procesů 

(skladování, doprava, balení, kontrola). Podle počtu vyráběných druhů výrobků 

rozeznáváme výrobu kusovou, sériovou a hromadnou. (Synek, 2010, s. 180-181) 

1.2 Strategická analýza 

Základní východiska pro formulaci strategie vyplývají z výsledků strategické analýzy. 

Strategická analýza obsahuje různé analytické techniky využívané i pro identifikaci 

vztahů mezi okolím podniku, zahrnujícím makrookolí, odvětví, konkurenční síly, trh, 

konkurenty, a zdrojovým potenciálem podniku. Obecně je analýza jednou 

z nejdůležitějších součástí vědecké metody, je jejím základem. Analýza představuje 
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rozložení určitého komplexu na jednotlivé součásti. Postupuje od celku k částem, 

složkám, ze kterých se celek skládá. Jejím cílem je odhalit jednotu a zákony 

diferencovaného celku. (Buchta a Sedláčková, 2006, s. 8) 

Cílem strategické analýzy je identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny relevantní 

faktory, o nichž lze předpokládat, že budou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategie 

podniku. Velmi důležité je posoudit vzájemné vztahy a souvislosti, které mezi faktory 

existují. S ohledem na cíle strategické analýzy lze vymezit dva základní okruhy její 

orientace, a to analýzu orientovanou na vnější okolí podniku a analýzu vnitřních zdrojů 

a schopností podniku. Nejedná se však o dvě nezávislé roviny, ale naopak je třeba 

zdůraznit vzájemnou propojenost a souvislost mezi oběma okruhy. (Buchta 

a Sedláčková, 2006, s. 9) 

Okolí podniku se skládá z celé řady prvků, ty lze rozdělit do dvou skupin. Rozeznáváme 

mikrookolí a makrookolí podniku. Prvky mikrookolí podniku působí z bezprostřední 

blízkosti. Podstatné je, že podnik a prvky mikrookolí se ovlivňují navzájem, „náš“ 

podnik je pro tyto subjekty taktéž prvkem jejich mikrookolí. Do této skupiny patří 

zejména:  

 dodavatelé,  

 odběratelé (zákazníci), 

 konkurence (stávající i potenciální). 

Analýza mikrookolí zahrnuje analýzu odvětví s důrazem na konkurenční prostředí. 

Cílem této analýzy je identifikovat síly a faktory, které činí odvětví více či méně 

atraktivním. Tradičním přístupem je Porterův model pěti sil, zaměřený na identifikaci 

vlivů působících na výnosnost odvětví. (Buchta a Sedláčková, 2006, s. 11) 

Naopak prvky makrooklí působí na podnik jednosměrně, možnost jejich ovlivnění ze 

strany podniku je nulová nebo mizivá. Úkolem podniku je se jejich působení 

přizpůsobit. Patří sem vlivy (Mulačová a Mulač, 2013, s. 18-19): 

 právní (zákony, podmínky, bariéry), 

 politické (podpory, regulace, spolupráce), 

 ekonomické (hospodářská politika, daně), 

 sociální (sociální odpovědnost podniku), 
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 technologické (limity, bariéry), 

 kulturní (zvyky, tradice), 

 etické (etické principy). 

Analýza vlivů makrookolí se zabývá faktory, které na podnik působí na makroúrovni. 

K tomuto účelu používá dvě metody – PEST analýzu a metodu „4C“. První se zabývá 

analýzou politických, ekonomických, sociokulturních a technologických vlivů 

makrookolí. Metoda „4C“ je zaměřena na analýzu faktorů globalizace. Hlavním cílem 

uvedených metod je podnítit vrcholové manažery, aby se zabývali širšími, často 

relativně vzdálenými faktory a jejich vzájemnými souvislostmi, a tím se stali 

vnímavějšími k hrozbám a příležitostem vznikajícím v okolí podniku. (Buchta 

a Sedláčková, 2006, s. 10) 

Analýza vnitřních zdrojů a schopností podniku směřuje k identifikaci zdrojů 

a schopností podniku, resp. strategické způsobilosti, kterou podnik musí mít, aby byl 

schopen reagovat na hrozby a příležitosti vznikající nepřetržitě v jeho okolí. Analýza 

zdrojů a schopností je proto velmi zásadním východiskem, je orientovaná jednak na 

jednotlivé druhy zdrojů, jednak na schopnosti, jak tyto zdroje využívat. Komplexně 

pojatá analýza vnitřních zdrojů a schopností směřuje k identifikaci specifických 

předností podniku jako základu konkurenční výhody. (Buchta a Sedláčková, 2006, s.11) 

Východiskem pro analýzu vnitřního prostředí podniku je zhodnocení dosavadní 

strategie, které by mělo zaměřit pozornost manažerů na hlavní strategické problémy. 

Další metody analýzy vnitřního prostředí podniku směřující k vymezení strategicky 

významných zdrojů a kompetencí (silných stránek) a slabých stránek podniku jsou 

(Váchal a Vochozka, 2013, s. 416): 

 analýza zdrojů a kompetencí, 

 analýza klíčových procesů, 

 analýza portfolia, 

 klíčové faktory úspěchu, 

 analýza konkurenceschopnosti. 
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1.3 Analýza externího okolí korporace 

1.3.1 SLEPTE analýza 

Tato část celkové analýzy je považována za všeobecnou a platí pro všechny organizace. 

Je to rozbor vzájemně souvisejících společenských trendů, rozbor ekonomických, 

legislativních a politických trendů, analýza technických a ekologických trendů, pokud 

mají vliv na podnik – SLEPTE (někdy uváděna jako PEST, STEP nebo PESTLE) 

analýza. Název je převzat z anglického jazyka – Social, Legislative, Economic, 

Political, Technological/Technical and Ecological factors). (Mallya, 2007, s. 41-42) 

Tento přístup identifikuje klíčové trendy a vlivy, zajímá se o to, jaké vnější vlivy budou 

na různé organizace působit a jaké zde budou odlišnosti. Analýza by měla dále iniciovat 

následující a jim podobné otázky a hledat na ně odpovědi (Mallya, 2007, s. 41-42): 

 Jaké jsou možné vývojové trendy významných faktorů základních oblastí 

prostředí v budoucnosti? 

 Co jsou základní impulsy změny, tzn. jaké faktory vyvolávají změnu? 

 Jaký vliv budou mít v budoucnu? 

 Budou intenzivnější či naopak? 

 Jaký lze očekávat možný dopad těchto změn na organizaci? 

 Jak ovlivní konkurenční pozici? 

 Jaký bude dopad očekávaných změn na strategii podniku; jak je co nejlépe 

zohlednit při formulování strategie? 

Analýza SLEPTE zahrnuje široký soubor vlivů okolí na organizace. Často však, i když 

lze předpovídat určitý trend, není jasné, jaký bude jeho vliv na danou organizaci, 

přínosná je v tom případě již samotná identifikace vlivů, která podniku umožňuje, aby 

byl na určité potenciální změny připraven. (Mallya, 2007, s. 41-42) 

Analýzy makroprostředí se zaměřují na hodnocení jednotlivých vlivů tohoto prostředí. 

Podle počátečních písmen vlivů politických (Political), ekonomických (Economic), 

sociálních (Social) a technologických (Technological) nazýváme analýzu PEST. 

Přeskupením písmen a přidáním dalších vlivů vznikají variace jako PESTE(L), 

SLEPT(E), STEEP(LED) apod. Smyslem analýzy je zjišťovat jak statistická data, tak 
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především trendy, ke kterým dochází a z nichž lze usuzovat na budoucí vývoj. Při každé 

analýze makroprostředí pamatujeme také na vlivy překračující hranice států. (Kozel, 

Mynářová a Svobodová, 2011, s. 45). 

The business analyst needs to understand the factors that can affect the environment in 

which the business operates. One framework for doing this is known as a PESTEL 

analysis. PESTEL is an acronym that stands for Political, Economic, Social, 

Technological, Environmental and Legal. Business analysts wanting to increase their 

understanding of the organisation they are studying and to identify the factors that will 

support and impact upon the organisation´s strategic planning for the use of information 

technology can use a PESTEL analysis. Indeed PESTEL analysis can be used in any 

strategic decision-making. (Yeates a Wakefield, 2004, s. 265). 

Analytická část této diplomové práce bude zaměřena na SLEPTE analýzu, která sleduje 

následující faktory. 

 Rozbor sociálních faktorů 

Je užitečné analyzovat působení těchto faktorů, protože sociální faktory mohou výrazně 

ovlivňovat nejen poptávku po zboží a službách, ale i nabídku – např. ochota pracovat 

atd. A proto je třeba brát v úvahu (Mallya, 2007, s. 42): 

 pohled obyvatelstva na organizaci, 

 životní styl a životní úroveň obyvatelstva, 

 zda je dostatek pracovních sil a jaký je stav vzdělání, 

 růst rozdílnosti – přesun lidí z EU do ČR, 

 rozdělení příjmů a změnu kupní síly, 

 sociální trendy, 

 roli můžu a žen ve společnosti, 

 demografické změny. 

 

 Rozbor legislativních faktorů 

Při analýze legislativních faktorů jednotlivých zemí nabývá velkého významu role státu. 

Existuje řada zákonů, právní normy a vyhlášky, které nejen vymezují prostor pro 



 

24 

 

podnikání, ale upravují i samo podnikání. Mohou významně ovlivnit rozhodování 

o budoucnosti podniku. (Mallya, 2007, s. 43). Je to např.: 

 státní regulace hospodářství, 

 daňové zákony, 

 regulace exportu a importu, 

 občanský zákoník, 

 zákon o obchodních korporacích. 

 

 Rozbor ekonomických faktorů 

Podnik je při svém rozhodování do určité míry ovlivněn vývojem makroekonomických 

trendů. Míra ekonomického růstu ovlivňuje úspěšnost podniku tím, že přímo vyvolává 

rozsah příležitostí, ale současně i hrozeb, před které jsou podniky postaveny. A proto je 

třeba analyzovat (Mallya, 2007, s. 44): 

 zda existuje silná centrální banka, 

 jak vysoké je daňové zatížení, jaká je daňová politika, 

 zda jsou překážky při exportu a importu, 

 jaký je krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý trend nezaměstnanosti, 

 jaká je úroková míra, 

 jaká je inflace, 

 jak vysoký je hrubý domácí produkt. 

 

 Rozbor politických faktorů 

Stejně jako u legislativních faktorů je nezbytné analyzovat i působení politických 

faktorů. Tyto mohou výrazně ovlivňovat rozhodování (například jakou legislativu bude 

země mít), a tím mohou měnit celou podnikatelskou pozici nebo prostředí dané země. 

Faktory, které mohou pomoci při analýze, jsou v tomto případě například (Mallya, 

2007, s. 47): 

 stabilita vlády a stabilita politického prostředí země, 

 ekonomická politika vlády (monetární nebo fiskální), 



 

25 

 

 podpora zahraničního obchodu, 

 výdaje vlády, 

 bude-li vládní politika ovlivňovat zákony o obchodní regulaci nebo daně 

v daném oboru, 

 které vládní úřady musí být monitorovány. 

 

 Rozbor technologických faktorů 

Změny v této oblasti mohou náhle a velmi dramaticky ovlivnit okolí, ve kterém se 

podnik nachází. Předvídavost vývoje směrů technického rozvoje se může stát 

významným činitelem úspěšnosti podniku. (Mallya, 2007, s. 48). A proto je třeba brát 

v úvahu: 

 rychlou změnu tempa technologie v daném prostředí, 

 kolik finančních prostředků je věnováno na vědu a výzkum, 

 podpora vlády v oblasti výzkumu, 

 rychlost morálního zastarávání, 

 nové pracovní metody a techniky. 

 

 Rozbor ekologických faktorů 

Každé prostředí nebo země má v oblasti životního prostředí své odlišné priority. 

A proto by měl management podniku, než začne podnikat nebo pokud už podniká, 

analyzovat, jaké jsou ekologické podmínky v daném prostředí a jejich využití, aby 

podnik nepřišel do konfliktu s místními zvyky a regulací. (Mallya, 2007, s. 48). 

Ekologické trendy: 

 ochrana životního prostředí, 

 změna klimatických podmínek, 

 obnovitelné zdroje energie, 

 udržitelný rozvoj, 

 zpracování odpadů, recyklace, 

 dostupnost vodních zdrojů a jejich využití. 



 

26 

 

1.3.2 Porterův model pěti sil 

Úkolem manažerů je analyzovat konkurenční síly v mikrookolí a odhalit příležitosti, 

resp. ohrožení podniku, jichž je nutno ve strategii využít, resp. jejichž negativní vliv je 

třeba omezit. E. Porter z Harward School of Business Administration vyvinul tzv. 

model pěti sil, který pomáhá manažerům tuto analýzu uskutečnit. Model je zaměřen na 

analýzu (Dedouchová, 2001, s. 17): 

 rizika vstupu potenciálních konkurentů,  

 rivality mezi stávajícími podniky, 

 smluvní síly kupujících, 

 smluvní síly dodavatelů, 

 hrozby substitučních výrobků. 

Porter tvrdí, že tyto síly působí silněji na podniky uvnitř mikrookolí a omezují je ve 

zvyšování cen a dosahování vyššího zisku. V Porterově modelu může silná konkurence 

vypadat jako hrozba, protože snižuje zisk. Slabá konkurence může vypadat jako 

příležitost, protože dovoluje podniku dosáhnout vyššího zisku. Uvedené konkurenční 

síly ovlivňují jak vývoj podniku, tak i vývoj mikrookolí, a mohou se v průběhu času 

měnit. (Dedouchová, 2001, s. 17) 

Za těchto okolností je úkolem strategických manažerů poznat příležitosti a ohrožení tak, 

jak se vyskytnou, a formulovat odpovídající strategie. Souhrnně lze říci, že se tak děje 

přes výběr strategie k adaptaci na hrozby jedné nebo více z těchto pěti sil k dosažení 

konkurenční výhody. (Dedouchová, 2001, s. 17) 

Rivalita v oboru se stává více nestálou, vrtkavou, jakmile se podniky v oboru více 

diferencují ve strategických a personálních přístupech. (Keřkovský a Vykypěl, 2006, s. 

56) 

Na výstupu Porterovy analýzy by měly být identifikovány nejen potenciální hrozby 

(např. rostoucí hrozba vstupu nových konkurentů), ale i příležitosti, jejichž využitím by 

mohlo být působení zjištěných hrozeb na firmu eliminováno. Například hrozbě rostoucí 

konkurence lze čelit využitím příležitosti kvalifikované pracovní síly, jejím využitím 

pro zvýšení technické úrovně a jakosti produkce. (Keřkovský a Vykypěl, 2006, s. 56) 
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Porterův model lze výhodně využít jak při strategické analýze prostředí firmy (model 

v tomto případě slouží především jako prostředek pro shromáždění relevantních faktů 

potřebných pro rozhodování o strategii), tak při hodnocení navržené strategie tak, že 

rozhodování se zaměřuje na zodpovězení základních „strategických“ otázek, které jsou 

vyjádřené na obr. 1 v obdélnících. (Keřkovský a Vykypěl, 2006, s. 56) 

Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí je znázorněn na následujícím 

obrázku. 

 

Obrázek 1: Porterův model konkurenčního prostředí 

(Zdroj: KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi, str. 53) 

 

Cílem modelu je umožnit jasně pochopit síly, které v tomto prostředí působí, 

a identifikovat, které z nich mají pro podnik z hlediska jeho budoucího vývoje největší 

význam a které mohou být strategickými rozhodnutími managementu ovlivněny. Pro 

podnik, který chce dosáhnout úspěchu, je nezbytné rozpoznat tyto síly, vyrovnat se 
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s nimi, reagovat na ně, a pokud je to jen trochu možné, změnit jejich působení ve svůj 

prospěch. (Buchta a Sedláčková, 2006, s. 47) 

1.3.2.1 Hrozba vstupu potenciálních konkurentů 

Noví konkurenti s sebou přinášejí dodatečné kapacity a plány na získání dobré tržní 

pozice, které jsou často podporovány značnými zdroji a schopnostmi. Vážnost hrozby 

vstupu nových konkurentů do určitého odvětví závisí zejména na dvou faktorech: 

vstupních bariérách a očekávané reakci ostatních konkurentů. Nízké bariéry vstupu do 

odvětví představují velmi významnou hrozbu vstupu potenciálních konkurentů do 

odvětví. Dojde-li v takovém odvětví k atraktivnímu růstu zisku, vzniká zájem podniků 

o vstup do tohoto odvětví. Neroste-li však poptávka po výrobcích v relaci odpovídající 

zvýšené kapacitě vyvolané novým vstupem, pak ceny a s nimi i zisky pravděpodobně 

poklesnou. Existuje několik typů vstupních bariér (Buchta a Sedláčková, 2006, s. 51-

53): 

 Úspory z rozsahu a zkušenostní efekt – velké objemy umožňují významné 

úspory nákladů. Další významné úspory nákladů mohou být vyvolány 

zkušenostmi získanými při mnohonásobném opakování výrobního procesu. 

Potenciální konkurenti jsou potom nuceni akceptovat nákladové znevýhodnění, 

a tedy i menší výnosnost. 

 Technologie a speciální know-how – mnoho odvětví je založeno na 

technologiích a schopnostech chráněných patenty, které nejsou volně dostupné 

a mohou tvořit důležitou bariéru vstupu. Překážkou vstupu může být 

i nedostatek kvalifikovaných lidských zdrojů, které by byly schopny pracovat 

s určitou technologií.  

 Znalost značky a oddanost zákazníků – preference značky a zákazníkova 

loajalita znesnadňují novému vstupujícímu odlákat zákazníky od jejich 

nynějších dodavatelů. Potenciální konkurenti musí počítat s nutností investovat 

mnoho času a zdrojů do reklamy a prodejních akcí, aby prolomili bariéru 

zákaznické věrnosti, nebo musí nabídnout velmi výhodné ceny a doplňkové 

služby. 
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 Kapitálová náročnost – čím vyšší je úroveň celkových investic nezbytných 

k proniknutí na trh, tím limitovanější bude počet potenciálních konkurentů. Mezi 

kapitálově nejnáročnější patří těžební průmysl, energetický průmysl, letecký 

průmysl nebo i automobilový průmysl. 

 Absolutní nákladové výhody – podniky v odvětví mohou mít nákladové výhody, 

které jsou potenciálním konkurentům nedostupné bez ohledu na velikost 

konkurenta. Takovými výhodami mohou být přístup k nejlepším a/nebo 

nejlevnějším materiálům a surovinám, příznivě umístěný závod, vlastnictví 

dokonalejší výrobní technologie, patenty, utajované procesy, způsob řízení, 

přístup k levnějším finančním zdrojům, kdy stávající podniky mohou pro 

investory představovat nižší riziko. 

 Přístup k distribučním kanálům – může být významným faktorem ovlivňujícím 

vstup do odvětví. Distribuční sítě jsou proto důvodem, proč potenciální 

konkurenti často využívají vstupu na trh prostřednictvím akvizice již existujícího 

podniku. 

 Legislativní opatření a státní zásahy – legislativa a politika státu mohou 

představovat velmi významnou překážku vstupu do některých odvětví. Zásahy 

státu mohou omezit vstup do odvětví například udělováním licencí, 

vyhlašováním tarifních a netarifních překážek. Přísná úprava zákonů na ochranu 

životního prostředí či ochranu spotřebitele může rovněž znamenat významné 

zvýšení vstupních nákladů. 

Potenciální konkurent, ochotný a schopný překonat vstupní bariéry a vstoupit do 

odvětví, musí ještě zvážit a odhadnout velmi důležitý faktor, jakým je předpokládaná 

reakce stávajících konkurentů v odvětví či strategické skupině. Negativně může ovlivnit 

potenciálního konkurenta i spojenectví podniků v odvětví s distributory či zákazníky. 

(Buchta a Sedláčková, 2006, s. 51-53) 

Posuzování velikosti konkurenční síly vyplývající z hrozby vstupu potenciálních 

konkurentů probíhá obvykle ve třech fázích. První je hledání odpovědi na otázku, zda 

růstové a ziskové vyhlídky odvětví jsou natolik atraktivní, aby přilákaly potenciální 

konkurenty. Ve druhé fázi je nutné zabývat se vstupními bariérami. Ve třetí fázi je třeba 
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hledat odpověď na otázku, jak by konkurenti v odvětví reagovali na vstup nového 

konkurenta. (Buchta a Sedláčková, 2006, s. 51-53) 

1.3.2.2 Rivalita mezi stávajícími podniky 

Nejsilnější z konkurenčních sil většinou vyplývá z konkurenčního boje mezi podniky 

uvnitř konkurenčního okolí. Intenzita této konkurenční síly je odrazem energie, kterou 

soupeřící podniky vkládají do snahy o získání lepší tržní pozice, používaných nástrojů 

a konkurenční strategie. Konkurenční strategie je strategie zaměřená na dosažení tržního 

úspěchu. Konkurenční strategie obsahuje ofenzivní akce podniku směřující k získání 

lepší tržní pozice a výhody nad soupeři a současně defenzivní tahy podniku, které 

směřují k obraně současné pozice. (Buchta a Sedláčková, 2006, s. 48-50) 

Prvním krokem analýzy rivality konkurentů je tedy porozumět konkurenčním pravidlům 

odvětví. Dále navazuje odhad intenzity konkurenční rivality. Existuje několik faktorů, 

které ovlivňují velikost rivality mezi konkurenty v odvětví či strategické konkurenční 

skupině. Mezi obvyklé faktory patří (Buchta a Sedláčková, 2006, s. 48-50): 

 Počet a velikost konkurentů v konkurenčním okolí – čím více konkurentů, tím 

větší pravděpodobnost nových, kreativních strategických tahů.  

 Míra růstu trhu – rychle rostoucí trhy jsou většinou provázeny menší rivalitou 

vzhledem k tomu, že soupeřící podniky mohou dosáhnout svých cílů týkajících 

se růstu prostřednictvím růstu poptávky. Tato skutečnost nutí často podniky 

využít všech svých zdrojů k tomu, aby udržely krok s poptávkou.  

 Vysoké fixní náklady – kapitálově náročná odvětví s vysokými fixními náklady, 

kde je nezbytné jejich zapojení a plné využití kapacity, vykazují často značnou 

konkurenční rivalitu.  

 Diferenciace produktů – jsou-li produkty málo diferencované, kupující mohou 

snadno přecházet od jednoho konkurenta ke druhému, což zintenzivňuje 

konkurenční boj. 

 Výstupní bariéry z odvětví – vysoké výstupní bariéry vytvářejí zejména 

v období poklesu poptávky nadbytečné kapacity a nutí podniky zůstat v odvětví 

za každou cenu, tedy i za cenu krátkodobých ztrát, což vede k výrazným 

cenovým válkám. Výstupní bariéry mohou mít řadu forem, například investice 
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do strojů, které nemají variantní použití, vysoké fixní náklady na výstup, penále 

za nedodržení dlouhodobých smluvních závazků nebo vzájemná závislost 

a propojení podniků či divizí. 

 Akvizice slabších podniků – vstoupí-li do odvětví nový podnik prostřednictvím 

akvizice, většinou s sebou přinese nové dovednosti a zdroje pro uplatnění 

agresivní konkurenční strategie s cílem povznést získaný podnik na vedoucí 

místo v odvětví. 

 Globální zákazníci – existence a rozvoj globálních zákazníků zostřuje rivalitu 

podniků, které se snaží získat konkurenční výhodu na globálním základě. 

Používané konkurenční nástroje zahrnují cenu, kvalitu, služby, záruky a garance, 

reklamní kampaně, akce na podporu prodeje, distribuční kanály, nové výrobky atd. 

Skladba těchto nástrojů se v čase mění tak, jak podniky mění své konkurenční strategie 

v reakci na nové tržní podmínky a akce soupeřů. (Buchta a Sedláčková, 2006, s. 48-50) 

1.3.2.3 Smluvní síla kupujících 

Kupující mohou vypadat jako hrozba, když tlačí ceny dolů nebo když požadují vysokou 

kvalitu nebo lepší servis. To zvyšuje výrobní náklady. Jinak řečeno, slabí kupující 

vytvářejí pro podnik příležitost zvýšit ceny a získat vyšší zisk. Podle Portera mají 

kupující větší sílu na těchto podmínek (Dedouchová, 2001, s. 22): 

 pokud se mikrookolí, které nabízí výrobky, skládá z řady malých podniků 

a kupujícími je malý počet velkých podniků; takové podmínky vedou 

k dominantnímu postavení kupujících, 

 nakupují-li kupující ve velkém množství; za takových podmínek kupující mohou 

využití své kupní síly a působit na snížení ceny, 

 když si kupující mohou při objednávkách vybírat mezi podniky s nízkými 

cenami a tak způsobují, že prodávající podniky stojí proto sobě a snižují ceny, 

 jestliže je ekonomicky proveditelné, aby kupující mohli nakupovat od několika 

podniků najednou, 

 mohou-li kupující pohrozit, že si své vstupy začnou vyrábět sami a dosáhnou tak 

snížení cen. 
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Silní kupující mohou způsobit ztráty potenciálních zisků podniků v odvětví. Velká 

potenciální síla na straně kupujících může zostřit konkurenční vztahy. Výrobci, vedeni 

snahou získat zakázku, se budou vůči sobě chovat tvrdě. Kupující navíc mohou využít 

svoji sílu k tomu, aby si vymohli další výhody, např. lepší úroveň kvality, výhodnější 

úvěrové, garanční či platební podmínky. (Buchta a Sedláčková, 2006, s. 54) 

1.3.2.4 Smluvní síla dodavatelů 

Dodavatelé mohou působit jako hrozba, když dokáží zvyšovat ceny a podnik musí toto 

zvýšení zaplatit nebo přistoupit na nižší kvalitu. Obojí vede k poklesu zisku. Opačně, 

slabí dodavatelé dávají podniku možnost snížit cenu a požadovat vyšší kvalitu. Podnik 

tedy jako kupující závisí na schopnostech dodavatelů. Podle Portera jsou dodavatelé 

silnější v následujících případech (Dedouchová, 2001, s. 22): 

 jestliže výrobky, které dodavatelé prodávají, mají málo substitutů, 

 když mikrookolí, ve kterém podnik podniká, není pro dodavatele důležité; 

v takovém případě existence dodavatelů na tomto mikrookolí nezávisí; 

dodavatelé tak mají malý stimul snižovat ceny nebo zlepšovat kvalitu, 

 pokud jsou dodavatelé natolik diferencováni, že je pro podnik nákladné přejít od 

jednoho dodavatele ke druhému; v takovém případě je podnik závislý na daném 

dodavateli a není schopen proti tomu cokoli udělat, 

 mohou-li dodavatelé pohrozit vertikální integraci směřující do daného 

mikrookolí, podniku přímo konkurovat a zvyšovat tak ceny. 

Síla a vliv dodavatelů zdrojů nezbytných pro obor může být důležitým ekonomickým 

faktorem, protože může vést ke snižování výnosnosti jednotlivých podniků v odvětví. 

Silní dodavatelé surovin, energie, technologie, kvalifikované práce atp. mohou snižovat 

zisky svých odběratelů zvyšováním cen vstupů nebo snižováním jejich kvality. Je 

zřejmé, že těchto nezbytných zdrojů je málokdy nadbytek, a podniky jsou proto nuceny 

minimalizovat svou závislost na dodávkách z vnějších zdrojů tím, že zvyšují úroveň 

svých vlastních manažerů, školí vlastní personál a k financování investičních aktivit 

využívají vlastní zdroje. Vliv dodavatelů je tím vyšší, čím větší je jejich vyjednávací 

síla. (Buchta a Sedláčková, 2006, s. 53-54) 
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1.3.2.5 Hrozba substitučních výrobků 

Existence blízkých substitutů vytváří konkurenční hrozbu limitující ceny, za kterou 

podnik prodává, a tím limituje i ziskovost podniku. Mají-li však výrobky podniku málo 

blízkých substitutů, pak mají podniky příležitost zvýšit ceny a tím i výsledný zisk. 

Jejich strategie by měla spočívat ve využití této faktické výhody. (Dedouchová, 2001, 

s. 23) 

Stane-li se substitut díky své ceně, výkonu nebo obojímu přitažlivější, pak budou 

někteří kupující v pokušení odvrátit svou přízeň od původního výrobku. Konkurenční 

síla vyplývající z hrozby substitučních výrobků je determinována následujícími faktory 

(Buchta a Sedláčková, 2006, s. 50-51): 

 Relativní výše cen substitutů – existence cenově konkurenčních substitutů 

limituje ceny, které mohou podniky v odvětví stanovit, aniž by motivovaly 

zákazníky k přechodu k substitutům.  

 Diferenciace substitutů – existence substitutů umožňuje zákazníkům srovnávat 

kvalitu, výkon i cenu.  

 Náklady na změnu – snadnost, s jakou může kupující k substitutům přejít, je 

významným faktorem. Mezi typické náklady přechodu patří pořízení 

dodatečného vybavení pro zpracování substitutů, technická pomoc a seřízení 

strojů, školení zaměstnanců, čas a náklady na testování kvality a spolehlivosti 

substitutů, psychické náklady spojené s ukončením spolupráce se starým 

dodavatelem a navázáním nových vztahů. 

Konkurenční síla vyplývající z hrozby substitutů je tím významnější, čím nižší je jejich 

cena, čím vyšší je jejich kvalita a čím nižší jsou náklady přechodu zákazníků. 

Odhadnout sílu substitutů lze především sledováním růstu jejich prodeje a porovnáním 

s růstem prodeje vlastních výrobků odvětví. (Buchta a Sedláčková, 2006, s. 50-51) 
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1.4 Analýza interního okolí korporace 

1.4.1 Model 7S 

The 7-S framework is a diagnostic model used to organise a company effectively. The 

model views the organisation as a holistic entity with seven different aspects that are 

interconnected. The model was developed originally to encourage broader thinking 

about how to organise a company effectively. Translating strategic choices to the 

organisation requires comprehensive consideration of how the strategy could work, in 

conjunction with seven key elements: strategy, structure, systems, skills, staff, style and 

shared values. The premise of the model is that these seven elements have to be aligned, 

because they mutually reinforce each other. (Berg a Pietersma, 2015) 

Pracovníci konzultační firmy McKinsey vytvořili „model 7S“ v sedmdesátých letech, 

aby pomohli manažerům porozumět složitostem, které jsou spojeny s organizačními 

změnami. Tento model ukazuje, že imunitní systém organizace a ostatní související 

proměnné způsobily, že bylo složité změny implementovat, a vyžaduje, aby při snaze 

provést efektivní změny byly brány v úvahu všechny faktory najednou. Model je 

nazýván „7S“ podle toho, že je v něm zahrnuto sedm níže uvedených faktorů, jejichž 

názvy začínají v angličtině písmenem S (Mallya, 2007, s. 73): 

 Strategie (Strategy), 

 Struktura (Structure), 

 Systémy (Systems), 

 Styl práce vedení (Style), 

 Spolupracovníci – personál (Staff), 

 Schopnosti (Skills), 

 Sdílené hodnoty (Shared values). 

Vedení firmy musí brát v úvahu všech sedm faktorů, aby bylo jisté, že implementovaná 

strategie bude úspěšná, bez ohledu na to, jestli je to velká nebo malá firma. Tyto faktory 

jsou vzájemně provázány, a pokud vedení nebude dávat pozor u jednoho z nich, pak 

může způsobit zhroucení ostatních faktorů. (Mallya, 2007, s. 73) 

Následující obrázek ukazuje provázanost všech sedmi faktorů. 
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Obrázek 2: Model 7S 

(Zdroj: MALLYA Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování, str. 73) 

 

Strategie vyjadřuje, jak organizace dosahuje své vize a reaguje na hrozby a příležitosti 

v daném oboru podnikání. (Mallya, 2007, s. 74) 

Strukturou se v modelu „7S“ v podstatě chápe obsahová a funkční náplň 

organizačního uspořádání ve smyslu nadřízenosti, podřízenosti, vztahu mezi 

podnikatelskými jednotkami, oblasti expertizy, kontrolních mechanizmů a sdílení 

informací. (Mallya, 2007, s. 74) 

Systémy jsou v daném případě formální a neformální procedury, které slouží k řízení 

každodenní aktivity organizace a zahrnují například manažerské informační systémy, 

komunikační systémy, kontrolní systémy, inovační systémy, systémy alokace zdrojů 

atd. (Mallya, 2007, s. 74) 

Spolupracovníky se rozumějí lidské zdroje organizace a jejich rozvoj, školení, vztahy 

mezi nimi, funkce, aspirace, motivace, chování vůči firmě atd. (Mallya, 2007, s. 74) 

Schopností je v podstatě míněna profesionální znalost a kompetence existující uvnitř 

organizace – tj. co organizace dělá nejlépe. Aby pracovníci přijímali nové požadované 

znalosti nebo schopnosti, musí mít vytvořeno vhodné učící prostředí. To znamená 

takové prostředí, které je poháněno touhou realizovat svou vizi, má sdílenou kulturu 

podporovanou všemi zainteresovanými skupinami, poskytuje pracovníkům prostor a čas 

učit se něco nového v souvislosti se specifickými úkoly a cíli. (Mallya, 2007, s. 74) 
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Styl je vyjádřením toho, jak management přistupuje k řízení a k řešení vyskytujících se 

problémů. Přitom je nutné si uvědomit, že ve většině organizací existují rozdíly mezi 

formální a neformální stránkou řízení, mezi tím, co je psáno v organizačních směrnicích 

a předpisech, a tím, co management skutečně dělá. (Mallya, 2007, s. 75) 

Sdílené hodnoty odrážejí základní skutečnosti, ideje a principy respektované 

pracovníky a některými dalšími zainteresovanými skupinami bezprostředně 

zainteresovanými na úspěchu firmy. Tvorba sdílených hodnot přímo souvisí s vizí 

organizace a je klíčovým faktorem při tvorbě ostatních aspektů. Rolí vize je, aby všichni 

věděli, čeho chce organizace dosáhnout a proč to chce. (Mallya, 2007, s. 75) 

1.4.2 Finanční analýza 

Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. Pomáhá 

odhalit, zda je dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou strukturu, zda využívá 

efektivně svých aktiv, zda je schopen včas splácet své závazky a celou řadu dalších 

významných skutečností. Průběžná znalost finanční situace firmy umožňuje manažerům 

správně se rozhodovat při získávání finančních zdrojů, při stanovení optimální finanční 

struktury, při alokaci volných peněžních prostředků, při poskytování obchodních úvěrů, 

při rozdělování zisku apod. Znalost finančního postavení je nezbytná jak ve vztahu 

k minulosti, tak pro odhad a prognózování budoucího vývoje. (Knápková, Pavelková, 

Šteker, 2013, s. 17-21) 

Finanční analýza je nedílnou součástí finančního řízení, protože působí jako zpětná 

informace o tom, kam podnik v jednotlivých oblastech došel, v čem se mu jeho 

předpoklady podařilo splnit a kde naopak došlo k situaci, které chtěl předejít nebo 

kterou nečekal. Výsledky finanční analýzy slouží nejenom pro vlastní potřebu firmy, ale 

i pro uživatele, kteří nejsou součástí podniku, ale jsou s ním spjati hospodářsky, 

finančně apod. (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 17-21) 

Vlastníky podniku zajímá především návratnost jejich prostředků, tzn. hodnocení 

rentability vloženého kapitálu. Věřitelé se budou zajímat hlavně o likviditu svých 

obchodních partnerů a jejich schopnost splácet závazky. Státní instituce určitě zajímá 

schopnost podniků vytvářet zisk a odvádět daně do státního rozpočtu. Konkurenti se 

snaží získat jednotlivé výsledky zejména u těch podniků, kterým se na trhu daří, aby se 

mohli inspirovat a aplikovat dobré praktiky. Potenciální investory také zajímá finanční 
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zdraví podniku. U zaměstnanců lze předpokládat zejména zájem o výši mzdy. Je pro ně 

ale určitě cenná také informace např. o ziskovosti či likviditě, protože jen jejich 

dostatečná výše zabezpečí dlouhodobé fungování podniku. (Knápková, Pavelková, 

Šteker, 2013, s. 17-21) 

Zpracování finanční analýzy vyžaduje vstupní data. K významným zdrojům dat patří 

účetní výkazy. Pohled na majetkovou a finanční strukturu podniku poskytuje rozvaha 

(bilance) podniku. Rozvaha dává na straně aktiv přehled o výši a struktuře majetku, na 

straně pasiv o způsobu financování tohoto majetku. Na straně pasiv je důležitá 

informace o výsledcích hospodaření podniku; tvorba výsledku hospodaření na aktuální 

účetní období je pak konkrétně zachycena ve výkazu zisku a ztráty. Zejména z důvodu 

udržení platební schopnosti podniku je nutné sledovat tok peněžních prostředků – cash 

flow. Informace o zvýšení nebo snížení jednotlivých položek vlastního kapitálu podává 

přehled o změnách vlastního kapitálu. (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 17-21) 

1.4.2.1 Analýza stavových ukazatelů 

Analýza stavových (absolutních) ukazatelů v sobě zahrnuje především horizontální 

a vertikální analýzu. Horizontální analýza (analýza trendů) se zabývá časovými 

změnami absolutních ukazatelů. Vertikální analýza (procentní rozbor) se zabývá vnitřní 

strukturou absolutních ukazatelů, někdy se označuje také jako analýza komponent. Jde 

vlastně o souměření jednotlivých položek základních účetních výkazů k celkové sumě 

aktiv či pasiv. Aplikace této metody usnadňuje srovnatelnost účetních výkazů 

s předchozím obdobím a ve své podstatě také ulehčuje komparaci analyzovaného 

podniku s jinými firmami v tomtéž oboru podnikání. Struktura aktiv má za úkol 

informovat o tom, do čeho firma investovala svěřený kapitál a do jaké míry byla při 

investičním procesu zohledňována výnosnost (zde platí, že dlouhodobější položky 

představují výnosnější aktivum než položky krátkodobé). Zajištění vhodného poměru 

mezi stálými aktivy a aktivy oběžnými by mělo být dáno předmětem podnikání dané 

společnosti a také nutnosti zajistit potřebnou likviditu. Struktura pasiv nám ukazuje, 

z jakých zdrojů byl majetek pořízen. Platí zde, že čím delší je doba splatnosti zdroje, 

tím je dražší. Mezi poměrně drahý způsob financování patří financování z vlastních 

zdrojů. Podnik by proto měl vhodným způsobem diverzifikovat finanční zdroje, protože 



 

38 

 

takto bude také omezovat finanční riziko plynoucí z využívání zdrojů financování. 

(Růčková, 2011, s. 43-44) 

1.4.2.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Základním nástrojem finanční analýzy jsou ukazatele poměrové. Analýza účetních 

výkazů pomocí poměrových ukazatelů je jednou z nejoblíbenějších metod především 

proto, že umožňuje získat rychlou představu o finanční situaci podniku. Podstatou 

poměrového ukazatele je, že dává do poměru různé položky rozvahy, výkazu zisku 

a ztráty, příp. cash flow. Lze proto zkonstruovat velké množství ukazatelů. V praxi se 

však osvědčilo využívání pouze několika základních ukazatelů roztříděných do skupin 

podle jednotlivých oblastí hodnocení hospodaření a finančního zdraví podniku. Jsou to 

zejména skupiny ukazatelů zadluženosti, likvidity, rentability, aktivity a ukazatele 

kapitálového trhu, případně další ukazatele. (Knápková a Pavelková, 2010, s. 82) 

1.4.2.2.1 Analýza zadluženosti 

Pojmem „zadluženost“ vyjadřujeme skutečnost, že podnik používá k financování aktiv 

ve své činnosti cizí zdroje, tedy dluh. Použití výhradně vlastního kapitálu totiž 

jednoznačně s sebou přináší snížení celkové výnosnosti vloženého kapitálu. Naopak 

financování výhradně z cizích zdrojů by bylo pravděpodobně spojeno s obtížemi při 

jeho získávání. Jedním ze základních problémů finančního řízení podniku je tedy vedle 

stanovení celkové výše potřebného kapitálu i volba správné skladby zdrojů financování 

jeho činnosti. Podstatou analýzy zadluženosti je hledání optimálního vztahu mezi 

vlastním a cizím kapitálem. Analýza zadluženosti porovnává rozvahové položky a na 

jejich základě zjistí, v jakém rozsahu jsou aktiva podniku financována cizími zdroji. 

(Růčková, 2010, s. 57) 

Celková zadluženost (debt ratio) = cizí kapitál / celková aktiva 

Obecně platí, že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů. 

Tento ukazatel je však nutno posuzovat v souvislosti s celkovou výnosností podniku 

a také v souvislosti se strukturou cizího kapitálu. V současné době velká většina firem 

inklinuje k využívání krátkodobých cizích zdrojů, které z věřitelského hlediska 

představují méně rizikový zdroj financování. 

Koeficient samofinancování (equity ratio) = vlastní kapitál / celková aktiva 
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Tento ukazatel vyjadřuje proporci, v níž jsou aktiva společnosti financována penězi 

akcionářů. Je považována za jeden z nejdůležitějších poměrových ukazatelů 

zadluženosti pro hodnocení celkové finanční situace, nicméně opět je důležitá jeho 

návaznost na ukazatele rentability. 

Ukazatel úrokového krytí = EBIT / nákladové úroky 

Tímto ukazatelem firma zjistí, zda je pro ni ještě dluhové zatížení únosné. Ukazatel 

úrokového krytí nám udává, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Úrokové krytí ukazuje, jak 

velký je tzv. bezpečnostní polštář pro věřitele.   

1.4.2.2.2 Analýza likvidity 

Likvidita je nedílnou složkou hodnocení výkonnosti podniku. V podmínkách tržní 

ekonomiky nemůže existovat podnik, jestliže není schopen dostát svým závazkům; 

podnik nemůže být jen rentabilní, ale současně musí disponovat dostatečnou hotovostí 

a ostatními likvidními aktivy (pohledávkami a zásobami), aby byl schopen v daný čas 

a v daném rozsahu dostát svým závazkům. (Kislingerová, 2001, s. 74-76) 

Při hodnocení ukazatelů likvidity je důležité vzít na vědomí jednu podstatnou 

skutečnost, a sice že oběžný majetek neprodukuje žádný zisk, naopak v oběžném 

majetku má podnik své zdroje vázány. Střetává se zde proto na jedné straně snaha 

o udržení likvidity tak nízké, jak jen je to možné, na druhé straně tak vysoké, aby 

s ohledem na prostředí byl vytvořen předpoklad likvidity. (Kislingerová, 2001, s. 74-76) 

Při konstrukci ukazatelů likvidity se v čitateli vychází z oběžného majetku. Ten je 

uspořádán právě z pohledu likvidity, tj. od nejméně likvidních zásob přes pohledávky až 

po nejlikvidnější „peníze“. Ve jmenovateli se pak vyjadřují krátkodobé závazky. 

Základní ukazatele, se kterými se lze setkat (Kislingerová, 2001, s. 74-76): 

Běžná likvidita = oběžný majetek / krátkodobé závazky. 

Běžná likvidita je ukazatel, který v čitateli zahrnuje všechny složky oběžného majetku. 

V podmínkách českých podniků je obvykle jeho úroveň příznivější než u ostatních 

ukazatelů likvidity. Je to způsobeno skutečností, že jsou zde zahrnuty i zásoby, které 

však často nesplňují hledisko likvidity. 

Pohotová likvidita = (oběžný majetek – zásoby) / krátkodobé závazky 



 

40 

 

Pohotová likvidita je přesnějším vyjádřením schopnosti podniku dostát krátkodobým 

závazkům, a to proto, že v čitateli jsou odečteny právě položky zásob; zůstává však ještě 

položka pohledávek. V případě, že podnik účtuje o nákladech příštích období, nejsou 

rovněž do čitatele zlomku zahrnovány, neboť právě ony nejsou určeny k úhradě 

závazků; ostatní složky přechodných aktiv lze zahrnout. 

Okamžitá likvidita = peněžní prostředky / okamžitě splatné závazky 

Měří schopnost uhradit krátkodobé závazky právě v tento okamžik. V čitateli jsou 

obvykle peníze a jejich ekvivalenty, tj. krátkodobé cenné papíry a šeky. 

Podíl pracovního kapitálu na aktivech = WC1 / aktiva 

Na rozdíl od předchozích ukazatelů se však vyznačuje určitou stabilitou, která je ve 

vztahu k pracovnímu kapitálu patrná z vývojové řady. U tohoto ukazatele sledujeme 

především vývojové tendence, tj. jak se vyvíjí podíl pracovního kapitálu na aktivech 

celkem, a dále pak porovnáváme úroveň tohoto procenta se srovnatelnými podniky, aby 

bylo možno vyvodit závěr, zda procento je přiměřené, nad úrovní oboru nebo naopak 

pod jeho úrovní. 

Úroveň likvidity je dána nejen rozsahem krátkodobých závazků, ale i některými dalšími 

okolnostmi. Mezi nejdůležitější je třeba zařadit například makroekonomické prostředí, 

ve kterém podniky fungují. Jestliže se vyznačuje vysokou mírou proměnlivosti, vyvíjí 

se hekticky, pak je nezbytné, aby podniky vytvářely pro nenadálé situace určité rezervy. 

Dále je podstatné, jaká technologie je v podniku uplatňována. (Kislingerová, 2001, 

s. 74-76) 

1.4.2.2.3 Analýza rentability 

Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku 

použitím investovaného kapitálu. Ukazatele rentability jsou ukazatele, kde se v čitateli 

vyskytuje nějaká položka odpovídající výsledku hospodaření a ve jmenovateli nějaký 

druh kapitálu. Obecně je rentabilita vyjadřována poměrem zisku k částce vloženého 

kapitálu. (Růčková, 2010, s. 51-52) 

                                                 

 

1 WC = working capital, tj. pracovní kapitál vypočtený jako rozdíl oběžných aktiv – krátkodobé závazky 



 

41 

 

Pro finanční analýzu jsou nejdůležitější tři kategorie zisku, které je možné vyčíst přímo 

z výkazu zisku a ztráty. První kategorií je EBIT (zisk před odečtením úroků a daní); 

odpovídá provoznímu výsledku hospodaření. Ve finanční analýze se využívá tam, kde 

je nutno zajistit mezifiremní srovnání. Vychází se z faktu, že i když budou mít firmy 

stejné daňové zatížení, mají rozdílnou bonitu z hlediska věřitelského, tudíž by mohla 

výše úroků ovlivnit náhled na tvorbu výsledku hospodaření v hlavní podnikatelské 

činnosti. Druhou kategorií je EAT – zisk po zdanění nebo také čistý zisk; jde o tu část 

zisku, kterou můžeme dělit na zisk k rozdělení a zisk nerozdělený. Ve výkazu zisku 

a ztráty jej nalezneme jako výsledek hospodaření za běžné účetní období. Třetí kategorií 

je EBT – zisk před zdaněním, tedy provozní zisk již snížený nebo zvýšený o finanční 

a mimořádný výsledek hospodaření, od kterého ještě nebyly odečteny daně. Využijeme 

jej tam, kde chceme zajistit srovnání výkonnosti firem s rozdílným daňovým zatížením. 

(Růčková, 2010, s. 51-52) 

Rentabilita aktiv ROA = EBIT / aktiva 

ROA je klíčovým měřítkem rentability. Poměřuje zisk podniku s celkovými vloženými 

prostředky bez ohledu na to, zda byl financován z vlastního nebo cizího kapitálu. 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE = čistý zisk / vlastní kapitál 

ROE vyjadřuje efektivnost reprodukce kapitálu vloženého vlastníky. Sleduje, kolik 

čistého zisku připadá na jednu korunu investovanou vlastníky společnosti. 

Rentabilita tržeb ROS = EAT / (tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb + tržby                                    

               z prodeje zboží) 

Rentabilita tržeb ukazuje, kolik korun zisku podnik utvoří z jedné koruny tržeb. Pokud 

se tento ukazatel nevyvíjí dobře, lze předpokládat, že ani v ostatních ukazatelích nebude 

situace dobrá. (Růčková, 2010, s. 51-52) 

1.4.2.2.4 Analýza aktivity 

Ukazatele aktivity informují, jak podnik využívá jednotlivé majetkové části. Zde lze 

pracovat s ukazateli dvojího typu, a sice s ukazateli počtu obratů nebo dobou obratu. 

Jinak řečeno, jde o hodnocení vázanosti kapitálu v aktivech. V prvním případě 

vypočtené číslo informuje o počtu obrátek za rok, v druhém případě pak o počtu dní. 

Konstrukce ukazatelů pracuje s jednotlivými majetkovými částmi, které jsou 
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poměřovány buď k tržbám, někdy k výnosům, event. jiným rozvrhovým základnám. 

(Kislingerová, 2001, s. 71) 

Obrat aktiv = tržby / aktiva 

Obrat aktiv patří vedle rentability tržeb k jednomu z klíčových ukazatelů efektivnosti. Je 

měřítkem celkového využití majetku. Někdy se ukazatel používá v opačném tvaru, pak 

se jedná o ukazatel vázanosti aktiv. U vázanosti aktiv požadujeme, aby výsledná 

hodnota ukazatele byla co nejnižší. Ukazatel obratu aktiv naopak by měl být co 

nejvyšší, tj. minimálně roven 1.  

Relativní vázanost dlouhodobého majetku = dlouhodobý majetek / tržby 

Dlouhodobý majetek tvoří podstatnou složku aktiv celkem. Tento ukazatel měří, do jaké 

míry se daří zvyšovat objem tržeb bez dalšího rozšiřování kapacity měřené 

dlouhodobým majetkem. Konkrétně to znamená, že žádoucí tendencí je, aby ukazatel 

v čase klesal, neboť jedině tehdy roste účinnost, zjednodušeně řečeno, podnik na 

stejném zařízení vyrobil větší objem tržeb. 

Obrat zásob = tržby / zásoby 

Vypočtená hodnota udává, kolikrát za rok se přemění zásoby v ostatní formy oběžného 

majetku až po prodej hotových výrobků a opětovný nákup zásob. 

Doba obratu zásob = zásoby / (tržby/360) 

Udává průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby v podniku vázány až do fáze jejich 

spotřeby (suroviny, materiál) nebo do fáze jejich prodeje (zásoby vlastní výroby). 

Obrat pohledávek = tržby / pohledávky 

Ukazatel měří, kolikrát za rok se pohledávky promění v pohotové peněžní prostředky. 

Obrácená hodnota reprezentuje dobu inkasa pohledávek, což je počet dní, které uplynou 

mezi vystavením faktury za prodej zboží a služeb a okamžikem připsání hotových 

prostředků na účet podniku. Čím je delší doba inkasa, tím delší dobu podnik poskytuje 

svým obchodním partnerům bezplatný obchodní úvěr.  

Doba splatnosti pohledávek = pohledávky / (tržby/360) 

Obrat závazků = tržby / závazky 

Ukazuje, kolikrát je během roku každá položka závazků zaplacena a poté zase zpět 

přeměněna na závazky. 
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Doba splatnosti krátkodobých závazků = krátkodobé závazky / (tržby/360) 

Ukazatel udává počet dnů, po které firma od svých dodavatelů využívá bezplatný 

obchodní úvěr. 

Je dobré srovnávat doby splatnosti pohledávek a závazků z obchodního styku. 

1.4.3 Bonitní modely 

Bonitní modely jsou charakteristické tím, že umožňují přiřadit analyzované společnosti 

jeden výsledný hodnotící koeficient, jenž umožňuje na základě účelově provedeného 

výběru finančních ukazatelů zodpovědět otázku, zda jde o dobrou nebo naopak špatnou 

firmu. Tyto modely jsou založeny na teoretických poznatcích získaných analýzou 

účelově vybraných souborů vzájemně srovnatelných podniků, nebo využívají 

průměrných odvětvových (oborových) hodnot. (Rejnuš, 2014, s. 282) 

Konstrukce jednotlivých bonitních modelů vycházejí z různých kombinací účelově 

vybraných finančních ukazatelů. Ty jsou základem pro výpočet výsledného integrálního 

bonitního koeficientu, jenž bývá definován buď jako součet jejich prostých, většinou 

však vážených hodnot. Současně bývají pro každý jednotlivý bonitní model stanoveny 

jeho doporučené hodnoty, resp. intervaly, v nichž je podnik různě kvalitativně 

hodnocen. (Rejnuš, 2014, s. 283) 

V analytické části bude použit bonitní model Kralickův Quick test, kterému se věnuje 

následující kapitola. 

1.4.3.1 Kralickův Quick test 

Tato metoda poskytuje možnost rychlého ohodnocení analyzované společnosti, přičemž 

disponuje i dobrou vypovídací schopností. Jedná se o bonitní metodu založenou na 

bodovém hodnocení čtyř vybraných podílových ukazatelů, které jsou zaměřeny na 

hodnocení jak faktorů stability a likvidity, tak i rentability a výsledku hospodaření 

podniku. (Rejnuš, 2014, s. 283) 

P. Kralicek vybral z jednotlivých skupin ukazatelů čtyři ukazatele a podle jejich 

výsledných hodnot přiděluje firmě body. Prvním z ukazatelů je kvóta vlastního kapitálu. 

Vypovídá o finanční síle firmy měřené podílem vlastního kapitálu na celkové bilanční 

sumě. Dalším ukazatelem je doba splácení dluhu z cash flow, který ukazuje, za jakou 
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dobu by byl podnik schopen splatit všechny své dluhy (jak krátkodobé, tak 

dlouhodobé), pokud by každý rok generoval stejné cash flow jako v právě 

analyzovaném období. Oba ukazatele svou charakteristikou zachycují finanční stabilitu 

firmy. Další dva ukazatele se zase zaměřují na rentabilitu, kterou analyzovaná firma 

dosahuje. Prvním ukazatelem ze skupiny ukazatelů rentability je rentabilita tržeb 

měřená nikoli ziskem, ale cash flow. Rentabilita aktiv pak jako poslední ukazatel odráží 

celkovou výdělečnou schopnost podniku. (Kislingerová, 2008, s. 74-75) 

Kralickův Quicktest se skládá ze soustavy čtyř rovnic, na jejichž základě pak hodnotíme 

situaci v podniku. První dvě rovnice hodnotí finanční stabilitu firmy, druhé dvě hodnotí 

výnosovou situaci firmy (Růčková, 2010, s. 81): 

R1 = vlastní kapitál / aktiva celkem 

R2 = (cizí zdroje – peníze – účty u bank) / provozní cash flow 

R3 = EBIT / aktiva celkem 

R4 = provozní cash flow / výkony 

Výsledkům, které vypočítáme, přiřadíme bodovou hodnotu podle následující tabulky. 

Tabulka 3: Bodování výsledků Kralickova Quicktestu 

(Zdroj: RŮČKOVÁ Petra. Finanční analýza – 3. rozšířené vydání, str. 81) 

 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 < 0 0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 > 0,3 

R2 < 3 3 – 5 5 – 12 12 – 30 > 30 

R3 < 0 0 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 > 0,15 

R4 < 0 0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1 > 0,1 

 

Hodnocení firmy je pak provedeno ve třech krocích. Nejprve zhodnotíme finanční 

stabilitu (hodnocení finanční stability – součet bodové hodnoty R1 a R2 dělený 2), 

následně zhodnotíme výnosovou situaci (hodnocení výnosové situace – součet bodové 

R3 a R4 dělený 2) a v posledním kroku hodnotíme situaci jako celek (hodnocení 

celkové situace – součet bodové hodnoty finanční stability a výnosové situace dělený 

2). Hodnoty pohybující se nad úrovní 3 prezentují firmu, která je bonitní, hodnoty 
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v intervalu 1 – 3 prezentují šedou zónu, hodnoty nižší než 1 signalizují potíže ve 

finančním hospodaření firmy. (Růčková, 2010, s. 81) 

1.5 SWOT analýza 

SWOT analýza je jednoduchým nástrojem, koncepčním rámcem pro systematickou 

analýzu, zaměřeným na charakteristiku klíčových faktorů ovlivňujících strategické 

postavení podniku. Je přístupem nepřetržité konfrontace vnitřních zdrojů a schopností 

podniku se změnami v jeho okolí. SWOT analýza využívá závěrů předchozích analýz 

tím, že identifikuje hlavní silné a slabé stránky podniku a porovnává je s hlavními vlivy 

z okolí podniku, resp. příležitostmi a ohroženími a směřuje k syntéze jako východisku 

pro formulaci strategie. (Sedláčková, 2006, s. 91) 

Cílem SWOT analýzy je identifikovat to, do jaké míry jsou současná strategie firmy 

a její specifická silná a slabá místa relevantní a schopná se vyrovnat se změnami, které 

nastávají v prostředí. SWOT analýza neboli analýza silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb sestává z původně dvou analýz, a to analýzy SW a analýzy OT. 

Doporučuje se začít analýzou OT – příležitostí a hrozeb, které přichází z vnějšího 

prostředí firmy, a to jak makroprostředí (obsahuje faktory politicko-právní, 

ekonomické, sociálně-kulturní, technologické), tak i mikroprostředí (zákazníci, 

dodavatelé, odběratelé, konkurence, veřejnost). Po důkladně provedené analýze OT 

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

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

struktura, kvalita managementu aj.). (Jakubíková, 2008, s. 103) 

Silné stránky zahrnují skutečnosti, které přinášejí výhody jak zákazníkům, tak firmě. 

Slabé stránky zaznamenávají ty věci, které firma nedělá dobře, nebo ty, ve kterých si 

ostatní firmy vedou lépe. Příležitosti jsou ty skutečnosti, které mohou zvýšit poptávku 

nebo mohou lépe uspokojit zákazníky a přinést firmě úspěch. Hrozby představují ty 

skutečnosti, trendy, události, které mohou snížit poptávku nebo zapříčinit nespokojenost 

zákazníků. (Jakubíková, 2008, s. 103) 

Diagram SWOT analýzy, který je zobrazen na obrázku č. 2, může vzhledem ke své 

přehlednosti a systematičnosti iniciovat úvahy směřující k volbě určité strategie. 

Kombinace klíčových potenciálních příležitostí a hrozeb spolu s předpokládanými 
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silnými a slabými stránkami umožňuje zvažovat čtyři rozdílné vzorové situace, které se 

mohou stát určitou orientací při volbě strategické varianty (Sedláčková, 2006, s. 92-93): 

 WO – turnaround strategie: strategie se snaží eliminovat slabé stránky za pomocí 

využití příležitostí, 

 SO – agresivní růstově orientovaná strategie: strategie využívá silné stránky 

podniku pro zhodnocení příležitosti, 

 WT – obranná strategie: strategie, která slouží společnosti k odstranění slabých 

stránek a vyhnutí se ohrožení, 

 ST – diverzifikační strategie: strategie se zaměřuje na využití silných stránek 

k odvrácení hrozeb. 

 

Obrázek 3: Diagram SWOT analýzy 

(Zdroj: SEDLÁČKOVÁ Helena. Strategická analýza, str. 92) 
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2 Analýza současného stavu 

2.1 Charakteristika společnosti 

Název organizace:   Seats 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Sídlo:     Pardubický kraj, okres Ústí nad Orlicí 

Předmět činnosti podnikání: výroba a servis na sedadla řidičů a cestujících 

Základní kapitál:   1 000 000 Kč 

Popis organizace:   střední podnik zaměřený na výrobu sedadel 

Zápis do obchodního rejstříku: 5. února 1993 

 

Tato společnost se dle posouzení velikosti podniku dle EU řadí mezi střední podniky. 

Rozhodující kritéria dané společnosti pro určení velikosti dle EU jsou vyčíslena 

v následující tabulce. Kurz pro přepočet na měnu EUR byl použit dle České národní 

banky ke dni 31. 12. 2016. 

Tabulka 4: Kritéria pro určení velikosti podniku 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv společnosti) 

Kritérium Hodnota k 31. 12. 2016 

Počet zaměstnanců 189 

Obrat 260,6 mil. Kč = 9,6 mil. EUR 

Bilanční suma roční rozvahy 287,8 mil. Kč = 10,7 mil. EUR 

 

 Historie společnosti 

Vznik společnosti se datuje do února roku 1993, kdy vznikla společnost s ručením 

omezeným se zaměřením na inženýrskou činnost ve výstavbě, vč. konzultací 

a poradenství v oblasti privatizace státních podniků. V roce 1995 firma na základě 

privatizačního projektu odkoupila od státu výrobní podnik. V listopadu 2006 se 

majoritním vlastníkem společnosti stala společnost Commercial Vehicle Group (dále 
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jen CVG) se sídlem ve Spojených státech amerických. Činnost této společnosti je 

zaměřena na dodávky integrovaných systémových řešení globálním zákazníkům 

v oblasti užitkových vozidel, především výrobcům těžkých nákladních automobilů, 

stavebních, zemědělských strojů a prostředků speciální a vojenské dopravy. 

Historie výrobního areálu sahá do první poloviny 20. století, kdy byla tehdejší firma 

známa především výrobou kovového nábytku. Po několika změnách v průběhu 70. let 

20. století začíná specializace na výrobu odpružených sedadel pro autobusy a nákladní 

automobily. Sedadla s touto specifikací a tímto zaměřením jsou součástí výrobního 

programu dodnes. 

 Výrobní program 

Výrobní program společnosti má převážně vazbu na hromadnou přepravu osob 

a nákladů silničními a kolejovými vozidly. Lze jej charakterizovat ve dvou základních 

směrech, a to obchodní činnost a výrobní činnost. 

Obchodní činnost zabezpečuje opakované dodávky sedadel zákazníkům 

v požadovaných termínech, sortimentu a množství dle jednotlivých odvolávek na kupní 

smlouvy. Zabezpečuje střednědobou spolupráci se zákazníky realizací kupních smluv 

a dlouhodobou práci se zákazníky realizací smluv o budoucích smlouvách. Také 

zabezpečuje rozšíření výrobní činnosti průzkumem trhu prostřednictvím marketingu. 

Hlavní výrobní činností společnosti je výroba sedadel, která nacházejí uplatnění 

v různých typech a druzích vozidel, jako například v nákladních automobilech, 

autobusech, trolejbusech, sanitkách, tramvajích, lokomotivách, zemědělských 

a stavebních strojích, a také ve vozidlech určených pro luxusní, dálkovou, městskou 

i meziměstskou přepravu osob. 

Sortiment výrobků společnosti tvoří dlouhodobě sedadla s pneumatickým 

a mechanickým typem pružení, s bezpečnostním pásem nebo bez pásu. Společnost 

nabízí také verze bez pružícího mechanismu nebo sedadla pro speciální použití. Vedle 

hlavní výrobní činnosti výroby sedadel se také firma zabývá výrobou dílů sedadel 

a dalších komponentů pro automobilový průmysl. K hlavním pilířům tradičních 

výrobků firmy patří rámy sedadel, kostry sedadel, sedadla řidičů a sedadla cestujících. 
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K zajištění produkce jsou využívány různé technologické postupy kladoucí vysoké 

nároky na obsluhu strojů a zařízení. Hlavní výrobní operace jsou děleny do těchto 

skupin: 

 dělení, resp. řezání, 

 ohýbání, 

 robotické a ruční svařování, 

 práškové lakování, 

 lisování, 

 šití potahů, 

 montáž. 

Společnost má v plánu do budoucna pokračovat v procesu modernizace a racionalizace 

výroby. Pro následující období bude hlavním cílem společnosti udržení ekonomické 

úspěšnosti a soustředění se na soustavné zvyšování kvality. Také se firma v budoucnu 

hodlá zaměřit především na další zlepšování funkčních vlastností sedadel s důrazem na 

vývoj nového systému pružení sedadla ve vlastní samostatné vývojové konstrukční 

kanceláři.  

 Dodavatelé  

Společnost obchoduje s  tuzemskými i zahraničními dodavateli, většina dodavatelů je 

však tuzemská. Pro společnost jsou dle nakupovaného množství klíčoví následující 

dodavatelé: 

 JP – PROLAK, spol. s r. o. – společnost se zaměřuje na zakázkovou 

strojírenskou výrobu, laserové řezání a lakování, zabývá se výrobou v oblasti 

kovovýroby pro automobilový průmysl a výrobu strojních zařízení. 

 SOLAR, spol. s r. o. – nosným programem společnosti je prodej hutních 

materiálů, jedná se například o svařované ocelové trubky, uzavřené profily 

a ocelové plechy. Své produkty směřuje převážně do strojírenského 

a automobilového průmyslu. 

 BÖLLHOFF s.r.o. – firma patří v současnosti k předním světovým výrobcům 

a  prodejcům spojovacích prvků, systémů zpracování a montážních systémů. 
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 MESIT air, a.s. – společnost se převážně orientuje na výrobu a dodávky prvků 

pro finální výrobce z oblasti automobilového průmyslu, do zemědělské 

a traktorové techniky a do nákladních automobilů. Vyrábí elektromagnetické 

ventily a obráběné prvky pro automotive. 

 Optimas OE Solution – tato zahraniční společnost má své zákazníky v oblasti 

užitkových vozidel, luxusních automobilů, zemědělských zařízení, zařízení pro 

výrobu elektřiny, stavebnictví a všeobecných průmyslových trhů po celém světě. 

Zaměřuje se na dodávky prvků třídy C, tedy spojovacích prvků, krytů, kabelů 

a dokončovacích produktů.  

Následující obrázek zobrazuje mapu České republiky, v níž jsou znázorněna sídla 

zmiňovaných dodavatelů. V mapě není zobrazena zahraniční společnost Optimas OE 

Solution, od které se materiál dodává z Velké Británie.  

 

Obrázek 4: Mapa dodavatelů společnosti Seats 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 Odběratelé 

Společnost se řadí mezi tradiční dodavatele výrobků pro užitková vozidla a vozidla 

hromadné přepravy osob. Společnost v posledních letech navazuje na činnosti, které jí 
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v průběhu již téměř 20 let zajistily důstojné místo na trhu automobilového průmyslu. Za 

poslední dva roky se společnosti podařilo prohloubit spolupráci v rámci skupiny CVG, 

především se sesterskou společností KAB Seating sídlící ve Velké Británii. 

Společnost se snaží vyhledávat nové obchodní příležitosti i vzhledem ke geografické 

poloze se zaměřením na střední a východní Evropu. Především se chce zaměřit na 

projekty na ruském trhu. 

Společnost považuje za jeden z významných faktorů uplatnění se na trhu vlastní 

konstrukční kancelář, která se snaží pružně reagovat na dynamicky se rozvíjející oblast 

automobilového průmyslu.  

Hlavními zákazníky společnosti jsou: 

 Iveco Czech Republic, a.s. – společnost navrhuje, vyrábí a prodává široký 

sortiment vozidel hromadné dopravy. Především se specializuje na vývoj 

a výrobu autobusů IVECO BUS. Společnost své produkty převážně exportuje, 

a to do zhruba 30 zemí světa. 

 SOR Libchavy, spol. s r. o. – společnost se zaměřuje na výrobu autobusů 

s akcentem na levný provoz, určených nejen pro tuzemské odběratele, ale i trhy 

zemí Evropské unie.  

 TATRA TRUCKS a.s. – firma se řadí mezi nejstarší automobilky světa a svou 

nepřetržitou činností značným způsobem ovlivnila automobilový průmysl nejen 

v České republice, ale i v zahraničí. Nosným výrobním programem jsou těžká 

nákladní off-road vozidla a automobily pro kombinovanou přepravu terén-

silnice.  

 ŠKODA TRANSPORTATION a.s. – jedná se o předního evropského výrobce 

vozidel pro městskou a železniční dopravu. K tuzemským i zahraničním 

zákazníkům putují moderní elektrické lokomotivy, soupravy metra, 

nízkopodlažní tramvaje a další důležité komponenty kolejových vozidel. 

 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost – společnost patří mezi 

nejvýznamnější provozovatele městské hromadné dopravy na území České 

republiky.  

Společnost obchoduje i s několika zahraničními zákazníky. Dodává sedadla například 

do Polska, Ruska, Běloruska a Francie. Faktury jsou jim vystavovány v eurech a pro 
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tyto zahraniční platby má společnost vedle bankovního účtu v tuzemské měně založený 

i bankovní účet vedený v měně EUR, tudíž nevznikají kurzové rozdíly. 

Následující obrázek zobrazuje mapu České republiky, v níž jsou znázorněna sídla 

zmiňovaných odběratelů. Uvedená čísla znamenají procenta uskutečněných výkonů pro 

daného odběratele. 

 

Obrázek 5: Mapa odběratelů společnosti Seats 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Z mapy je patrné, že nejvýznamnější odběratel společnosti, kterým je Iveco Czech 

Republic, a.s., sídlí v blízkosti analyzované společnosti.  

U společnosti je dodrženo Paretovo pravidlo, kdy 80 % tržeb je uskutečněno pro 20 % 

zákazníků.  

 Organizační struktura 

Statutárním orgánem společnosti jsou čtyři jednatelé, každý z nich jedná za společnost 

samostatně. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2016 byl 189. Z uvedeného celkového 

počtu zaměstnanců je 71 % mužů a 29 % žen.  

Základní členění společnosti v horizontální struktuře tvoří tyto útvary: odbor řízení 

jakosti, personální odbor, finanční odbor, provozní odbor, technický odbor, odbor 

prodeje a marketingu. V příloze I. je uvedeno organizační schéma společnosti. 
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Každý zaměstnanec společnosti má určenou náplň práce, určené své pravomoci a za co 

je odpovědný. Zaměstnanci jsou vybíráni na konkrétní pozice dle jejich schopností, 

zkušeností a dovedností. Každá pracovní pozice vyžaduje jiné znalosti, které jsou 

prověřovány při výběrovém řízení. V popisu každé pracovní funkce je uvedeno 

požadované minimální vzdělání zaměstnance. 

Kvalifikační struktura zaměstnanců společnosti je složena z 8 % zaměstnanců 

s vysokoškolským vzděláním, 29 % zaměstnanců s úplným středoškolským vzděláním, 

53 % zaměstnanců s výučním listem a pouze 10 % zaměstnanců s nedokončeným nebo 

základním vzděláním. 

V roce 2016 společnost spustila projekt Lean Six Sigma, od kterého si do budoucna 

slibuje zefektivnění práce a zavedení nových postupů vedoucích k plynulejšímu chodu 

společnosti a dosažení úspor v provozní oblasti.  

Společnost nabízí svým zaměstnancům následující benefity: 

 příspěvek na stravování ve výši 70 %, 

 týden dovolené nad rámec zákona,  

 zaměstnanecké půjčky ze sociálního fondu, 

 penzijní příspěvek ve výši 3 % z hrubé mzdy, 

 odměny při příležitosti životního i pracovního jubilea, 

 odměny při odchodu do důchodu, 

 účast na různých vzdělávacích programech a školeních, 

 zdokonalování jazykových znalostí prostřednictvím jazykového kurzu,  

 možnost půjčování knih všech žánrů z malé knihovny, kterou organizace 

vybudovala v bezprostřední blízkosti své jídelny, 

 zvýhodněné vstupné na kulturní akce. 

Podrobněji je organizační struktura popsána v kapitole 2.4 Analýza 7S, podkapitola 

2.4.2 Struktura. 

 

 

 



 

54 

 

 Přehled certifikátů a ocenění 

Společnost Seats v roce 2016 úspěšně obhájila certifikát shody systému managementu 

kvality s požadavky ČSN EN ISO 9001, resp. ISO/TS 16949, který nasvědčuje 

dlouhodobému dosahování vysokých standardů činnosti společnosti. 

Pro rok 2013 byl stanoven úkol certifikace dle ISO 14001, která úspěšně proběhla 

v druhé polovině téhož roku. Tento certifikát společnost úspěšně obhájila 

i v následujících letech. Jedná se o systém environmentálního managementu. 

Dále se společnost připojuje k závazku vlastníka společnosti být spolehlivým 

dodavatelem pro zákazníky v oblasti návrhu a výroby dílů motorových vozidel. Tato 

politika kvality zavazuje společnost k aktivitě s cílem plnění požadavků a neustálému 

zvyšování efektivnosti systému managementu kvality společnosti. Rovněž poskytuje 

rámec pro stanovování a přezkoumávání cílů kvality. 

Také se společnost zavazuje k environmentální politice, která vede k neustálému 

zlepšování a k prevenci znečišťování životního prostředí. 

Společnost v roce 2013 získala TOP české obchodní ocenění CEKIA Stability Award, 

a to nejvyšší možný AAA rating v kategorii „Nejstabilnější firma roku“. Toto uznání 

informuje současné a potenciální zákazníky společnosti, že jednají se spolehlivým, 

stabilním a důvěryhodným partnerem. CEKIA Stability Award poskytuje nezávislý 

názor jak na finanční, tak nefinanční situaci firmy.  

2.2 SLEPTE analýza 

2.2.1 Sociální faktory 

Společnost působí ve městě, které se nachází v Pardubickém kraji. V tomto městě žije 

přibližně 1 400 obyvatel, z toho v produktivním věku je 882 obyvatel. Pardubický kraj 

je s rozlohou 4 519 km2 pátým nejmenším krajem České republiky, na rozloze se podílí 

6 %. K 31. 12. 2016 měl Pardubický kraj podle výsledků demografické bilance 517 087 

obyvatel (255 691 mužů a 261 396 žen), což je o 938 osob více než v roce 2015. Na 

růstu počtu obyvatel se podílela převaha počtu narozených nad zemřelými i kladné 

migrační saldo. Průměrný věk obyvatel Pardubického kraje meziročně vzrostl o dvě 

desetiny roku na 42,1 roku, ženám bylo v průměru 43,5 roku a mužům 40,7 let. V kraji 



 

55 

 

žilo ke konci roku 2016 15,5 % dětí do 15 let, osob v tzv. produktivním věku (15 až 64 

let) žilo v kraji 65,4 % z celkového počtu obyvatel kraje a osob ve věku 65 a více let 

žilo 19 %. (ČSÚ, 2017)  

V Pardubickém kraji roste potřeba hromadné přepravy osob, tedy autobusů, především 

ze dvou důvodů. Prvním je rozložení menších měst a vesnic v Pardubickém kraji 

a druhým je skutečnost, že lze předpokládat růst počtu dětí do 18 let, které cestují do 

školy autobusem, a osob ve věku 65 a více let, které preferují cestování hromadnou 

dopravou před osobním vozidlem.  

Během prosince 2017 nezaměstnanost v České republice vzrostla; v Pardubickém kraji, 

kde se společnost nachází, byl růst rychlejší. Podíl nezaměstnaných osob byl ke konci 

prosince 2017 za Pardubický kraj 2,83 %. Mezi okresy Pardubického kraje byl k 31. 12. 

2017 nejnižší podíl nezaměstnaných právě na Orlickoústecku –  

2,30 %. Ke konci prosince 2017 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 

10 152 nezaměstnaných osob, pracovních míst v evidenci bylo celkem 19 953; na 

jednoho uchazeče o zaměstnání tak připadala 2 pracovní místa. Vývoj na trhu práce 

nadále kopíruje růst výkonnosti české ekonomiky. (ČSÚ, 2018) 

Následující graf ukazuje vývoj nezaměstnanosti v Pardubickém kraji od roku 2013 do 

roku 2017. 

 

Graf 1: Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji 

(Zdroj: ČSÚ) 

Z grafu je patrné, že podíl nezaměstnaných osob má tendenci klesat. Je pravidlem vyšší 

podíl nezaměstnaných osob vždy v prvních měsících roku. 
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Průměrná hrubá měsíční mzda v Pardubickém kraji v roce 2017 meziročně vzrostla 

o 1 898 Kč (o 7,7 %) na 26 584 Kč. Průměrná mzda zaměstnanců v Pardubickém kraji 

byla ve sledovaném období pátá nejnižší mezi kraji republiky. Průměrná republiková 

mzda v roce 2017 činila 29 504 Kč. Ve srovnání s průměrem za celou ČR rostly mzdy 

v kraji v roce 2017 rychleji; v mezikrajském srovnání se jednalo o čtvrtý nejvyšší 

procentní nárůst mezd. (ČSÚ, 2018) 

Počet zaměstnanců ve 144 členských firmách AutoSAP (Sdružení automobilového 

průmyslu) meziročně vzrostl o 5,8 % na 126 tis. osob. Jejich průměrná mzda přesáhla 

37 000 Kč, což je o 30 % více, než je průměrná mzda v ČR.  

Dosažená úroveň vzdělání patří mezi základní charakteristiky sloužící k posuzování 

kulturní úrovně a kvality lidského kapitálu u různých skupin obyvatelstva. Jediným 

zdrojem dat o dosaženém vzdělání za celou populaci je sčítání lidu. Při sčítání lidu 

v roce 2011 dosahovala celá třetina obyvatel ve věku 15 a více let středního vzdělání 

(nebo vyučení) bez maturity. Druhou největší skupinu osob tvořili lidé s úplným 

středním vzděláním. S rostoucím věkem vzrůstá podíl osob s pouze základním 

vzděláním na úkor vyšších stupňů vzdělání. Hlavní město představuje nejvýznamnější 

centrum vysokého školství a sídlo dalších vzdělávacích institucí, koncentruje se zde 

množství specializovaných a vysoce kvalifikovaných pracovních pozic. To se ve 

struktuře obyvatelstva projevuje vysokým zastoupením osob s vyššími stupni 

dosaženého vzdělání. (ČSÚ, 2014) 

Následující tabulka porovnává vzdělanost podle nejvyššího ukončeného vzdělání 

Pardubického kraje a České republiky celkem k datu 26. 3. 2011. 

Tabulka 5: Vzdělanost pracovní síly v Pardubickém kraji 

(Zdroj: ČSÚ) 

  

Obyvatelstvo 
ve věku 15+ 

Nejvyšší ukončené vzdělání v % 

bez 
vzdělání 

základní 
střední 

vč. 
vyučení 

úplné 
střední 

nástavbové 
a vyšší 

odborné 

vysoko-
školské 

nezjištěno 

ČR celkem 8 947 632 0,5 17,6 33,0 27,1 4,1 12,5 5,3 

Pardubický 
kraj 436 534 0,4 17,9 36,6 26,9 4,2 9,9 4,1 
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Z tabulky je zřejmé, že v Pardubickém kraji je nejvíce obyvatel s ukončeným středním 

vzděláním, včetně vyučení to je 36,6 % a úplné střední vzdělání dosahuje 26,9 % 

obyvatel. Vysokoškolsky vzdělaných je v kraji necelých 10 %.  

Společnost spolupracuje s regionálními středními odbornými školami, kdy umožňuje na 

praxi zaměstnat jejich studenty. Tím je začleňuje do svého provozu a mohou tak získat 

odbornou praxi. 

2.2.2 Legislativní faktory 

Česká republika jednak přejímá zákony v rámci EU, které musí implementovat do české 

legislativy, a jednak si tvoří zákony sama prostřednictvím legislativního procesu, kdy 

návrh zákona nejdříve schvaluje Poslanecká sněmovna, poté Senát a následně prezident 

republiky. Po schválení prezidentem je zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů.  

Zákony jsou v České republice mnohdy komplikované, složité a často se měnící. 

Příkladem jsou zákon o dani z přidané hodnoty a zákon o daních z příjmů. Nyní se 

společnosti týká i zákon o ochraně osobních údajů a zákon o evidenci tržeb. Zákon 

o evidenci tržeb nařizuje při každé tržbě v hotovosti zaslat údaj o této tržbě správci 

daně. Pro společnost to bude znamenat dodatečné náklady pro dodržování těchto 

zákonů. 

Společnost dodržuje a respektuje všechny zákony a nařízení, které se jí týkají, nejen 

v rámci České republiky, ale i v rámci nadnárodní společnosti se sídlem v USA, která je 

vlastníkem společnosti Seats.  

Účetní závěrka společnosti je každoročně auditovaná v souladu s českými účetními 

předpisy.  

Z hlediska legislativy ve všech oblastech práce společnost zajišťuje vzdělávání 

zaměstnanců prostřednictvím periodických školení, která jsou prováděna pravidelně.  

2.2.3 Ekonomické faktory 

Automobilový průmysl v České republice představuje jedno z nejrozvinutějších 

automobilových odvětví v regionu střední a východní Evropy. Díky své dlouholeté 

tradici, robustní dodavatelské základně a technickému know-how se českému 



 

58 

 

automobilovému průmyslu podařilo vyvinout ve vyspělý průmyslový sektor, a to za 

předpokladu udržení si svého atraktivního poměru kvalita/cena. 

Hrubá přidaná hodnota byla v roce 2017 ve 3. čtvrtletí mezičtvrtletně vyšší o 0,6 % 

a meziročně vzrostla o 5,1 %. Dařilo se většině odvětví národního hospodářství. 

K meziročnímu růstu hrubé přidané hodnoty nejvýrazněji přispěl zpracovatelský 

průmysl tažený výrobou dopravních prostředků a růstem produkce počítačů, 

elektronických a optických přístrojů a elektrických zařízení. Na straně poptávky byl 

meziroční růst HDP ve 3. čtvrtletí podpořen rovnoměrně všemi hlavními složkami 

HDP. Na růstu domácí poptávky se podílela rostoucí spotřeba domácností a pokračující 

růst investičních výdajů. Na rozdíl od začátku roku je již růst HDP tažen více domácí 

poptávkou. Saldo zahraničního obchodu a služeb v běžných cenách dosáhlo ve 

3. čtvrtletí 87,2 mld. Kč. Vývoz, který vzrostl reálně meziročně o  7,2 %, byl tradičně 

tažen obchodem s dopravními prostředky. Na růstu dovozu o 7,1 % se významně 

podílely například subdodávky pro automobilový průmysl a výrobu elektronických 

a optických přístrojů. (ČSÚ, 2017) 

Zahraniční obchod České republiky se zbožím pokračoval v roce 2016 v růstu, a to 

především díky vývozu, neboť dovoz zůstal téměř na stejné úrovni předchozího roku. 

Obrat zahraničního obchodu se zvýšil o 1,5 %. Celková hodnota vývozu zboží z České 

republiky dosáhla v roce 2016 výše 3 974 mld. Kč. Vývoz zboží do států EU v roce 

2016 vzrostl o 2,9 % na 3 323,7 mld. Kč (83,64 % z celkového vývozu). Dovoz zboží 

ze států EU činil 2 345 mld. Kč. Největší absolutní meziroční navýšení nastalo 

u vývozu strojů a dopravních prostředků (o 83,8 mld. Kč). Velká část tohoto přírůstku 

patřila vývozu zboží do států Evropské unie, jmenovitě hlavně do Německa, Spojeného 

království, Francie, Slovenska a Polska. V roce 2016 byla z České republiky odeslána 

hlavně motorová vozidla k dopravě osob, díly a příslušenství motorových vozidel, 

zařízení k automatizovanému zpracování dat, telefonní přístroje, klimatizační zařízení 

a čerpadla paliv. (ČSÚ, 2017) 

Následující graf ukazuje strukturu zahraničního obchodu v roce 2016. 
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Graf 2: Teritoriální struktura zahraničního obchodu v roce 2016 

(Zdroj: ČSÚ) 

Společnost nakupuje materiál i ze zahraničí a v současné době se vyskytují běžně 

i případy, kdy se tuzemským firmám za dodávky materiálu platí v eurech z důvodu 

dosažení výhodnější ceny. Centrální banka na začátku února 2018 zveřejnila odhad 

vývoje kurzu koruny vůči euru, který by podle ní měl být v roce 2018 průměrně 24,90 

Kč/EUR a v roce 2019 24,50 Kč/EUR. Postupné posilování koruny vůči euru je pro 

společnost v rámci plateb dodavatelům v této měně pozitivní. 

2.2.4 Politické faktory 

Politické faktory se projevují uplatňováním a přijímáním legislativy do praxe. 

Společnost v současné době nemusí čelit žádným ohrožujícím problémům při případné 

změně politické situace. Politické faktory nezasahují ani do strategických plánů 

společnosti. Jediné, s čím se společnost musí potýkat ohledně politické situace v České 

republice, je případná změna zákonů, kterými se společnost musí řídit, těmi jsou 

například Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Zákon o dani z přidané 

hodnoty, Zákon o daních z příjmů apod. Daná politická situace může určovat výši daní 

a dovozní a vývozní omezení. 

Nepřímý vliv na automobilový průmysl mají restriktivní zákony, které se týkají 

provozování automobilů – zvyšují se poplatky na používání dálnic, zvyšuje se pojistné 

povinného ručení automobilů i havarijního pojištění, roste cena pohonných hmot apod. 

Vliv na společnost může mít i složení zastupitelstva v jednotlivých krajích či městech. 

Pokud bude mít například většina zastupitelů děti dojíždějící do škol, tak mohou 

ovlivnit poptávku po autobusech tím, že budou prosazovat pravidelné školní autobusové 

spoje.  
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Za jediný významný politický dopad na společnost se dá označit vystoupení Velké 

Británie z Evropské unie. Jak už bylo řečeno, společnost se snaží prohlubovat 

spolupráci se sesterskou společností KAB Seating, která sídlí právě ve Velké Británii. 

Dopad to bude mít především na export výrobků a s ním související celní povinnosti. 

Pokud by Britové s Bruselem neuzavřeli žádnou dohodu o volném obchodu, s Velkou 

Británií by se obchodovalo na základě tradičních parametrů Světové obchodní 

organizace. Toto by však nemělo nastat dříve než v březnu roku 2019, do té doby by 

Velká Británie měla být v tzv. přechodném období, kdy by setrvala v celní unii i na 

jednotném trhu. Poté bude Velká Británie vůči EU tzv. „třetí zemí“. 

2.2.5 Technologické faktory 

Technologické faktory souvisí s výrobním procesem, který je ovlivněn technickým 

rozvojem a ekologickými nároky. Z hlediska výroby musí společnost udržovat moderní 

technologie. Nároky na moderní technologii jsou kladeny jak na samotnou výrobu, tak 

i na hotový produkt, který by měl odpovídat nejnovějším trendům na trhu, a to nejen 

z hlediska komfortu uživatele sedadla, ale i z hlediska bezpečnosti. Důraz je tedy kladen 

na modernizaci strojů a zařízení, které přispívají ke kvalitě výrobku a požadavkům 

zákazníků.  

Pro společnost je jedním z významných faktorů uplatnění se na trhu vlastní konstrukční 

kancelář, která se snaží pružně reagovat na dynamicky se rozvíjející oblast 

automobilového průmyslu. Také se firma zaměřuje na další zlepšování funkčních 

vlastností sedadel s důrazem na vývoj nového systému pružení sedadla ve vlastní 

samostatné vývojové konstrukci.  

Sedadla řidičů typu GSX jsou navržena tak, aby splňovala maximální nároky 

profesionálního řidiče autobusu a nákladního automobilu. Sedadla jsou navržena při 

použití nejnovějších technologií v poskytování ergonomického pohodlí a dokážou 

eliminovat až 70 % škodlivých vibrací, kterým jsou řidiči vystaveni. 

Co se týče nabízených komponentů, společnost disponuje moderní technologií pro 

zpracování materiálů na vysoké kvalitativní úrovni. Společnost má také na výběr 

kvalitní potahové látky dle přání zákazníků: tkané a plyšové, plastická koženka nebo 

pravá kůže. V nabídce má kromě standardních látek i látky, které jsou používány 
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v dopravních prostředcích, kde jsou vyžadovány zpřísněné nároky například na 

nehořlavost potahových materiálů. 

2.2.6 Ekologické faktory 

Ekologické faktory pro společnost z hlediska automobilového průmyslu působí 

negativně, ekologické požadavky rostou jak na výrobu, tak i na likvidaci a způsobují 

růst nákladů na výrobní proces. Vedení společnosti na všech úrovních řízení se svou 

angažovaností a aktivitou zavazuje k neustálému zlepšování, k prevenci znečišťování 

životního prostředí a zjištění aktivní účasti všech pracovníků společnosti. Společnost se 

také zaměřuje na pečlivé třídění veškerého odpadu, což je dáno směrnicí společnosti 

a jsou s ní seznámeni všichni zaměstnanci, kteří se podle ní chovají. Zaměstnancům 

společnosti je umožněn odkup zbytkového materiálu, který by byl jinak vyřazen. 

S environmentální politikou společnosti jsou seznámeni všichni zaměstnanci, odběratelé 

i dodavatelé. Tato politika je zaměstnancům zpřístupněna v interních dokumentech 

společnosti, pro veřejnost je přístupná na webových stránkách organizace.  

Společnost dále plně dodržuje všechna zákonná ustanovení týkající se ochrany 

životního prostředí před ekologickými zátěžemi, zejména nakládání s odpady. V roce 

2015 společnost úspěšně obhájila certifikaci dle ISO 14001. 

Hlavní investicí v předchozím roce bylo odkanalizování areálu společnosti, připojení na 

čistírnu odpadních vod města a budování přípojky na novou kanalizaci. Touto investicí 

se společnost zbavila zdroje vypouštění vod do vodního toku a přispěla tím 

k minimalizaci ekologické stopy svého provozu. 

Pomocným zdrojem elektrické energie společnosti je vlastní vodní elektrárna, která má 

uloženou vodní turbínu v náhonu přilehlé řeky. Výkon elektrárny je závislý na výšce 

hladiny řeky. Díky takto vyrobené elektrické energii je společnosti vyplácen tzv. zelený 

bonus. 

2.2.7 Závěr SLEPTE analýzy 

V Pardubickém kraji má nejvíce osob ukončené střední vzdělání včetně vyučení, což je 

pro společnost příznivé z hlediska potřeby zaměstnanců s výučním listem, jedná se 
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především o svářeče. Společnost se snaží spolupracovat se středními odbornými 

školami a začleňovat tím různými způsoby do svého provozu potenciální zaměstnance.  

Dalším pozitivním faktorem je rostoucí hrubá přidaná hodnota, k čemuž právě přispěla 

výroba dopravních prostředků. Negativně však na společnost působí zvyšující se příjmy 

obyvatel, kdy si mohou dovolit vlastnit i více osobních automobilů v jedné domácnosti, 

a tím snižují poptávku po hromadné přepravě. Tento faktor společnost nemůže ovlivnit.  

Negativním faktorem, který společnost také nemůže ovlivnit, jsou časté úpravy a změny 

v legislativě, která působí na danou organizaci. 

Vzhledem k dovozu materiálu ze zahraničí a vývozu výrobků společnosti mohou 

negativně působit na organizaci dovozní a vývozní omezení. 

Z hlediska rostoucích požadavků na výrobu v oblasti ekologie a technologie rostou 

náklady na výrobu. Tudíž z provedené analýzy vyplývá negativní vliv ekologických 

a technologických požadavků. Politické a legislativní faktory spolu působí na 

skutečnost, aby se poptávka po automobilech snižovala. Tento dopad na situaci 

analyzované společnosti může být jak negativní, tak i pozitivní. Na jedné straně může 

dojít k útlumu celého automobilového trhu, na straně druhé při zvyšování finanční 

náročnosti provozu osobních automobilů lze očekávat zvýšení poptávky po veřejné 

dopravě, což je z hlediska výrobního programu společnosti příznivým faktorem. 

2.3 Porterův model pěti sil 

2.3.1 Hrozba vstupu potenciálních konkurentů 

V posledních letech se automobilový průmysl v rámci nové technologie stále vyvíjí a je 

zřejmé, že roste výroba jak nákladních automobilů, tak i vozidel pro hromadnou 

přepravu osob. Díky tomu roste i poptávka po sedadlech, to může vyvolat pro 

potenciální konkurenty vidinu zisku. Na druhou stranu tyto potenciální konkurenty 

mohou odradit vysoké vstupní náklady např. na pořízení strojů a prostor pro výrobu. 

V současné době na daném trhu neexistuje nově vzniklá firma, která by konkurovala 

společnosti Seats. Vzhledem ke stálým zákazníkům s dlouholetou spoluprací není pro 

společnost vstup případného konkurenta bezprostředním rizikem. Neopominutelnou 

devizou společnosti je také dlouhodobě budované know-how a znalost zákaznických 

požadavků. 



 

63 

 

V případě vstupu potenciálního konkurenta na trh v Pardubickém kraji se jako 

nejrizikovější jeví personální oblast. V současné době se firma potýká s nedostatkem 

kvalifikovaných zaměstnanců a musí najímat pracovníky z agentur. Vstup firmy se 

strojírenským zaměřením na trh může vyvolat odliv jak stávajících zaměstnanců, tak 

i těch potenciálních.  

2.3.2 Rivalita mezi stávajícími podniky 

Na českém trhu pro společnost neexistuje mnoho konkurenčních společností. Současné 

organizace mezi sebou nijak zvlášť nesoupeří a každá společnost má své stávající 

zákazníky, smluvené zakázky, odlišné strategie. Tudíž se na trhu nevyskytuje přímá 

konkurence. Vzhledem k tomu, že firma má svůj vlastní vývoj, tak rivalita není ve 

výrobku. Pro společnost představují existující podniky se strojírenským zaměřením 

nepřímou konkurenci v oblasti zaměstnanců, kdy v okolí firmy působí několik těchto 

podniků, ke kterým mohou zaměstnanci společnosti odejít. 

Jedním z konkurentů společnosti Seats je například MSV interier. Společnost byla 

založena v roce 2005 a staví na původní zkratce MSV neboli Moravskoslezská vagónka. 

Původním záměrem bylo přijít s modernizací stávajících sedadel v kolejových 

vozidlech, a tím pokrýt mezeru na trhu. Nicméně postupem času s rozvíjející se činností 

a vzrůstajícími požadavky klientů, zejména Českých drah, a.s., se společnost začala 

zabývat nejen novými sedadly, ale i interiérovými celky a komponenty. Společnost se 

především orientuje na zajišťování dodávek komponentů a materiálů pro interiéry 

kolejových vozidel. Jedná se převážně o sedadla první a druhé třídy, sklopná sedadla či 

tramvajová sedadla. Hlavními odběrateli jsou společnosti zajišťující výrobu moderních 

kolejových vozidel nejen v České a Slovenské republice, ale i v sousedním Německu či 

až Srbsku a Maďarsku. Konkrétně se jedná o České dráhy, a.s., DPOV, a.s., Škoda 

Vagónka, a.s., Jindřichohradecká místní dráha, a.s., aj.  

Za dalšího konkurenta lze považovat společnost BORCAD CZ. Tato společnost byla 

založena již v roce 1990 jako vývojové studio a dnes ji lze zařadit mezi přední evropské 

výrobce kolejové techniky. Společnost nabízí komplexní sortiment pro interiéry 

osobních vlaků, vlaků Pendolino či Leo Express. Kromě komfortních a designově 

zpracovaných až luxusně vypadajících sedadel s ovládáním se společnost zabývá také 

celkovým návrhem interiérového řešení vozů pro regionální i dálkovou dopravu.  
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2.3.3 Smluvní síla kupujících 

Silnou stránkou společnosti je orientace na zákazníka. Společnost se zákazníkovi snaží 

maximálně vyjít vstříc. Požadavky a připomínky jsou pravidelně podrobně probírány na 

poradách vedení společnosti. Odběratelé společnosti jsou většinou pravidelní zákazníci, 

ale objevují se i jednorázoví kupující. 

Smluvní sílu má především hlavní zákazník společnosti Iveco Czech Republic, který je 

součástí skupiny CNH Industrial N. V., která zahrnuje dalších 12 značek z oblasti 

zemědělských strojů, užitkových vozidel a finančních služeb. Společnost klade velký 

důraz na kvalitu výrobků a vyvíjí nové trendy, a proto bude klást i vysoké nároky na 

sedadla do svých autobusů. 

Nezanedbatelnou smluvní sílu vyjednávání má i sesterská společnost KAB Seating, 

sídlící ve Velké Británii. Specializuje se na výrobu a dodávku pohodlných, praktických 

pracovních sedadel pro různé typy vozidel. Za jejím světovým vedoucím postavením je 

dlouholetá zkušenost s designem a vývojem, tudíž tato společnost také klade vysoké 

nároky na technologii.  

2.3.4 Smluvní síla dodavatelů 

Společnost spolupracuje s velkým množstvím dodavatelů, ať už tuzemských či 

zahraničních. Proto smluvní síla dodavatelů není tak silná, aby to nějak ohrozilo 

společnost. Ke své produkci potřebuje vyjednávat s dodavateli zajišťující zdroje 

pracovní síly, materiál a stroje, případně opravy strojů.  

Společnost se v současné době potýká s nedostatkem kmenových zaměstnanců ve 

výrobě, proto využívá i agenturních pracovníků, ale i přesto tlak ze strany dodavatelů 

pracovní síly není velký.  

Momentálně společnost vnímá pouze smluvní sílu některých tuzemských dodavatelů při 

nákupu materiálu, kdy jsou stanoveny pro společnost lepší podmínky při nákupu 

a následné platbě v eurech. 

Mezi nejdůležitější dodavatele společnosti se řadí firmy JP – PROLAK, spol. s r. o., 

SOLAR, spol. s r. o. a BÖLLHOFF s.r.o. K zajištění co možná největší míry 

nezávislosti na konkrétním dodavateli používá společnost pravidlo, kdy u každého 

dodavatele podstatného materiálu existuje záložní dodavatel pro případ výpadku 
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dodavatele primárního. Objem primárního dodavatele pak obvykle nepřekračuje 80 %, 

tzn. zbývajících 20 % dodávek je realizováno záložním dodavatelem. 

Společnost si s dodavateli, kteří pravidelně dodávají materiál, vybudovala za léta 

spolupráce strategické partnerství a vypracovala se na velmi dobrou pozici vyjednávání.  

2.3.5 Hrozba substitučních výrobků 

Vzhledem k výrobnímu programu společnosti, kdy se společnost zaměřuje na výrobu 

sedadel, která nacházejí uplatnění v různých typech a druzích vozidel, není firma 

ohrožena substitučními výrobky.  

2.3.6 Závěr Porterova modelu 

Z Porterova modelu vyplynulo riziko v personální oblasti z hlediska odchodu zaučených 

zaměstnanců k jiným strojírenským firmám, ať už nyní působících na trhu či nově 

vzniklých.  

Riziko vstupu nových firem je relativně možné, ale společnost snižuje toto riziko tím, že 

má již trh obsazený a disponuje vlastním know-how. Vstup nových firem na trh se 

strojírenským zaměřením je obtížný z hlediska vysokých vstupních nákladů. 

Na trhu se rivalita mezi společnostmi v automobilovém průmyslu vyskytuje, ale 

v České republice nepůsobí mnoho firem se zaměřením na výrobu sedadel. Společnost 

Seats má standardní odbyt jak pro české, tak i zahraniční výrobce autobusů a nákladních 

automobilů.  

Smluvní síla odběratelů je velká, především u hlavního zákazníka společnosti. Riziko 

smluvní síly dodavatelů společnost eliminuje záložními dodavateli základního 

materiálu. Smluvní síla odběratelů a dodavatelů se projevuje ve splatnosti pohledávek 

a závazků, na což následně poukazuje doba obratu pohledávek a doba obratu závazků ve 

finanční analýze provedené níže.  

Riziko naopak neexistuje u substitučních výrobků, protože dokud bude potřeba 

uskutečňovat dodávky sedadel do automobilového průmyslu, tak se substitut nebude 

vyskytovat.  

Z hlediska toho, že si automobilový průmysl drží značný podíl na trhu, nevyplývají 

z provedené analýzy značná rizika.  
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2.4 Analýza 7S 

Analýza 7S se již zaměřuje na interní prostředí společnosti. Pomocí této metody, kdy 

bude charakterizováno sedm faktorů, budou zkoumána slabá místa uvnitř organizace. 

2.4.1 Strategie 

Hlavním cílem společnosti je pro následující období, při udržení ekonomické 

úspěšnosti, soustředění se na soustavné zvyšování kvality. Společnost věří, že důraz na 

kvalitu jí může do budoucna zajistit důvěru zákazníků a prosperitu. Společnost se řídí 

heslem: „Podnikejme čestně, neustále se zlepšujme, inovujme, jen tak máme šanci 

v dnešním světě obstát.“ 

Strategií společnosti je pokračování v procesu modernizace a racionalizace výroby. 

Společnost se snaží vyhledávat nové obchodní příležitosti i vzhledem ke geografické 

poloze se zaměřením na střední a východní Evropu, zejména se chce zaměřit na 

projekty na ruském trhu a prohlubovat spolupráci se sesterskou společností ve Velké 

Británii. Od této spolupráce si společnost slibuje dlouhodobý projekt dodávání rámů 

a koster, což bude mít v oblasti tržeb významný dopad do budoucna.  

Společnost podporuje aktivity obchodní činnosti, tj. marketing, a především klade důraz 

na tzv. zákaznicky orientovaný přístup, kde hlavní prioritou úspěšného podnikání je 

a bude spokojenost zákazníka a rychlá a vstřícná reakce na jeho potřeby. Strategie 

obchodní činnosti společnosti zahrnuje: 

 péči o stávající zákazníky, 

 vyhledávání nových obchodních příležitostí, 

 prohloubení spolupráce v rámci skupiny, především se sesterskou společností 

KAB Seating. 

Strategie marketingové činnosti spočívá v záměru oslovit co nejširší skupiny 

potenciálních odběratelů, k čemuž společnost používá tyto aktivity: 

 účast na veletrzích, např. v Hannoveru, 

 návštěvy tuzemských a zahraničních zákazníků, 

 propagační činnost v letácích a tiskovinách, 
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 elektronická podoba reklamy, 

 reklama na vybraných odborných portálech. 

Společnost výrobní činnost staví na její tradiční výrobky, ke kterým patří rámy sedadel, 

kostry sedadel, sedadla řidičů a sedadla cestujících. 

2.4.2 Struktura 

Struktura společnosti je shrnuta v kapitole 2 Analýza současného stavu pod odrážkou 

Organizační struktura.  

V roce 2016 koupila 100% vlastnický podíl v Seats společnost CVG, která má ústředí 

v New Albany, stát Ohio, USA. Výrobní a prodejní aktivity CVG jsou především po 

celé Severní, částečně i Jižní Americe, v Evropě a Asii.  

Nevyšším orgánem společnosti je valná hromada a je tvořena všemi společníky této 

společnosti. Jediným společníkem je korporace CVG. Valnou hromadou je míněno 

rozhodování jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady. Valná hromada 

si může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů 

společnosti. Není však oprávněna dávat jednateli pokyny týkající se obchodního vedení 

společnosti, nejde-li o vyžádaný pokyn nebo pokyn řídící osoby dle zákona 

o obchodních korporacích. 

Statutárním orgánem společnosti Seats jsou čtyři jednatelé, kteří za společnost jednají 

jménem společnosti samostatně. Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti 

a veškerá působnost, kterou společenská smlouva nebo zákon nesvěřily jinému orgánu 

společnosti. Pouze jeden jednatel působí přímo v České republice, ostatní jednatelé 

působí ve Spojených státech amerických. Jednat za Seats jako zástupce v době 

nepřítomnosti jednatele je oprávněn technický ředitel.  

Základní členění společnosti v horizontální struktuře tvoří tyto útvary:  

 odbor řízení jakosti – pod tento odbor patří kontrola kvality, systém kvality ve 

výrobě a organizace a technika řízení;  

 personální odbor – tento odbor zahrnuje personalistiku a odměňování, mzdové 

účetnictví, vzdělávání a bezpečnost práce, činnosti bezpečnostního technika 

a stravování;  
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 finanční odbor – pod tento útvar spadá účtárna, reporting, controlling 

a informační technologie;  

 provozní odbor – zahrnuje nákup, řízení a plánování výroby;  

 technický odbor – zaměřuje se na nové projekty, vývoj a inovace, ekologii 

a majetek společnosti;  

 odbor prodeje a marketingu – spadá sem oddělení marketingu, oddělení prodeje 

a expedice.  

Řízení těchto útvarů zabezpečuje jednatel pomocí sekretariátu přímým řízením ředitelů 

jednotlivých odborů. Každý odbor může mít pouze takovou strukturu a počet 

pracovníků, která je v souladu s funkčními místy definována v organizačním schématu 

řízení společnosti. Mimo schéma je pracovník zařazen v případě probíhajícího zácviku, 

přejímání a předávání funkčního místa, na dobu stanovenou individuálně od jednoho 

měsíce do jednoho roku. V příloze I. je uvedeno organizační schéma společnosti. 

Proces výroby ve společnosti Seats je uveden v příloze II. 

Vertikální struktura dle vztahů nadřízenosti a podřízenosti útvarů je dána takto: 

 útvary technické, řídící a správní: 

 odbor, 

 oddělení, 

 středisko, 

 referát; 

 útvary výrobní: 

 odbor,  

 středisko, 

 dílna, 

 pracoviště. 

Odbor je základní vnitroorganizační jednotkou, která má vymezený předmět činnosti 

přesným popisem nebo souhrnem popisů podřízených útvarů. Odbor je organizován 

s přihlédnutím k náplni jeho činnosti. Odbory jsou řízeny odbornými řediteli, ti 

odpovídají za veškerou činnost svých podřízených útvarů a jednotlivců. V rámci 

společnosti Seats jsou řízeni jednatelem. 
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Hospodářské středisko je samostatně hospodařící vnitroorganizační útvar, jehož činnost 

se samostatně plánuje, účetně se sleduje na základě vnitropodnikových nákladových cen 

a hodnotových vztahů v určeném rozsahu. Hospodářská střediska jsou nástrojem řízení 

směřujícího k rozvoji podnikatelské aktivity, posilování odpovědnosti, disciplíny 

a hmotné zainteresovanosti pracovníků společnosti. 

Nákladové středisko je řízeno plánem a odměňování jeho pracovníků se odvíjí od 

kontroly plnění plánu. Je technickým prostředkem interního plánování a účetnictví a na 

rozdíl od hospodářských středisek nelze sledovat jeho činnost ověřitelnými 

ekonomickými veličinami. 

2.4.3 Systém 

V roce 2015 byla pro společnost významným úkolem příprava na zavedení nového 

informačního systému (dále jen IS), jehož implementace proběhla na začátku roku 

2016. Novým IS se stal zakoupený ERP systém Microsoft Dynamics AX 2012, který 

slouží pro řízení a plánování podnikových zdrojů a e-business. Tento IS je určen pro 

střední a větší firmy. V dané společnosti je používán jak v ekonomickém úseku, prodeji, 

marketingu, expedici, tak i ve výrobě při plánování a sledování výrobků.  

Jelikož jsou některé oblasti (např. DPH) k systému dolepené až dodatečně, nesplňují 

bohužel českou legislativu. Rovněž překlad do českého jazyka není v souladu s českou 

terminologií. Také dohledatelnost některých dat je obtížná v daném systému. 

Pro zaměstnance společnosti je umožněn i přístup k testovací verzi IS pro snadnější 

porozumění softwaru. Společnost je stále v kontaktu s dodavatelem softwaru a řeší 

s ním požadavky a dotazy potřebné ke správně fungujícímu IS přes Helpdesk. 

Jednodušší požadavky (např. vzhled tisku) řeší přímo ERP specialista zaměstnaný v této 

organizaci. Další zaměstnanec na pozici IT specialista se zabývá softwarem 

i hardwarem ve společnosti. Tento zaměstnanec má na starosti především 

bezproblémový a bezpečný chod počítačů, nastavení přístupových práv apod.  

Veškeré objednávky (v odděleních nákupu i prodeje) jsou vyřizovány prostřednictvím 

mailu. Společnost dbá i na správnou identifikaci a sledovatelnost výrobků od přejímky 

materiálu a nakupovaných dílů na sklad, po celou dobu výroby až po jejich uskladnění 

ve skladu hotových výrobků a expedici k zákazníkům. Pro toto sledování zakázky je 
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používán zmiňovaný informační systém AX 2012, který společnost nyní používá třetím 

rokem. Před tím společnost využívala systém Factory, který nadále slouží například pro 

sledování zakázky pro výrobky v záruční době. 

2.4.4  Styl práce vedení 

Rozhodování o podniku je v kompetenci čtyř jednatelů, kdy závěrečné rozhodnutí je na 

americkém vlastníkovi společnosti, který například schvaluje investice, zvyšování mezd 

apod. Projednávání a posuzování závažných problémů společnosti může být 

uskutečňováno ve stálých nebo dočasných orgánech, které jmenuje jednatel nebo valná 

hromada. 

Vrcholové vedení Seats určuje a jmenuje zaměstnance, kteří mají pravomoc 

i odpovědnost, která jim zaručuje spolehlivost začlenění požadavků zákazníka do 

příslušných procesů a útvarů systému managementu kvality. V případě, že je do funkce 

představitele zákazníka delegováno více zaměstnanců než jeden, musejí mít tito přesně 

ohraničené kompetence a rozsah působnosti. 

Společnost Seats využívá demokratický styl řízení, kdy vedoucí pracovník nechává 

prostor svým podřízeným k vyjádření k danému tématu. Aktivně s nimi komunikuje 

a společně hledají možná řešení. Při závěrečném jednání o daném problému rozhoduje 

vedoucí pracovník. 

Vztahy mezi pracovníky a společností, mezi pracovníky navzájem, účast odborů při 

řešení pracovněprávních vztahů a práva, povinnosti a odpovědnost pracovníků jsou 

upraveny ve společnosti na základě zákoníku práce, organizačním a pracovním řádem 

společnosti, kolektivní smlouvou, organizačními řídícími akty, popisy pracovních 

funkcí a pracovními smlouvami, včetně pracovních náplní. 

Vedoucí pracovník je ten, který řídí útvar s více než jedním pracovníkem. Vedoucí 

pracovník řídí a odpovídá za veškerou činnost svěřeného útvaru. Rozhoduje samostatně 

v záležitostech, které spadají do jeho pravomoci a které nedelegoval na své podřízené. 

Není-li v jeho pravomoci konečné rozhodnutí, jednoznačně se vyjadřuje o tom, zda 

svěřený útvar doporučuje návrh ke schválení či zamítnutí. Je-li vedoucí útvaru 

nepřítomen, zastupuje jej v určeném rozsahu stanovený zástupce. 
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2.4.5  Spolupracovníci 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2016 byl 189, což je o 2 zaměstnance více oproti 

předchozímu roku. Z uvedeného celkového počtu zaměstnanců je to 71 % mužů a 29 % 

žen. Každý zaměstnanec společnosti má určenou náplň práce, určené své pravomoci 

a odpovědnosti.  

Společnost zajišťuje vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím periodických školení, 

která jsou prováděna pravidelně v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a požární ochrany, kvality, školení profesionálních řidičů i řidičů referentských vozidel, 

řidičů vysokozdvižných vozíků, jeřábníků a vazačů, obsluhy zvedacích zařízení, 

obsluhy výtahů, obsluhy plynových kotlů a zařízení, obsluhy tlakových nádob, práce 

s motorovou pilou i křovinořezem, pro elektrotechniky vyhlášku č. 50/1978 Sb. a další. 

Kromě pravidelných periodických školení společnost realizuje i požadovaná samostatná 

školení vyplývající z Plánu vzdělávání i potřebná školení při legislativních změnách.  

Společnost se snaží své zaměstnance motivovat prostřednictvím různých benefitů, jde 

například o příspěvek na stravování, penzijní příspěvek, jazykový kurz a zvýhodněné 

vstupné na kulturní akce.  

2.4.6 Schopnosti 

Zaměstnanci jsou vybíráni na konkrétní pozice dle jejich schopností, zkušeností 

a dovedností. Každá pracovní pozice vyžaduje jiné znalosti, které jsou prověřovány při 

výběrovém řízení. V popisu každé pracovní funkce je uvedeno požadované minimální 

vzdělání zaměstnance. 

Kvalifikační struktura zaměstnanců společnosti je složena z 8 % zaměstnanců 

s vysokoškolským vzděláním, 29 % zaměstnanců s úplným středoškolským vzděláním, 

53 % zaměstnanců s výučním listem a pouze 10 % zaměstnanců s nedokončeným nebo 

základním vzděláním. Společnost pro svoji výrobní činnost poptává především 

zaměstnance s výučním listem, kterých je na trhu práce nedostatek.  

U manažerů se vyžaduje především schopnost správně vést své podřízené a přispívat 

svým rozhodováním k hodnotě společnosti. Na zaměstnance ve výrobě je kladen důraz, 

aby byli schopni obsluhovat stroje. Především u svářečů se vyžaduje dostačující 

oprávnění k vykonávání této činnosti.  



 

72 

 

2.4.7  Sdílené hodnoty 

Hlavní hodnotou společnosti je kvalita a technologická úroveň, na které si společnost 

zakládá. Požadovanou hodnotou je i dobrá komunikace mezi spolupracovníky 

a s vedením společnosti. Jednou za čtvrt roku pořádá vedení společnosti setkání se 

všemi zaměstnanci, kde jsou informováni o finančních výsledcích hospodaření 

společnosti a kde mohou zaměstnanci vyjádřit i své námitky a připomínky k dění 

v organizaci. 

Každý týden ve firmě probíhají porady ohledně finanční a výrobní situace, kde se 

setkávají zaměstnanci, kteří tyto oblasti mají na starost. Vedoucí pracovníci, kteří se 

těchto porad účastní, by měli informovat své podřízené o současném vývoji, plánech 

společnosti a o plnění cílů společnosti. Zaměstnanci však mají nedostatek těchto 

informací přímo od svého nadřízeného. Také nejsou dostatečně informováni o jejich 

přispění k dosažení dobrých výsledků společnosti.  

2.4.8 Závěr analýzy 7S 

Společnost si zakládá na zvyšování kvality, prohlubování spolupráce se sesterskou 

společností a oslovování nových trhů.  

Skutečnost, že informační systém nesplňuje všechny požadavky české legislativy, 

působí negativně v ekonomickém oddělení společnosti, kdy zaměstnanci musí některé 

výstupy ze systému upravovat ručně, to je pro zaměstnance neefektivní z hlediska 

pracovní vytíženosti kvůli velkému objemu dat. 

Je zřejmé, že společnost usiluje o dostatečně kvalifikované zaměstnance, zejména 

v oblasti svařování. 

Vzhledem k tomu, že zaměstnanci nejsou dostatečně informováni jak o současné situaci 

organizace, tak i o jejich přidané hodnotě k výsledkům organizace, může tato skutečnost 

působit negativně na zaměstnance ve smyslu nedostačující motivace k plnění úkolů, což 

se může projevit na efektivitě celé firmy.  
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2.5 Finanční analýza 

Finanční analýza je provedena na základě účetních výkazů společnosti za období 2012 

až 2016. Jedná se o rozvahu a výkaz zisku a ztráty. Rozvaha je uvedena ve zkráceném 

rozsahu v tis. Kč v příloze III. Výkaz zisku a ztráty je rovněž uveden v tis. Kč ve 

zkráceném rozsahu, a to v příloze IV. V následujících podkapitolách je provedena 

analýza stavových a poměrových ukazatelů.  

2.5.1 Analýza stavových ukazatelů 

Analýza stavových ukazatelů je provedena na základě horizontální a vertikální analýzy 

rozvahy a výkazu zisku a ztrát společnosti. Horizontální analýza sleduje a porovnává 

jednotlivé položky v čase. Vertikální analýza vyčísluje položky jako procentní podíl 

položky na celku. U rozvahy je celek brán jako celková hodnota aktiv či pasiv. 

U výkazu zisku a ztrát je podíl položek vyjádřen k sumě tržeb ve sledovaném období.  

2.5.1.1 Analýza majetku 

Následující tabulka zobrazuje horizontální analýzu aktiv, která jsou rozdělena dle 

rozvahy na dlouhodobý majetek, oběžná aktiva a ostatní aktiva. Výsledky jsou uvedeny 

jak v absolutní hodnotě v tisících Kč, tak i v procentech.  
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Tabulka 6: Horizontální analýza aktiv společnosti Seats 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z výročních zpráv podniku) 

Horizontální analýza 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

absolut. %  absolut. %  absolut. %  absolut. %  

AKTIVA CELKEM  18 158 9,4 32 227 15,3 4 060 1,7 40 832 16,5 

DLOUHODOBÝ MAJETEK  -1 128 -4,3 12 393 49,3 8 788 23,4 7 391 16,0 

Dlouhodobý nehmotný maj. 71  0,0 2 210 3 112,7 3 139 137,6 274 5,1 

Dlouhodobý hmotný maj. -1 199 -4,6 10 183 40,6 5 649 16,0 7 117 17,4 

Dlouhodobý finanční maj.  0  0,0 0  0,0 0  0,0 0  0,0 

OBĚŽNÁ AKTIVA  18 583 11,2 19 503 10,6 -4 848 -2,4 33 512 16,9 

Zásoby  4 488 24,3 955 4,2 -5 008 -21,0 6 230 33,0 

Dlouhodobé pohledávky  19 731  40,8 -50 287 -73,8 0  0,0 -17 850 - 100,0 

Krátkodobé pohledávky  -8 114 -18,2 65 211 178,6 9 688 9,5 -62 692 -56,3 

Krátkodobý finanční maj. 2 478 4,6 3 624 6,4 -9 528 -15,8 107 824 212,5 

OSTATNÍ AKTIVA  703 111,1 331 24,8 120 7,2 -71 -4,0 

Časové rozlišení  703 111,1 331 24,8 120 7,2 -71 -4,0 

 

Za celé analyzované období bilanční suma společnosti vzrostla o 49,49 %. 

V jednotlivých letech bilanční suma narůstá. Dlouhodobý majetek za celé analyzované 

období vzrostl o 104,48 %; poklesl pouze mezi rokem 2012 a 2013, poté v každém roce 

narůstá. Nárůst dlouhodobého majetku je spojen především s investicí do kanalizace 

výrobního areálu, do nového IS Microsoft Dynamics AX 2012 a s investicí na 

kombinovanou ohýbačku Dynobend. Největší nárůst je zaznamenán v roce 2014, a to o 

49,3 %, což představuje 12 393 tis. Kč. V tomto roce byla nejvýznamnější investicí 

úhrada zálohy na kombinovanou ohýbačku Dynobend v částce 5 963 tis. Kč. Dále 

společnost investovala do nákupu tabulových nůžek Safan Darley M-Shear 310/6 

a svářecího robota Panasonic TA 1800WG3. Společnost se snaží pravidelně investovat 

do svého majetku a zvyšovat tak technologickou úroveň výroby, což má pozitivní vliv 

na klíčové oblasti činnosti společnosti, za které lze považovat kvalitu, plynulost výroby 

a bezpečnost práce.   

Oběžná aktiva za celé analyzované období vzrostla o 40,30 %. Vyjma roku 2015, kdy je 

zaznamenán pokles, oběžná aktiva narůstají. Pokles je způsoben především úbytkem 

zásob a snížením krátkodobého finančního majetku, který ovšem v následujícím roce 



 

75 

 

velmi narostl, a to o 212,5 %. To bylo způsobeno úhradou krátkodobých 

i dlouhodobých pohledávek, které byly uhrazeny právě na bankovní účet společnosti. 

Následující tabulka zobrazuje vertikální analýzu aktiv. Výsledky jsou vyjádřeny 

v procentech.  

Tabulka 7: Vertikální analýza aktiv společnosti Seats 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z výročních zpráv podniku) 

Vertikální analýza 2012 2013 2014 2015 2016 

AKTIVA CELKEM  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

DLOUHODOBÝ MAJETEK  13,6% 11,9% 15,5% 18,8% 18,7% 

Dlouhodobý nehmotný majetek  0,0% 0,0% 0,9% 2,2% 2,0% 

Dlouhodobý hmotný majetek 13,6% 11,9% 14,5% 16,6% 16,7% 

Dlouhodobý finanční majetek  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

OBĚŽNÁ AKTIVA  86,0% 87,4% 83,9% 80,5% 80,7% 

Zásoby  9,6% 10,9% 9,8% 7,6% 8,7% 

Dlouhodobé pohledávky  25,1% 32,3% 7,3% 7,2% 0,0% 

Krátkodobé pohledávky  23,2% 17,3% 41,9% 45,1% 16,9% 

Krátkodobý finanční majetek 28,1% 26,9% 24,8% 20,5% 55,1% 

OSTATNÍ AKTIVA  0,3% 0,6% 0,7% 0,7% 0,6% 

Časové rozlišení  0,3% 0,6% 0,7% 0,7% 0,6% 

 

Z hlediska struktury majetku společnosti převažují oběžná aktiva. Dlouhodobý majetek 

tvoří průměrně 16 % aktiv a oběžná aktiva tvoří průměrně 84 % celkových aktiv. 

V rámci dlouhodobého majetku je nejvíce zastoupen dlouhodobý hmotný majetek, a to 

zejména samostatné movité věci a stavby. Zanedbatelnou část tvoří nehmotný majetek, 

který je zaznamenán až v roce 2014. V tomto roce společnost eviduje v nedokončeném 

nehmotném majetku pořízení licencí k software Microsoft Dynamics AX 2012, který 

byl implementován během roku 2015. Nulovou složkou dlouhodobého majetku je 

dlouhodobý finanční majetek.  

V rámci oběžných aktiv jsou nejvíce zastoupeny krátkodobé pohledávky a krátkodobý 

finanční majetek. Zásoby tvoří průměrně 9,3 %, zejména se jedná o materiál 

a nedokončenou výrobu a polotovary. Nezanedbatelnou část tvoří i dlouhodobé 

pohledávky, které jsou evidovány vůči ovládající a řídící osobě. Jako pozitivní se dá 
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hodnotit skutečnost, že podíl zásob jako nejméně likvidního aktiva na oběžných 

aktivech je relativně stabilní, mírné výkyvy odpovídají hospodářskému cyklu.  

Následující graf ukazuje vývoj aktiv v tis. Kč v daném období. Jednotlivé sloupce grafu 

jsou rozděleny na dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, oběžná 

aktiva a ostatní aktiva, která představují časové rozlišení. 

 

Graf 3: Vývoj aktiv v tis. Kč v letech 2012 – 2016 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z výročních zpráv podniku) 

 

Z grafu je patrný již zmiňovaný pozitivní jev - růst aktiv. Patrné je i to, že oběžná aktiva 

tvoří převážnou část celkových aktiv. Vzhledem k uskutečněným investicím je 

zaznamenán růst dlouhodobého majetku. 

2.5.1.2 Analýza zdrojů financování 

Následující tabulka zobrazuje horizontální analýzu pasiv, která jsou rozdělena dle 

rozvahy na vlastní kapitál, cizí zdroje a ostatní pasiva. Výsledky jsou uvedeny jak 

v absolutní hodnotě v tisících Kč, tak i v procentech.  
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Tabulka 8: Horizontální analýza pasiv společnosti Seats 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z výročních zpráv podniku) 

Horizontální analýza 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

absolut. %  absolut. %  absolut. %  absolut. %  

PASIVA CELKEM  18 158 9,4 32 227 15,3 4 060 1,7 40 832 16,5 

VLASTNÍ KAPITÁL  21 903 15,1 34 605 20,7 24 054 11,9 23 809 10,5 

Základní kapitál  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Kapitálové fondy  0 0,0 0 0,0 0  0,0 0  0,0 

Rezervní fondy, (Nedělitelný 
fond) a ostatní fondy ze zisku  

-1 566 -80,2 -163 -42,2 -123 -55,2 169 169,0 

VH minulých let 9 850 8,1 22 968 17,5 34 769 22,5 24 177 12,8 

VH běžného účetního období  13 619 138,3 11 800 50,3 -10 592 -30,0 -537 -2,2 

CIZÍ ZDROJE -3 383 -7,3 -2 513 -5,9 -19 881 -49,4 16 341 80,3 

Rezervy  2 964 213,9 1 215 27,9 -4 519 -81,2 498 47,6 

Dlouhodobé závazky 68 6,5 305  27,2 279  19,6 729  42,7 

Krátkodobé závazky  -6 415 -14,7 -4 033 -10,8 -15 641 -47,1 15 114 85,9 

Bankovní úvěry a výpomoci  0 0,0 0  0,0 0  0,0 0  0,0 

OSTATNÍ PASIVA  -362 -35,2 135  20,2 -113 -14,1 682  99,0 

Časové rozlišení  -362 -35,2 135  20,2 -113 -14,1 682  99,0 

 

Stejně jako u aktiv, tak i u pasiv došlo za celé analyzované období k růstu. Růst je 

způsoben neustálým zvyšováním vlastního kapitálu, především výsledku hospodaření 

minulých let. Fondy tvořené ze zisku kolísají v závislosti hospodaření společnosti. 

Základní kapitál a kapitálové fondy se v průběhu let nemění. 

Naopak cizí zdroje klesají, kromě posledního analyzovaného roku, kdy došlo k jejich 

navýšení. V roce 2016 zejména vzrostly krátkodobé závazky z obchodních vztahů.  

Časové rozlišení v jednotlivých letech kolísá v závislosti činnosti společnosti.  

Následující tabulka zobrazuje vertikální analýzu pasiv. Výsledky jsou vyjádřeny 

v procentech.  
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Tabulka 9: Vertikální analýza pasiv společnosti Seats 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z výročních zpráv podniku) 

Vertikální analýza 2012 2013 2014 2015 2016 

PASIVA CELKEM  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

VLASTNÍ KAPITÁL  75,5% 79,4% 83,1% 91,5% 86,8% 

Základní kapitál  0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 

Kapitálové fondy  5,7% 5,2% 4,5% 4,5% 3,8% 

Rezervní fondy, (Nedělitelný fond) a ostatní 
fondy ze zisku  

1,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1% 

VH minulých let 63,1% 62,4% 63,6% 76,6% 74,1% 

VH běžného účetního období  5,1% 11,1% 14,5% 10,0% 8,4% 

CIZÍ ZDROJE 24,0% 20,3% 16,6% 8,2% 12,7% 

Rezervy  0,7% 2,1% 2,3% 0,4% 0,5% 

Dlouhodobé závazky 0,5% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 

Krátkodobé závazky  22,7% 17,7% 13,7% 7,1% 11,4% 

Bankovní úvěry a výpomoci  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

OSTATNÍ PASIVA  0,5% 0,3% 0,3% 0,3% 0,5% 

Časové rozlišení  0,5% 0,3% 0,3% 0,3% 0,5% 

 

Ve struktuře zdrojů financování převládá vlastní kapitál, který tvoří průměrně 83,3 % 

pasiv. Ve vlastním kapitálu společnosti dominuje výsledek hospodaření minulých let, 

který tvoří 62,4 % až 76,6 %. Výsledek hospodaření běžného období tvoří 5,1 % až 14,5 

% pasiv. Jelikož se společnost nikdy nedostala do ztráty, jsou hodnoty pozitivní. 

Cizí zdroje tvoří průměrně 16,4 % pasiv. Zde převládají krátkodobé závazky, které tvoří 

7,1 % až 22,7 % cizích zdrojů. V roce 2013 a 2014 tvoří 2 % rezervy, jedná se o rezervu 

tvořenou na daň z příjmů. Zanedbatelnou část tvoří poté dlouhodobé závazky, které jsou 

tvořeny odloženým daňovým závazkem.  

Z analýzy pasiv vyplývá, že převládá financování z vlastních zdrojů. Skutečnost, že 

vlastní kapitál je mnohem vyšší než cizí zdroje, má pozitivní dopad na dlouhodobou 

stabilitu podniku, avšak negativně bude působit na rentabilitu vlastního kapitálu. 

Následující graf zobrazuje vývoj pasiv v tis. Kč za analyzované období. Jednotlivé 

sloupce grafu jsou rozděleny na vlastní kapitál, cizí zdroje a ostatní pasiva, která 

představují časové rozlišení. 
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Graf 4: Vývoj pasiv v tis. Kč v letech 2012 – 2016 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z výročních zpráv podniku) 

 

Z grafu opět vyplývá růst celkových pasiv, především pak vlastního kapitálu, který se 

hodnotově přibližuje k celkové sumě pasiv. V roce 2015 je zřejmý pokles cizích zdrojů, 

kdy se téměř o 50 % snížily krátkodobé závazky, zejména závazky z obchodních 

vztahů. 

2.5.1.3 Analýza výkazu zisku a ztráty 

Analýza výkazu zisku a ztráty zobrazuje rozbor výnosů, nákladů a tvorby výsledku 

hospodaření.  

Následující tabulka uvádí horizontální analýzu výkazu zisku a ztráty. Výsledky jsou 

uvedeny jak v absolutní hodnotě v tisících Kč, tak i v procentech. 
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Tabulka 10: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti Seats 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z výročních zpráv podniku) 

Horizontální analýza 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

absolut. %  absolut. %  absolut. %  absolut. %  

Tržby za prodej zboží 280 90,9 -588 -100,0 1 185 - 3 081 260,0 

Náklady vynaložené na prodané zboží  143 54,8 -404 -100,0 1 217 - 3 068 252,1 

Obchodní marže  137 291,5 -184 -100,0 -32 0,0 13 -40,6 

Výkony  12 132 6,0 24 742 11,6 -2 302 -1,0 16 372 6,9 

Výkonová spotřeba 3 016 2,6 856 0,7 3 874 3,2 8 745 7,0 

Přidaná hodnota  9 253 11,0 23 702 25,3 -6 208 -5,3 7 640 6,9 

Osobní náklady -2 460 -3,5 5 688 8,4 3 127 4,3 8 407 11,0 

Daně a poplatky 18 4,0 189 40,7 -213 -32,6 28 6,4 

Odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku  

-301 -7,9 335 9,5 858 22,2 1 113 23,6 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu  

-3 747 -49,1 829 21,4 -1 011 -21,5 925 25,0 

Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a materiálu 

-4 409 -79,0 853 72,8 -629 -31,1 521 37,3 

Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích 
období 

2 535 -108,8 -725 -355,4 2 144 -411,5 -1 706 -105,1 

Ostatní provozní výnosy -686 -69,6 773 258,5 -760 -70,9 34 10,9 

Ostatní provozní náklady -2 718 -73,2 2 146 215,2 -962 -30,6 599 27,5 

Provozní výsledek hospodaření  12 155 104,9 16 818 70,8 -12 304 -30,3 -363 -1,3 

Výnosové úroky  1 257 81,5 329 11,8 -41 -1,3 -1 151 -37,3 

Ostatní finanční výnosy  1 842 123,7 -2 844 -85,4 -400 -82,1 61 70,1 

Ostatní finanční náklady  -1 275 -55,1 -284 -27,3 341 45,2 -692 -63,1 

Finanční výsledek hospodaření  4 374 609,2 -2 231 -43,8 -782 -27,3 -398 -19,1 

Daň z příjmů za běžnou činnost  2 910 118,6 2 787 52,0 -2 494 -30,6 -224 -4,0 

VH za běžnou činnost  13 619 138,3 11 800 50,3 -10 592 -30,0 -537 -2,2 

VH před zdaněním 16 529 134,3 14 587 50,6 -13 086 -30,1 -761 -2,5 

 

Za analyzované období výkony vzrostly o 25,22 %. Kromě roku 2015, kdy výkony 

klesly o jedno procento, je zaznamenán každoroční růst výkonů. Tržby za prodej zboží 

mají kolísavý charakter. V roce 2014 nejsou zaznamenány žádné tržby za prodej zboží. 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu v jednotlivých letech také kolísají. 
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Tak jako výkony roste i výkonová spotřeba, za analyzované období vzrostla o 14 %. 

Kromě roku 2013 osobní náklady i odpisy rostou.  

Výsledek hospodaření za analyzované období má kolísavý charakter.  

Následující tabulka zobrazuje vertikální analýzu výkazu zisku a ztráty. Výsledky jsou 

uvedeny v procentech. Podíl jednotlivých položek je vyjádřen k sumě tržeb ve 

sledovaném období.  

Tabulka 11: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti Seats 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z výročních zpráv podniku) 

Vertikální analýza 2012 2013 2014 2015 2016 

Tržby za prodej zboží 0,15% 0,28% 0,00% 0,49% 1,65% 

Náklady vynaložené na prodané zboží  0,13% 0,19% 0,00% 0,50% 1,66% 

Obchodní marže  0,02% 0,09% 0,00% -0,01% -0,01% 

Výkony  96,89% 100,43% 97,86% 97,52% 97,94% 

Výkonová spotřeba 56,39% 56,55% 49,75% 51,66% 51,91% 

Přidaná hodnota  40,52% 43,96% 48,11% 45,85% 46,03% 

Osobní náklady 33,71% 31,80% 30,11% 31,59% 32,92% 

Daně a poplatky 0,21% 0,22% 0,27% 0,18% 0,18% 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku  

1,84% 1,65% 1,58% 1,95% 2,26% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  3,66% 1,82% 1,93% 1,53% 1,79% 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
a materiálu 

2,68% 0,55% 0,83% 0,58% 0,74% 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období 

-1,12% 0,10% -0,21% 0,67% -0,03% 

Ostatní provozní výnosy 0,47% 0,14% 0,44% 0,13% 0,13% 

Ostatní provozní náklady 1,78% 0,47% 1,29% 0,90% 1,08% 

Provozní výsledek hospodaření  5,56% 11,14% 16,62% 11,65% 10,80% 

Výnosové úroky  0,74% 1,31% 1,28% 1,27% 0,75% 

Ostatní finanční výnosy  0,71% 1,56% 0,20% 0,04% 0,06% 

Ostatní finanční náklady  1,11% 0,49% 0,31% 0,45% 0,16% 

Finanční výsledek hospodaření  0,34% 2,39% 1,17% 0,86% 0,65% 

Daň z příjmů za běžnou činnost  1,18% 2,52% 3,34% 2,33% 2,10% 

VH za běžnou činnost  4,73% 11,01% 14,45% 10,17% 9,35% 

VH před zdaněním 5,90% 13,52% 17,79% 12,51% 11,45% 
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Nejvýznamnější výnosovou položku tvoří výkony, které v jednotlivých letech přesahují 

90 % tržeb. Zanedbatelnou část tržeb tvoří tržby za prodej zboží, které pouze v roce 

2016 přesahují jedno procento. Vzhledem k tomu, že se jedná o výrobní společnost, je 

zřejmé, že tržby za prodej vlastních výrobků budou převládat. Lze předpokládat, že 

tržby za prodej zboží mohou například představovat chybně nakoupený materiál, který 

byl prodán jiné společnosti, případně malé procento materiálu koupeného za účelem 

dalšího prodeje.  

Nejvýznamnější nákladovou položkou je výkonová spotřeba, která v jednotlivých letech 

dosahuje 49,75 % - 56,55 % tržeb. Hlavní složku výkonové spotřeby tvoří spotřeba 

materiálu a energie. Významnou nákladovou položkou jsou i osobní náklady, které 

průměrně za analyzované období tvoří 32 % tržeb.  

Výsledek hospodaření za běžnou činnost tvoří nejvyšší podíl na tržbách v roce 2014, 

a to 14,45 %.   

Následující tabulka zobrazuje strukturu nákladů společnosti. 

Tabulka 12: Struktura nákladů společnosti Seats za období 2012 až 2016 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z výročních zpráv podniku) 

Náklad 2012 2013 2014 2015 2016 

Materiál a energie 89 469 98 521 103 592 105 363 113 939 

Služby 28 074 22 038 17 823 19 926 20 095 

Mzdy vč. SP a ZP 70 253 67 793 73 481 76 608 85 015 

Ostatní náklady 12 251 6 741 13 380 14 843 18 606 

 

Jak je patrné i z grafu níže, největší složku nákladů tvoří materiál a energie a poté 

mzdové náklady.  

Graf níže zobrazuje vývoj nákladů společnosti v tis. Kč. 
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Graf 5: Vývoj nákladů společnosti Seats v tis. Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z výročních zpráv podniku) 

 

Z uvedeného grafu je zřejmý růst cen vstupů, zejména materiálu a energie, což lze při 

rostoucí ekonomice předpokládat. V roce 2013 klesly oproti roku 2012 náklady za 

služby, mzdové náklady i ostatní náklady. Poté kromě služeb je zaznamenán jejich růst. 

Pokles ostatních nákladů v roce 2013 a následný růst v roce 2014 zapříčinily především 

provozní náklady. Od roku 2014 ostatní náklady téměř kopírují náklady za služby. 

Vývoj mzdových nákladů by měl být rychlejší než vývoj všech ostatních nákladů, což 

není zaznamenáno. Od roku 2013 růst mezd kopíruje růst cen za materiál a energie. 

Nepříznivý vývoj mezd může být zapříčiněn matkou společnosti, která nepřihlíží 

k ekonomické situaci v České republice. 

Následující graf zobrazuje vývoj celkových tržeb, nákladů a zisku v tis. Kč za 

analyzované období. Zisk je znázorněn žlutou výplní, která představuje rozdíl tržeb 

a nákladů.  
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Graf 6: Vývoj tržeb, nákladů a zisku v tis. Kč společnosti Seats 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z výročních zpráv podniku) 

Z grafu je patrné, že se zisk společnosti v posledních dvou letech snižuje. Negativně se 

projevuje obecný již zmiňovaný růst cen vstupů posledních let. V roce 2014 je 

zaznamenán vyšší zisk, což se následně projeví v rentabilitě.  

2.5.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Následující analýza poměrových ukazatelů bude zkoumat zadluženost, likviditu, 

rentabilitu a aktivitu společnosti. Výsledky analýzy likvidity a rentability jsou 

porovnány s výsledky  dvou konkurenčních společností MSV interier a BORCAD cz 

a průměrných hodnot v odvětví dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE. 

Společnost Seats se dle této klasifikace řadí do kategorie 49410 – Silniční nákladní 

doprava. Na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu byla dostupná 

finanční analýza odvětví klasifikace CZ-NACE kód 49 – Pozemní a potrubní doprava. 

Pro výpočty finanční analýzy se uvažuje EBIT, který je vhodný pro mezifiremní 

srovnání. 
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2.5.2.1 Analýza zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti vyjadřují vztah mezi vlastními zdroji a cizím kapitálem. Pokud 

společnost využívá pouze vlastní kapitál, dochází ke snižování celkové výnosnosti. 

Naopak zadluženost může přispět k rentabilitě, nicméně zvyšuje se tím riziko finanční 

nestability. V rámci analýzy jsou zvoleny čtyři ukazatele. První z nich je koeficient 

samofinancování, kde je vyjádřen podíl vlastního kapitálu k celkovým aktivům. Dalším 

je ukazatel celkové zadluženosti, který poměřuje cizí kapitál s celkovými aktivy. 

Celková zadluženost je dále rozdělena na běžnou a dlouhodobou zadluženost. U běžné 

zadluženosti se poměřují krátkodobé cizí zdroje s celkovým kapitálem. Dlouhodobá 

zadluženost vyjadřuje podíl dlouhodobých závazků k celkovým aktivům. Důležitým 

ukazatelem zadluženosti je i úrokové krytí, kterým společnost zjistí, zda je pro ni 

dluhové zatížení únosné. Jelikož společnost Seats nevykazuje žádné úrokové náklady, 

není tento ukazatel porovnáván. Následující tabulka ukazuje výsledky analýzy 

zadluženosti analyzované společnosti. 

Tabulka 13: Analýza zadluženosti společnosti Seats 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z výročních zpráv společností a www.mpo.cz) 

Zadluženost 2012 2013 2014 2015 2016 

Koef. samofinancování 75,51% 79,40% 83,11% 91,48% 86,78% 

Celková zadluženost 24,49% 20,60% 16,89% 8,52% 13,22% 

Běžná zadluženost 22,69% 17,69% 13,68% 7,12% 11,36% 

Dlouhodobá zadluženost 1,80% 2,91% 3,21% 1,40% 1,86% 

 

V rámci analýzy samofinancování jsou patrné rozdíly během jednotlivých let. 

Společnost využívá především vlastních zdrojů, v roce 2015 vlastní zdroje činily více 

než 90 % a cizí zdroje byly tedy necelých 9 %. Důvodem vysokého podílu vlastního 

kapitálu je jednak navyšující se výsledek hospodaření minulých let a skutečnost, že 

společnost nečerpá žádný bankovní úvěr. Druhým aspektem je investování do 

dlouhodobého hmotného majetku. Cizí zdroje jsou složeny především z krátkodobých 

závazků, a to z obchodních vztahů, k zaměstnancům a státním institucím.  

Obecně lze říci, že věřitelé preferují nižší podíl zadluženosti, naopak vlastníci potřebují 

větší finanční páku, čímž dochází k znásobení zisku. V případě, že zadluženost 

převyšuje 50 %, věřitelé otálejí s poskytnutím úvěru a zpravidla trvají i na vyšším 

úroku, čímž se společnosti zvyšují náklady.  
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Běžná zadluženost vyjadřuje, jaká část podniku je financována krátkodobými dluhy 

a napomáhá nalézt rozumnou míru mezi krátkodobým a dlouhodobým financováním. 

Z cizího kapitálu je krátkodobý ten, který má pro společnost relativně vyšší riziko, 

protože jeho splatnost je do jednoho roku. Převážně se jedná o závazky z obchodních 

vztahů. Hodnoty jsou kolísavé, především v roce 2015 je vykázána nižší zadluženost, 

která je způsobena snížením krátkodobých závazků z obchodních vztahů z průměrných 

25 000 tis. Kč na pouhých necelých 6 000 tis. Kč. 

Dlouhodobá zadluženost je tvořena odloženým daňovým závazkem, který představuje 

výši daně z příjmů, kterou musí společnost zaplatit v budoucích obdobích. 

2.5.2.2 Analýza likvidity 

V rámci posouzení likvidity společnosti jsou zvoleny celkem čtyři ukazatele. Jedná se 

o okamžitou, pohotovou a běžnou likviditu, které hodnotí schopnost podniku hradit 

krátkodobé závazky. Dále je to ukazatel čistého pracovního kapitálu, který vyjadřuje 

rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Uvedené ukazatele se člení dle 

likvidnosti oběžných aktiv uvedených ve jmenovateli. První tabulka znázorňuje 

okamžitou likviditu. 

Tabulka 14: Porovnání s konkurenty – Okamžitá likvidita 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z výročních zpráv společností a www.mpo.cz) 

Okamžitá likvidita (1. stupně) 2012 2013 2014 2015 2016 

Obor 0,47 0,62 0,74 1,14 1,16 

Seats 1,24 1,52 1,81 2,88 4,85 

MSV interier 0,02 0,00 0,15 0,11 0,48 

BORCAD 1,31 0,64 0,51 0,06 0,07 

 

V rámci okamžité likvidity je doporučované rozmezí 0,2-0,5. Společnost Seats dané 

rozmezí značně přesahuje. Důvod je zřejmý po zhlédnutí rozvahy, a sice držení velkého 

podílu finančních prostředků na pokladně a běžném účtu v bance. Opak je společnost 

MSV interier, která drží naopak příliš nízký objem krátkodobých finančních prostředků 

pro splácení svých závazků s krátkodobou splatností. Poslední společnost BORCAD se 

k danému rozmezí blížila v letech 2013 a 2014. Naopak v roce 2015 držela pro změnu 

příliš nízký objem prostředků. 
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Tabulka níže hodnotí pohotovou likviditu, která by se měla pohybovat v rozmezí 1 až 

1,5. Nižší hodnotu než 1 považují banky za nepřijatelnou a indikuje prvotní platební 

neschopnost firmy. 

Tabulka 15: Porovnání s konkurenty – Pohotová likvidita 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z výročních zpráv společností a www.mpo.cz) 

Pohotová likvidita (2. stupně) 2012 2013 2014 2015 2016 

Obor 1,57 1,59 1,42 1,96 1,98 

Seats 3,37 4,33 5,41 10,23 6,34 

MSV interier 2,32 1,08 1,67 1,27 3,29 

BORCAD 4,23 2,21 4,41 1,51 0,97 

 

Z provedené analýzy je zřejmé, že ani jedna ze společností není dle zjištěných hodnot 

v platební neschopnosti. Nejblíže jsou k doporučeným hodnotám výsledky oboru. 

Společnost Seats dosahuje příliš vysoké hodnoty tohoto ukazatele, což vyhovuje 

zejména věřitelům, naopak MSV interier se v letech 2013 až 2015 drží stanoveného 

rozmezí. BORCAD se pohybovala ve stanoveném rozmezí pouze v roce 2015. 

Poslední tabulka analýzy likvidity porovnává výsledky běžné likvidity. 

Tabulka 16: Porovnání s konkurenty – Běžná likvidita 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z výročních zpráv společností a www.mpo.cz) 

Běžná likvidita (3. stupně) 2012 2013 2014 2015 2016 

Obor 1,72 1,72 1,55 2,14 2,16 

Seats 3,79 4,94 6,13 11,30 7,11 

MSV interier 3,29 1,70 1,93 2,01 4,50 

BORCAD 7,23 3,36 5,69 2,46 1,51 

 

Bankovní standard finančně zdravých podniků je udáván na hodnotu 2 až 3. A opět 

nižší hodnota než 1 je nepřijatelná. Je potvrzeno, že všechny tři společnosti i obor jsou 

finančně zdravé. Nicméně Seats opět vykazuje příliš vysoké hodnoty. Především v roce 

2015 společnost dosahuje vysoké běžné likvidity. To je způsobeno zejména nejvyššími 

hodnotami krátkodobých pohledávek za sledované období a naopak nejnižšími 

krátkodobými závazky, kdy právě v tomto roce dosahují téměř poloviční hodnoty než 

v letech ostatních. Společnost BORCAD také dosahuje vysokých hodnot. MSV 

interier je znovu vměstnána v daném rozmezí. Oborové výsledky vykazují spíše nižší 

hodnoty běžné likvidity. 
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Následující tabulka ukazuje výsledky čistého pracovního kapitálu. 

Tabulka 17: Porovnání s konkurenty – Čistý pracovní kapitál 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z výročních zpráv společností) 

Čistý pracovní kapitál 2012 2013 2014 2015 2016 

Seats 121 946 146 944 170 480 181 273 199 671 

MSV interier 9 912 8 511 9 889 13 960 21 288 

BORCAD 134 417 197 485 406 570 226 788 54 834 

 

Čistý pracovní kapitál vyjadřuje, kolik prostředků zůstane společnosti k dispozici po 

uhrazení všech svých krátkodobých závazků. Tento ukazatel by měl být nízké kladné 

číslo. Pokud jsou však hodnoty příliš nízké, znamená to, že společnost nemá dostatek 

prostředků na zaplacení odebraného zboží. Naopak čím vyšší hodnota, tím více je 

provoz společnosti financován z dlouhodobých cizích zdrojů nebo ze zdrojů vlastních. 

U společnosti Seats je zaznamenán rostoucí trend čistého pracovního kapitálu. Hodnoty 

jsou poměrně vysoké, což značí financování provozu z vlastních zdrojů. Společnost 

MSV interier vykazuje ideální nízké hodnoty. Nárůst v roce 2016 byl způsoben 

snížením krátkodobých cizích zdrojů z důvodu splacení krátkodobého bankovního 

úvěru. V tomto roce naopak společnost BORCAD vykazuje oproti předchozím rokům 

podstatně nižší ukazatel z důvodu poklesu oběžných aktiv. Hodnoty této společnosti 

jsou velmi kolísavé. 

2.5.2.3 Analýza rentability 

Pro hodnocení jsou dále zvoleny ukazatele rentability, konkrétně rentabilita vlastního 

kapitálu (ROE), rentabilita aktiv (ROA) a rentabilita tržeb (ROS). Tyto ukazatele slouží 

k posouzení, jak moc je daný podnik úspěšný v rámci dosahování svých stanovených 

cílů, ale také jak efektivně využívá kapitál. Ukazatele rentability v podstatě udávají, 

kolik procent výsledku hospodaření připadne na konkrétní zvolené položky. Čím vyšší 

hodnoty dosahuje společnost, tím je lepší hospodaření s vloženými prostředky do 

podnikání. Základem je kladná hodnota těchto ukazatelů. 
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Tabulka 18: Porovnání s konkurenty – Rentabilita vlastního kapitálu 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z výročních zpráv společností a www.mpo.cz) 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE 2012 2013 2014 2015 2016 

Obor 1,97% 1,62% 3,73% 2,74% 3,85% 

Seats 6,78% 14,03% 17,47% 10,92% 9,67% 

MSV interier 3,74% 3,41% 14,34% 22,83% 32,59% 

BORCAD 18,93% 29,93% 25,67% 23,37% -35,40% 

 

Ukazatel ROE vyjadřuje výnosnost kapitálu, kterou do podnikání vložili její vlastníci. 

Ti za pomocí tohoto ukazatele zjišťují, zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos nebo 

zda by bylo vhodnější vložit prostředky jinam. Obecně by hodnota ukazatele měla být 

vyšší než výnosnost alternativních příležitostí. Standardně se uvádí hodnota 15 % 

a současně by měl platit vztah, že ROE je vyšší než ROA. Společnosti převážně 

vykazují vyšší rentabilitu vlastního kapitálu oproti rentabilitě celkového kapitálu, ale 

neplatí to pokaždé. Tento vztah není dodržen u společnosti Seats v posledních dvou 

letech. U společnosti BORCAD neplatí vztah ROE > ROA pouze v prvním sledovaném 

období. Pouze společnost MSV interier vykazuje ve všech sledovaných obdobích vyšší 

rentabilitu vlastního kapitálu oproti rentabilitě celkového kapitálu. Oborové hodnoty 

jsou kolísavé. Společnost Seats se přiblížila požadované hodnotě 15 % pouze v roce 

2014, v ostatních letech hodnoty velmi kolísají. Nejblíže je MSV interier v roce 2014 

a hodnota ROE od roku 2012 do roku 2016 velmi stoupla. V roce 2012 ROE 

dosahovala pouze necelá 4 %, ale v roce 2016 přinesla vložená 1 koruna do této 

společnosti 0,3259 Kč čistého zisku. Naopak BORCAD stabilně dosahuje ROE vyššího 

než 15 %, kromě posledního roku, kdy společnost vykazuje záporný hospodářský 

výsledek. 

Tabulka 19: Porovnání s konkurenty – Rentabilita aktiv 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z výročních zpráv společností a www.mpo.cz) 

Rentabilita aktiv ROA 2012 2013 2014 2015 2016 

Obor 2,45% 2,31% 3,15% 2,78% 3,70% 

Seats 6,02% 11,27% 16,70% 11,44% 9,69% 

MSV interier 2,91% 3,12% 9,45% 14,17% 26,76% 

BORCAD 20,23% 26,39% 14,53% 8,54% -1,12% 

 

Ukazatel ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými bez ohledu na to, zda 

se jedná o vlastní či cizí zdroje. Doporučována je v tomto případě hodnota 9 %. 
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Oborové hodnoty jsou velmi nízké. Společnost Seats dosahovala vyššího ROA v letech 

2013 až 2015 nad doporučovanou hodnotu. MSV interier dosáhla doporučované 

hodnoty pouze v roce 2014. BORCAD dosahovala v letech 2012 a 2013 velice 

vysokých hodnot ROA. Opět z důvodu záporného hospodářského výsledku je hodnota 

v posledním roce ROA záporná. 

Tabulka 20: Porovnání s konkurenty – Rentabilita tržeb 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z výročních zpráv společností) 

Rentabilita tržeb ROS 2012 2013 2014 2015 2016 

Obor  4,81% 3,97%  7,62% 5,55%  8,82% 

Seats 4,91% 11,21% 14,74% 10,33% 9,52% 

MSV interier 1,65% 1,01% 3,22% 6,15% 8,13% 

BORCAD 10,60% 14,69% 13,01% 8,32% -2,99% 

 

Hodnoty odvětví rentability tržeb jsou kolísavé, pohybují se mezi 4 % a téměř 9 %. 

Hodnoty společnosti Seats mají podobný charakter jako hodnoty u předchozích dvou 

ukazatelů rentability. Nejnižších hodnot dosahuje opět společnost MSV interier, v roce 

2013 dokonce ROS dosahuje pouze 1 %, tedy z jedné koruny tržeb v tomto roce 

společnost utvořila pouze 0,0101 koruny čistého zisku. U společnosti BORCAD se 

hodnoty vyvíjejí také podobně jako u předchozích ukazatelů rentability, nejvyšší 

hodnoty dosahuje ROS v roce 2013. 

2.5.2.4 Analýza aktivity 

Pro analýzu poměrových ukazatelů aktivity práce je vybráno celkem osm ukazatelů. 

Tyto ukazatele napomohou při hodnocení efektivnosti hospodaření společnosti s aktivy 

a určit, jak dlouho váže firma tyto prostředky v majetku. Analýza aktivity v této práci je 

zaměřena na zásoby, pohledávky, celková aktiva a závazky.  
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Tabulka 21: Analýza aktivity společnosti Seats 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z výročních zpráv společnosti) 

Analýza aktivity 2012 2013 2014 2015 2016 

doba obratu zásob 31,86 38,72 35,24 28,02 35,01 

obrat zásob 11,30 9,30 10,22 12,85 10,28 

doba obratu pohledávek 77,06 61,64 150,04 165,36 67,91 

obrat pohledávek  4,67 5,84 2,40 2,18 5,30 

obrat aktiv 1,08 1,01 1,00 0,98 0,90 

relativní vázanost DM 0,13 0,12 0,15 0,19 0,21 

doba obratu závazků 75,44 62,93 49,02 26,11 45,60 

obrat závazků 4,77 5,72 7,34 13,79 7,90 

 

Doba obratu zásob vyjadřuje, za kolik dní se zásoby společnosti přemění ve finanční 

prostředky. Pro každou společnost je žádoucí, aby tato doba byla co nejkratší, což značí, 

že zásoby jsou využívány intenzivněji. Společnost Seats v každém roce, vyjma roku 

2015, vykazovala dobu obratu zásob přes 30 dní. Obrat udává, kolikrát se zásoby obrátí 

v podobě tržeb během daného roku. 

Rovněž doba obratu pohledávek by měla být co nejkratší. Doba obratu pohledávek 

v roce 2014 a 2015 dosahuje značně přes 100 dní. Obrat udává, kolikrát za rok se 

pohledávky promění v peněžní prostředky. 

Doporučované rozmezí obratu aktiv je 1,6 až 3, avšak minimální hodnota se uvádí 1. 

Společnosti vykazuje nízké hodnoty tohoto ukazatele, což značí, že je vhodné prověřit 

možnost efektivního snížení celkových aktiv. V posledních dvou letech nedosahuje 

společnost ani doporučené minimální hodnoty.  

Relativní vázanost dlouhodobého majetku by naopak měla být co nejnižší, což 

společnost splňuje. Tento ukazatel by měl navíc v čase klesat, avšak tento trend není 

u společnosti zaznamenán. Znamená to tedy, že s rostoucími tržbami musí společnost 

rozšiřovat své kapacity v oblasti dlouhodobého majetku. 

V rámci ukazatele doby obratu závazků je vhodné zvyšovat tuto dobu, jelikož tím 

dochází k prodloužení doby využívání obchodních úvěrů. Tím je možné tyto prostředky 

využít pro jiné účely. Analyzovaná společnost vykazuje v posledních třech letech nízké 

hodnoty doby obratu závazků, zatímco doba obratu pohledávek je podstatně vyšší. 

Obrat závazků ukazuje, kolikrát je během roku každá položka závazků zaplacena a poté 

zase zpět přeměněna na závazky. 
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2.5.3 Závěr finanční analýzy 

Z provedené analýzy zadluženosti vyplývá, že společnost disponuje především 

vlastními zdroji.  

Analýza likvidity poukazuje na neefektivnost využívání peněžních prostředků 

společnosti Seats, kdy drží velký podíl těchto prostředků na běžném bankovním účtu 

v bance. Společnost má zřejmě strach, že v případě nenadálé situace nebude schopna 

uhradit krátkodobé závazky. Analýza likvidity poukazuje i na skutečnost, že oběžná 

aktiva financuje převážně z vlastních zdrojů. Naopak společnosti MSV interier mohou 

nedostatečné peněžní prostředky způsobit potíže se splácením dluhů v době splatnosti. 

Vysoké hodnoty pohotové likvidity znamenají, že mají příliš finančních prostředků 

vázaných v oběžném majetku, což se negativně promítá do řízení společnosti. 

Společnost Seats a BORCAD mají vysoká oběžná aktiva, což pro věřitele signalizuje 

velice likvidní podnik, neboť krátkodobé závazky nejsou vysoké. 

Hodnoty rentability společnosti Seats jsou kolísavé, výkyvy jsou způsobeny především 

změnami výsledku hospodaření. Podobných a často i vyšších hodnot dosahuje 

společnost BORCAD. Naopak společnost MSV interier dosahuje ze všech tří 

porovnávaných společností hodnoty nejnižší.  

Dobra obratu pohledávek je mnohem delší než doba obratu závazků, a v tomto případě 

se společnost může dostat do problému, protože společnost nemá dostatek peněžních 

prostředků z úhrad pohledávek, jelikož tyto prostředky dostane až za delší dobu. To je 

možná příčina, proč společnost drží příliš vysoké prostředky na bankovním účtu. 

2.6 Kralickův Quick test 

Na základě tohoto bonitního modelu bude analyzovaná společnost ohodnocena pomocí 

čtyř ukazatelů. Jedná se o rychlý test finanční stability a výnosové situace. Hodnoty pro 

výpočet jednotlivých ukazatelů jsou zjištěny z účetních výkazů společnosti, a to 

z rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Následující tabulka zobrazuje vstupní hodnoty 

potřebné pro výpočet Kralickova Quick testu. Hodnoty jsou uvedeny v tisících Kč. 
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Tabulka 22: Hodnoty společnosti Seats pro výpočet Kralickova Quick testu 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z výročních zpráv společnosti) 

Hodnoty pro výpočet 2012 2013 2014 2015 2016 

Vlastní kapitál 145 378 167 281 201 886 225 940 249 749 

Aktiva celkem 195 528 210 686 242 913 246 973 287 805 

Cizí zdroje 46 121 42 738 40 225 20 344 36 685 

Krátkodobý finanční majetek 54 159 56 637  60 261 50 733 158 557 

Provozní cash flow 10 355 25 614 37 353 30 424 29 051 

EBIT 11 585 23 740 40 558 28 254 27 891 

Výkony 201 961 214 093 238 835 236 533 252 905 

 

Tabulka níže zobrazuje hodnoty klíčových ukazatelů pro bodové hodnocení a následné 

vyhodnocení bonitní situace společnosti.  

Tabulka 23: Hodnoty ukazatelů Kraclickova Quick testu společnosti Seats  

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z výročních zpráv společnosti) 

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 

R1  0,755 0,794 0,831 0,915 0,868 

R2 -0,776 -0,543 -0,536 -0,999 -4,195 

R3 0,060 0,113 0,167 0,114 0,097 

R4 0,051 0,120 0,156 0,129 0,115 

 

Ukazatel R1 vyjadřuje podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech. Hodnoty blížící 

se jedné naznačují, že u společnosti převažuje financování z vlastních zdrojů. Ukazatel 

R2, kde je poměřován rozdíl cizích zdrojů a krátkodobého finančního majetku 

s provozním cash flow, je v záporných hodnotách z důvodu převyšujících peněžních 

prostředků v pokladně a na bankovních účtech nad cizími zdroji. Další dva ukazatele 

měří rentabilitu společnosti. 

Následující tabulka vyjadřuje bodové hodnocení jednotlivých ukazatelů v rozmezí 0 až 

4 body. Nejlépe je hodnocen ukazatel R1 zaměřený na podíl vlastního kapitálu ve 

společnosti a ukazatel R4, který poměřuje provozní cash flow a výkony společnosti. 

Tabulka 24: Bodové hodnocení Kralickova Quick testu společnosti Seats  

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z výročních zpráv společnosti) 

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 

R1  4 4 4 4 4 

R2 0 0 0 0 0 

R3 1 2 4 2 2 

R4 2 4 4 4 4 
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Tabulka níže zobrazuje vyhodnocení bonitní situace dané společnosti, grafické 

zobrazení je vyjádřeno grafem č. 7.  

Tabulka 25: Vyhodnocení situace Kralickova Quick testu společnosti Seats  

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z výročních zpráv společnosti) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Finanční stabilita 2 2 2 2 2 

Výnosová situace 1,5 3 4 3 3 

Celková situace 1,75 2,5 3 2,5 2,5 

 

Nejlepší hodnocení vykazuje výnosová situace společnosti, kterou tvoří rentabilita aktiv 

a podíl provozního cash flow na výkonech společnosti. 

Celkově se společnost v celém analyzovaném období nachází v tzv. šedé zóně, která 

udává rozmezí 1 – 3. Společnost se nachází v této zóně především z důvodu nulového 

ohodnocení ukazatele R2, což bylo způsobeno převyšujícími finančními prostředky nad 

cizím kapitálem v každém sledovaném roce, a tudíž tento ukazatel vykazoval záporné 

hodnoty. Nejvíce se společnost blíží k bonitní firmě v roce 2014, kdy společnost 

vykazuje nejlepší hodnocení výnosové situace.  

 

 

Graf 7: Vyhodnocení situace Kralickova Quick testu společnosti Seats  

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z výročních zpráv společnosti) 
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2.7 SWOT analýza 

Výsledky z provedené analýzy okolí společnosti, analýzy jejího oboru a analýzy 

vnitřního okolí jsou shrnuty do SWOT analýzy.   

 Silné stránky 

- spolupráce v rámci skupiny, 

- vlastní konstrukční kancelář a vývojová činnost, 

- orientace na zákazníka, 

- zvyšování technologické úrovně výroby, 

- ekonomická stabilita. 

 Slabé stránky 

- nedostatek nových produktů, 

- produktová řada sedadel, 

- závěrečné rozhodnutí v kompetenci matky společnosti, 

- neefektivní informační systém pro ekonomické oddělení, 

- nízká informovanost zaměstnanců, 

- pomalý růst mezd, 

- vysoké hodnoty likvidity, 

- delší doba obratu pohledávek než doba obratu závazků. 

 Příležitosti 

- geografická blízkost nejvýznamnějšího zákazníka, 

- spolupráce s lokálními vzdělávacími institucemi, 

- posilování koruny vůči euru, 

- nízká hladina konkurence, 

- účast na veletrzích, 

- růst meziměstské hromadné přepravy. 

 Hrozby 

- matka společnosti sídlící ve Spojených státech amerických, 

- vystoupení Velké Británie z EU, 

- závislost na hlavním odběrateli, 

- rostoucí ekologické požadavky na výrobu a provoz, 

- nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. 
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2.7.1 Závěr SWOT analýzy 

Společnost své silné stránky staví na vlastní konstrukční kanceláři, vývoji a know-how. 

Díky tomu se chce firma v budoucnu zaměřit na další zlepšování funkčních vlastností 

sedadel s důrazem na vývoj nového systému pružení sedadla právě ve vlastní 

samostatné vývojové kanceláři. Zároveň se společnost snaží pravidelným investováním 

do strojů zvyšovat technologickou úroveň výroby, což má pozitivní dopad především na 

kvalitu. Ekonomická stabilita společnosti se odvíjí od stále vykazovaného zisku 

a nízkého podílu cizího kapitálu. Další silnou stránkou je prohlubování spolupráce se 

sesterskou společností KAB Seating ve Velké Británii. Na druhou stranu to představuje 

pro společnost hrozbu v případě vystoupení Velké Británie z Evropské unie.  

Slabé stránky společnosti jsou spojeny s americkou matkou společnosti, kdy jsou 

zásadní rozhodnutí odvíjena od jejího úmyslu s danou společností. Další slabou 

stránkou je pomalý růst mezd a nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, což je spojeno 

i s hrozbou, protože se Pardubický kraj potýká s nízkou nezaměstnaností a tudíž není 

k dispozici dostatečná pracovní síla. Vysoká likvidita poukazuje na neefektivní 

využívání finančních prostředků na běžných účtech společnosti, které vlivem inflace 

ztrácejí svoji hodnotu. Naopak tato skutečnost může pro danou obchodní korporaci 

znamenat příležitost v investování. 

Za velkou příležitost se dá považovat blízkost hlavního zákazníka společnosti, 

poněvadž maximální dodávky vlastních výrobků společnosti stojí minimální náklady na 

přepravu. Pro společnost je příležitost občasná spolupráce s regionálními středními 

školami, kdy společnost přijímá na praxi studenty, tím je začleňuje do svého provozu 

a může si tak vybudovat dobré vztahy s potenciálními zaměstnanci. Příležitostí je 

i potřeba obyvatel meziměstské hromadné dopravy právě v Pardubickém kraji a tudíž 

potřeba autobusů, do kterých společnost dodává svá sedadla. 

Jako největší hrozbu společnosti se dá označit americká matka, která určuje chování 

společnosti a její strategii. Vlastník společnosti v souladu se svojí strategií požaduje po 

dceřiné společnosti generování zisku. Další riziko hrozí, pokud se matka rozhodne 

danou společnost prodat. Další hrozbu představuje již zmiňované vystoupení Velké 

Británie z Evropské unie. Tato skutečnost bude mít dopad na vývoz výrobků pro 

sesterskou společnost. 
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Vzhledem k předpokladu, že automobilový průmysl se bude i nadále rozvíjet, 

společnost může zvolit ofenzivní strategii, kdy se zaměřuje na špičkové výrobky 

a špičkovou technologii, což jí právě umožňuje vlastní vývoj.  
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3 Vlastní návrhy řešení 

Provedené analýzy v této diplomové práci, které vyústily ve SWOT analýzu, vykazují 

určitá slabá místa, která mohou znamenat pro analyzovanou společnost riziko. Pokud 

daná společnost nebude řešit tyto rizikové oblasti, může se její ekonomická situace 

komplikovat, proto budou vlastní návrhy řešení sloužit pro zlepšení současné situace 

společnosti.  

Ze SWOT analýzy vyplynula slabá místa v oblasti nedostatku kvalifikovaných 

pracovních sil, v neefektivním využití finančních prostředků na běžných účtech 

společnosti a v nedostatku nových produktů, a proto jsou předložena následující 

doporučení. 

3.1 Human Resources Management 

Aby společnost zamezila riziku odchodu stávajících zaměstnanců a přilákala 

zaměstnance nové, může toto riziko eliminovat prostřednictvím řízení lidských zdrojů.  

Naskýtají se tři oblasti, pomocí kterých může společnost zlepšit danou situaci. První se 

týká motivace zaměstnanců. Konkrétně se společnost může zaměřit na benefity pro 

zaměstnance, na pracovní prostředí a kolektiv. Další oblast se týká zvyšování 

kvalifikace prostřednictvím kurzů, zejména pro svářeče. Společnost se také může 

zaměřit na prohlubování spolupráce se středními odbornými školami.  

Pro nábor nových pracovníků je důležitá inzerce, která bude informovat o volných 

pozicích a o výhodách, které společnost nabízí. Dále by bylo vhodné ve společnosti 

Seats uskutečnit dny otevřených dveří. Důležité je i klást velký důraz na sebeprezentaci 

společnosti a péči o dobré jméno. 

3.1.1 Motivace 

Motivace zaměstnanců je do určité míry individuální a každý zaměstnanec vnímá 

motivaci jinak. Není pravidlem, že to, co může být motivací pro jednoho, bude 

motivovat i ostatní zaměstnance, a proto je vhodné zaměřit se na strukturu lidí 

zaměstnaných ve společnosti.  
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3.1.1.1 Benefity 

Jedním z nástrojů motivace jsou benefity. Společnost již umožňuje svým zaměstnancům 

využívat různé bonusy, avšak pro některé zaměstnance to může být nedostačující 

a vnímají je pouze jako základ, který nabízejí i jiné organizace. Proto je potřeba rozšířit 

jejich portfolio a zaměřit se na požadavky zaměstnanců. Cílem je flexibilita benefitů, 

aby byli spokojeni všichni zaměstnanci a dostali právě to, co konkrétně pro ně bude 

motivací. Základem je mít spokojeného zaměstnance. 

Řešením může být vymezení určité měsíční částky ve formě poukázky na jednoho 

zaměstnance, kdy sám rozhodne, jak s tímto bonusem naloží. Společnost může určit 

následující oblasti využití těchto poukázek: 

 Stravenka – na trhu se nyní vyskytuje mnoho možností stravenek, které lze 

uplatnit v jakémkoli supermarketu a v restauraci. Příkladem jsou benefitní 

poukázky od společnosti Edenred CZ s.r.o. Tato společnost nabízí i tzv. Edenred 

Benefits Card, což je multifunkční předplacená platební karta, kterou lze využít 

v oblasti sportu, cestování, zdravotní péče, kultury a vzdělávání. 

 Příspěvek na životní pojištění – příspěvek bude zasílán přímo na účet instituce, 

se kterou má zaměstnanec životní pojištění sjednáno. Podmínkou by bylo 

předložení kopie platné smlouvy o životním pojištění. 

 Příspěvek na školní potřeby – mnoho zaměstnanců má děti ve školním věku, 

a proto by tento typ benefitu určitě ocenili. Společnost již nyní má stálého 

dodavatele kancelářských potřeb a může na základě požadavků zaměstnanců pro 

ně objednat i školní potřeby. Zaměstnanci dostanou katalog, ze kterého si mohou 

vybrat konkrétní věci. 

 Příspěvek na dětský tábor – zaměstnanci by mohli využít příspěvek na tábor dle 

vlastního výběru nebo společnost může například uspořádat jazykový tábor ve 

spolupráci s agenturou, která zajišťuje kurz anglického jazyka pro zaměstnance.  

 Zdravotní péče – v této oblasti mohou zaměstnanci využít poukázky 

v lékárnách, na masáže, zdravotní pomůcky, vitaminové doplňky apod. 

 Příspěvek na dovolenou – příspěvek na vybraný zájezd zaměstnance. 

 Kurz nad rámec potřeby zaměstnavatele – zaměstnanci v tomto případě mohou 

využít například zájmové kurzy pro své potřeby. 
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 Sportovní aktivita – zde je možnost využít poukázky na sportovní náčiní nebo na 

předplacené vstupné na různé typy sportů: plavání, posilovna, jóga, tenis apod.  

Následující tabulka ukazuje propočet v případě stanovení částky na poukázce 500 Kč 

měsíčně na jednoho zaměstnance. 

Tabulka 26: Náklady na měsíční poukázky pro zaměstnance společnosti Seats 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Průměrný počet 
zaměstnanců 

Měsíční částka na 
jednoho zaměstnance 

Celková měsíční 
částka 

Celková roční 
částka 

200 500 Kč 100 000 Kč 1 200 000 Kč 

 

Uvedený počet zaměstnanců je určen dle průměrného počtu zaměstnanců v předchozích 

dvou letech navýšený o zaměstnance, které by firma přijala jako kmenové místo lidí 

přijatých z agenturních organizací. Tím si společnost zajistí stálé zaměstnance a nebude 

se potýkat s problémy a s náklady, které jsou spojeny se zaměstnáváním agenturních 

pracovníků. 

Vzhledem k vykazovanému vysokému zisku minulých let by neměla být pro společnost 

tato celková roční částka problém. Již nyní společnost vytváří fond ze zisku, který je 

určen pro tyto případy. Bylo by vhodné tyto poukázky umožnit zaměstnancům až po 

tříměsíční zkušební době. Na společnosti je rozhodnutí, zda interním předpisem nařídí, 

jestli zaměstnanci budou muset poukázky čerpat jednotlivě nebo je budou moci 

kumulovat. V tomto případě je vhodné omezení na čerpání pouze v daném roce bez 

možností převodu poukázek do roku dalšího.  

3.1.1.2 Pracovní prostředí 

Jelikož se společnost nachází na trati cyklostezky, někteří zaměstnanci rádi dojíždějí do 

zaměstnání na kole. V současné době je sice u vrátnice společnosti prostor pro úschovu 

kol, který je pod zámkem, ale kapacita prostoru neodpovídá potřebě zaměstnanců. Proto 

by bylo vhodné ji navýšit, ať už rozšířením současného prostoru pro úschovu kol nebo 

vybudováním nového prostoru. 

Pro zaměstnance je velmi důležité, v jakém prostředí mohou trávit přestávky 

v zaměstnání. Jelikož v celém areálu organizace platí přísný zákaz kouření z důvodu 

bezpečnosti, bylo by vhodné pro zaměstnance – kuřáky vytvořit vyhraněný prostor 
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s určitým zázemím. Další zlepšení představuje vybudování místnosti pro zaměstnance, 

kteří nevyužívají stravování v jídelně společnosti, ale mají jídlo vlastní. Tento prostor 

by obsahoval odpovídající vybavení, které je uvedeno a vyčísleno v následující tabulce. 

Tabulka 27: Vybavení místnosti pro individuální stravování zaměstnanců společnosti Seats 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Vybavení Částka v Kč bez DPH 

Kuchyňská linka 4 893,- 

Dvouplotýnkový vařič 1 322,- 

Mikrovlnná trouba 1 384,- 

Rychlovarná konvice 689,- 

Lednice 3 795,- 

Jídelní set – 2 kusy 4 710,- 

Sada nádobí 4 750,- 

Celkem 21 543,-  

 

Kuchyňská linka byla vybrána pomocí vyhledávače nábytku na internetových 

stránkách www.favi.cz. Konkrétně se jedná o kuchyňskou linku BORDIA, která 

obsahuje dolní skříňky, pracovní desku, horní skříňky a dřez. 

Spotřebiče byly vybrány v internetovém obchodě MALL.CZ s ohledem na cenu 

a uživatelské recenze. Byly vybrány následující typy spotřebičů: 

 dvouplotýnkový elektrický vařič NOVA 300200, 

 nerezová mikrovlnná trouba Gorenje MO 17 ME, 

 rychlovarná konvice Tefal KI 170D40 Express II, 

 lednice Amica FC 156.3 AA. 

Jídelní set, který obsahuje stůl a čtyři židle byl vybrán v prodejně Sefir, která se 

nachází v blízkosti společnosti Seats. 

Sada nádobí byla vybrána v eshopu TESCOMA s ohledem na cenu a obsahuje: 

 2x soupravu příborů v celkové hodnotě 1 598,- Kč, 

 sadu talířů, která obsahuje 10 kusů mělkých talířů, 10 kusů hlubokých talířů a 10 

kusů dezertních talířů, v celkové hodnotě 2 970,- Kč, 

 10 kusů sklenic v celkové hodnotě 390,- Kč, 

 10 kusů hrnků v celkové hodnotě 790,- Kč. 
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K těmto jednorázovým nákladům za vybavení je potřeba zahrnout i náklady na 

vybudování místnosti pro individuální stravování zaměstnanců, zejména se jedná 

o stavební úpravy. 

3.1.1.3 Kolektiv 

Dobrý kolektiv v zaměstnání je základ pro komunikaci mezi pracovníky, jejich 

vzájemnou spolupráci a následně pro efektivitu práce. Proto je důležité budovat dobré 

vztahy na pracovišti a předejít tak situacím, kdy chybí zpětná vazba, nezájem o práci, 

nejasné očekávání a chybějící vysvětlení. Pro lepší komunikaci a utváření dobrého 

kolektivu by bylo vhodné pořádat pravidelné akce, které by probíhaly jednak v rámci 

celé korporace, tak i v rámci jednotlivých útvarů. Společnost například může pořádat 

organizované výlety do přírody, zájezdy na kulturní akce nebo sportovní aktivity, 

kterých se mohou účastnit i rodinní příslušníci zaměstnanců. Zaměstnanci tak budou mít 

lepší příležitost se lépe poznat navzájem a budovat tak tým, který přispěje k naplňování 

cílů společnosti. 

Bylo by vhodné, aby společnost organizovala i akce pro děti. Například může 

pravidelně pořádat Mikulášské besídky, sportovní dětské dny, karnevaly, příměstské 

tábory v období prázdnin apod. Rodiče dětí tak budou mít pocit, že se společnost věnuje 

nejen samotným zaměstnancům, ale i jejich dětem. 

3.1.2 Zvyšování kvalifikace 

Vzhledem k tomu, že se v současné době společnost potýká s nedostatkem 

kvalifikovaných svářečů, bylo by vhodné, aby společnost zajistila zaměstnancům kurzy 

sváření. Nyní existuje několik organizací, které nabízejí mnoho možností kurzů. Ty se 

dle typu svařovacího kurzu pohybují v částce od 10 000 Kč do 20 000 Kč bez DPH.  

Společnost by se zaměstnanci, kteří budou mít zájem o absolvování svářečského kurzu, 

sepsala dohodu, na základě které společnost Seats těmto zájemcům kurz uhradí. Pro 

zaměstnance to bude znamenat závazek v dané společnosti setrvat po dobu alespoň 

dvou let. V dohodě o absolvování kurzu by bylo i ujednání pro případ, že zaměstnanec 

danou společnost opustí dříve. Poté by zaměstnanec měl povinnost uhradit poměrnou 

částku kurzu společnosti Seats. 
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Pro korporaci by bylo výhodné, aby si tímto způsobem, v souladu s platnými zákony 

a standardy, vyškolila pracovníky s kvalifikací „Pověřený svářečský technik“. Poté tito 

zaměstnanci mohou provádět zaškolení ostatních pracovníků a poskytovat školení 

externě na základě tzv. svářečské školy, která musí mít platné Osvědčení o způsobilosti 

a Registrační list vydaný Českou svářečskou společností CWS-ANB. Společnost tak 

může použít finanční prostředky získané od klientů za provedený kurz na školení 

vlastních zaměstnanců či nákup nástrojů do výroby. 

3.1.3 Spolupráce se středními školami 

Přínosem pro společnost může být prohlubování a navazování nových kontaktů se 

středními školami v Pardubickém kraji. Na základě smlouvy s danými školami by 

společnost umožnila odbornou praxi studentů druhých a třetích ročníků. Praxe bude 

probíhat pod odborným dohledem zkušeného pracovníka. Studenti tak získají povědomí 

o výrobním procesu a začlení se do pracovního kolektivu. Po úspěšném absolvování 

studia s nimi společnost může uzavřít pracovní poměr, což bude výhodné jak pro 

společnost Seats, tak pro studenty. Organizace může pro ostatní studenty mimo praxi 

uskutečnit prohlídky výrobního areálu, aby měli představu o provozu společnosti. Také 

se může prezentovat na veletrzích středních škol. 

Konkrétně společnost může spolupracovat studenty strojních oborů následujících čtyř 

středních škol.  

 Integrovaná střední škola technická Vysoké Mýto2 

Na této škole může společnost oslovit studenty studijního oboru Mechanik strojů 

a zařízení, který se zaměřuje na CNC stroje. Studenti se zde učí číst strojnické výkresy 

součástí a sestav, zvládají práci na konvenčních obráběcích strojích a získávají znalosti 

z technologické přípravy pro CNC stroje. Výhodou pro společnost Seats je kurz 

svařování, který je součástí výuky. Absolventi oboru dokážou programovat, seřizovat 

a obsluhovat CNC stroje.   

                                                 

 

2 Dostupné z: http://www.isstvm.cz/mechanik-stroju-zarizeni 
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 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk3 

Pro společnost by byla vhodná spolupráce učebního oboru Obráběč kovů. Během studia 

si žák osvojí obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů (soustruhy, frézky, 

vrtačky a brusky). Absolvent oboru se uplatní na pozicích jako univerzální obráběč 

nebo jako soustružník, frézař či brusič. Také může vykonávat činnosti spojené 

s ošetřováním a běžnou údržbou obráběcích strojů.  

 Vyšší odborná škola a střední škola technická Česká Třebová4 

Společnost zde může navázat kontakt se studenty oboru Strojní mechanik. Absolventi se 

uplatní jako montéři kovových konstrukcí, svářeči, kontroloři strojírenských výrobků 

a v mnoha dalších příbuzných povoláních. Příležitost pro společnost Seats je, že 

absolventi získávají svářečský průkaz pro svařování v ochranné atmosféře.  

 Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky5 

Na tomto odborném učilišti by pro společnost Seats byla vhodná praxe žáků oboru 

Strojní mechanik. Žáci se zde postupně učí například ručně a strojně zhotovovat 

součásti strojů, zařízení a prvků konstrukcí, pájení a lepení, obsluhovat různé stroje 

a provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat závady a opravovat je. Součástí výuky 

je příprava žáků k získání osvědčení o základním kurzu svařování elektrickým 

obloukem obalenou elektrodou nebo svařování elektrických obloukem v ochranné 

atmosféře CO2 a svařování plamenem a řezání kyslíkem, což je pro společnost Seats 

opět přínosné. Výhodou pro organizaci je i skutečnost, že žáci mohou po úspěšném 

absolvování příslušného kurzu získat oprávnění k řízení vysokozdvižného vozíku.  

3.2 Podpora výzkumu a vývoje 

Vzhledem k tomu, že zákazníci kladou velký důraz na kvalitu výrobků, je pro 

společnost důležitým aspektem věnovat pečlivou pozornost novým technologiím, 

                                                 

 

3 Dostupné z: https://www.ssorszamberk.cz/uchazeci/ucebni-obory/ 
4 Dostupné z: http://www.vda.cz/uchazec/ucebni-obory/strojni-mechanik/ 
5 Dostupné z: https://www.souokraliky.cz/strojni-mechanik 
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možnostem a řešením, a to nejen v oblasti strojírenství, ale i například nanotechnologii 

při výrobě potahů a kvalitě hutního materiálu. Společnost by měla požadovat 

defektoskopii nakupovaného hutního materiálu, což odhaluje vady v materiálu bez jeho 

poškození a lze jej ihned použít pro zpracování ve výrobě.  

Pro vlastní vývoj a rychlou výrobu prototypových dílů je vhodná 3D tiskárna 

s kompatibilním konstrukčním softwarem pro vytváření modelů. Mezi dominantní 

výrobce na českém trhu se v současné době řadí i společnost Prusa Research s.r.o., jejíž 

3D tiskárny nalézají uplatnění po celém světě. Pro společnost Seats by byl vhodný 

nákup například 3D tiskárny Original Prusa i3 MK2S, která je znázorněna na 

následujícím obrázku. 

 

Obrázek 6: 3D tiskárna Original Prusa i3 MK2S 

(Zdroj: https://shop.prusa3d.com/cs/3d-tiskarny/53-3d-tiskarna-original-prusa-i3-mk2s.html#) 

Tato tiskárna se dodává sestavená s 1 kg PLA stříbrného materiálu v celkové částce 

19 826 Kč bez DPH. Součástí ceny je jednodenní zaškolení používání a údržby tiskárny. 

3.3 Investice 

Z výsledků provedené finanční analýzy vyplynulo, že společnost drží přebytečné 

množství finančních prostředků na bankovních účtech a dostatečně je nevyužívá k jejich 

zhodnocení. Pro efektivní využití těchto financí by bylo vhodné jejich investování, aby 

přinášely dodatečné zisky. Je tedy nutné najít vhodnou oblast, do které společnost 



 

106 

 

finanční prostředky dočasně vloží. Jelikož finanční trhy jsou problémové, není vhodné 

investovat do cenných papírů.  

Jistotu zhodnocení může společnosti přinést nákup pozemku, u kterého ceny neustále 

rostou. Protože pozemků je omezené množství a v dnešní době je to velmi požadovaná 

komodita, jsou pozemky celkem likvidní, tudíž ho lze rychle prodat, pokud společnost 

bude potřebovat peníze zpět. Jestliže se tak společnost rozhodne, nemusí ho prodávat 

ale celý, je možné od něj část oddělit. I přes výkyvy na realitním trhu, v ekonomice 

a fázích hospodářského cyklu pozemky nabízejí dlouhodobou stabilitu, proto se 

společnost nemusí obávat této investice. Je však důležité, aby společnost Seats před 

nákupem pozemku zvážila všechny aspekty.  

Pokud by se společnost rozhodla na koupeném pozemku budovat další prostory 

k podnikání, nabízejí se v současné době dvě možnosti. Jednou z nich je rozšíření 

výroby a druhá možnost představuje recyklaci obalových odpadů. 

3.3.1 Rozšíření výroby 

Z důvodu přibývajících zakázek od hlavního odběratele a prohlubování spolupráce se 

sesterskou společností se korporace Seats potýká s problémem včasného plnění těchto 

zakázek. Proto by bylo vhodné postavit novou výrobní halu pro tyto účely. Z hlediska 

snadné logistiky nakupovaného materiálu i expedovaných hotových výrobků, je velmi 

důležité správně vybrat lokalitu pro nákup pozemku. Ten by se měl nacházet v blízkosti 

rychlostní silnice I/35, která patří k celostátním páteřním tahům a vede přes Vysoké 

Mýto, kde sídlí hlavní odběratel společnosti Seats. 

Pro společnost to bude znamenat dlouhodobou investici, při které nechá postavit 

výrobní halu a vybaví ji potřebnými stroji a zařízením. K tomu může společnost Seats 

využít vlastních zdrojů nebo zdrojů cizích. Pro společnost by bylo vhodné financovat 

stroje z cizích zdrojů, aby vykazovala vyšší míru zadluženosti, tím zvýší finanční páku, 

znásobí tak případné zisky a přispěje ke zvyšování rentability. 

3.3.2 Recyklace odpadů 

Druhou možností je vybudovat prostory a nákup strojů, které budou sloužit 

k ekologické recyklaci obalových odpadů. Z hlediska narůstajících požadavků na 
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ekologii by pro společnost bylo vhodné investovat do aktivní ekologie. Recyklace je 

proces, při kterém se z vytříděných odpadů přes zpracovatelné části umožňuje výroba 

nových produktů. Společnost může prostřednictvím tohoto procesu přispět k ochraně 

životního prostředí. Organizace by mohla poskytovat i služby spojené s recyklací 

odpadů, například zajištění odvozu obalového odpadu.  

Společnost bude muset pořídit lisy a zařízení na zpracování odpadu. Na trhu existuje 

několik možností těchto strojů, například lisovací zařízení na odpad, drtiče surovin, 

recyklační linky apod. Společnost Seats může na toto zařízení vytvořit poptávku 

u obchodní korporace Waste Tec s.r.o., která nabízí kvalitní stroje za přijatelnou cenu, 

kompletní obchodní poradenství a servis.  

3.4 Snižování nákladů 

V analyzované společnosti nelze snižovat fixní náklady z důvodu směnného provozu, 

protože jsou fixní náklady již na optimu. Avšak vzhledem k rostoucím požadavkům 

a možnosti navýšení tržeb by pro společnost bylo vhodné zvážit, zda by se jí v některé 

činnosti výrobního procesu nevyplatil outsourcing, kdy je tato činnost zajišťována 

externím dodavatelem. Společnost Seats by tak uvolnila kapacitu například pro nové 

technologie. 

Pro společnost by mohlo být přijatelné externí šití potahů na sedadla.  Na českém trhu 

se vykytuje několik výrobců, které nabízejí vysoce kvalitní potahy na míru. Výhodou je 

i snadná přeprava potahů. Společnost Seats může například oslovit výrobce uvedené 

v následující tabulce. 
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Tabulka 28: Výrobci potahů na sedadla 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě webových stránek výrobců) 

Název výrobce Sídlo Specifikace 

Avoss s.r.o. 
Voleč 127,  

Lázně Bohdaneč 

výroba autopotahů na míru pro 
kamionovou dopravu, pro užitková a 
nákladní vozidla, opravy autosedadel 
a sedadel autobusů 

AGS – AUTOPOTAHY  
ul. Pražská 27/142, 

Hradec Králové 

zakázková výroba autopotahů na 
sedačky osobních či nákladních aut, 
autobusů, letadel, vlaků nebo 
pracovních strojů 

Svatava Martinátová - ELA 
Masarykovo nám. 176, 
Rožnov pod Radhoštěm 

výroba autopotahů na míru pro osobní 
automobily, nákladní automobily 
a autobusy 

 

Autopotahy první zmiňované společnosti Avoss s.r.o. jsou vyráběny na míru a mají 

několikaletou životnost, neboť jsou vyráběny z originální 3vrstvého čalounického 

materiálu. Tato společnost nabízí několik druhů atraktivních designů. Dle požadavků 

zákazníka dokáže na autopotahy vyšít firemní logo.  

Společnost AGS – AUTOPOTAHY provádí šití potahů podle dohody se zákazníkem do 

jednoho týdne. Tato společnost nabízí cca 200 různých materiálů určených pro 

autopotahy a čalounění.  Na zakázku dokáže zhotovit i výšivku dle potřeb zákazníka.  

Poslední společnost se snaží orientovat na kvalitu použitých materiálů a kvalitu způsobu 

zpracování. Pro výrobu používá prvotřídní stálobarevné materiály odolávající vysokému 

zatížení při otěru a dlouhotrvajícímu slunečnímu záření. Materiály jsou složeny ze tří 

vrstev a celková jeho síla zaručuje stálý tvar. Potahy jsou dodávány s výšivkou. 

Bylo by vhodné, aby společnost Seats stanovila kritéria pro výběr konkrétního 

dodavatele potahů, těmi mohou být například cena, kvalita materiálu, lhůta dodání, 

schopnost splnit specifické požadavky apod. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit ekonomickou situaci zvolené 

soukromoprávní korporace pomocí vybraných metod a doporučit návrhy na její 

zlepšení. Pro zhodnocení situace byly použity tyto analýzy: SLEPTE analýza, Porterův 

model pěti sil, model 7S, finanční analýza a z nich vyplývající SWOT analýza.  

V první kapitole diplomové práce byla uvedena teoretická východiska, na základě 

kterých bylo postupováno v analytické části. V úvodní části této kapitoly byl 

charakterizován podnikatelský subjekt – členění podnikatelských subjektů a vymezení 

právní formy organizace společnosti s ručením omezeným a výrobního podniku, kterým 

je právě analyzovaná společnost. Dále v této kapitole byly rozebrány již zmíněné 

analýzy dle uvedených literárních zdrojů. 

Druhá kapitola byla zaměřena na samotné analyzování společnosti. Nejprve byla 

společnost popsána z hlediska její charakteristiky, historie, výrobního programu 

a organizační struktury. Také byly uvedeny její hlavní dodavatelé a odběratelé. 

Následně byla provedena SLEPTE analýza, Porterův model, model 7S a finanční 

analýza, kde byly hodnoceny roky 2012 až 2016 a některé vybrané ukazatele byly 

porovnány se dvěma konkurenty a oborovými hodnotami. Bonitní situace společnosti 

byla hodnocena na základě Kralickova Quick testu. Na závěr této kapitoly byla 

vypracována SWOT analýza, která shrnuje výsledky provedených analýz a definuje 

silné a slabé stránky společnosti, její příležitosti a hrozby. 

Třetí kapitola byla věnována již vlastním návrhům řešení ke zlepšení současné situace 

společnosti, kde byla předložena doporučení, která se týkají řízení lidských zdrojů, 

podpory výzkumu a vývoje, investování a snižování nákladů. 

Tímto byl cíl diplomové práce dosažen.  
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Příloha II. – Proces řízení výroby 

 



 

 

 

Příloha III. – Rozvaha sestavená ve zkráceném rozsahu v tis. Kč za 2012 - 2016 

  

  2012 2013 2014 2015 2016 

AKTIVA CELKEM  192 528 210 686 242 913 246 973 287 805 

POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL            

DLOUHODOBÝ MAJETEK  26 268 25 140 37 533 46 321 53 712 

Dlouhodobý nehmotný majetek  0 71 2 281 5 420 5 694 

Dlouhodobý hmotný majetek 26 268 25 069 35 252 40 901 48 018 

Dlouhodobý finanční majetek  0 0 0 0 0 

OBĚŽNÁ AKTIVA  165 627 184 210 203 713 198 865 232 377 

Zásoby  18 444 22 932 23 887 18 879 25 109 

Dlouhodobé pohledávky  48 406 68 137 17 850 17 850 0 

Krátkodobé pohledávky  44 618 36 504 101 715 111 403 48 711 

Krátkodobý finanční majetek 54 159 56 637 60 261 50 733 158 557 

OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV  633 1 336 1 667 1 787 1 716 

Časové rozlišení  633 1 336 1 667 1 787 1 716 

PASIVA CELKEM  192 528 210 686 242 913 246 973 287 805 

VLASTNÍ KAPITÁL  145 378 167 281 201 886 225 940 249 749 

Základní kapitál  1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Kapitálové fondy  10 998 10 998 10 998 10 998 10 998 

Rezervní fondy, (Nedělitelný fond) a ostatní 
fondy ze zisku  

1 952 386 223 100 269 

Výsledek hospodaření minulých let 121 578 131 428 154 396 189 165 213 342 

Výsledek hospodaření běžného účetního období  9 850 23 469 35 269 24 677 24 140 

CIZÍ ZDROJE 46 121 42 738 40 225 20 344 36 685 

Rezervy  1 386 4 350 5 565 1 046 1 544 

Dlouhodobé závazky 1 054 1 122 1 427 1 706 2 435 

Krátkodobé závazky  43 681 37 266 33 233 17 592 32 706 

Bankovní úvěry a výpomoci  0 0 0 0 0 

OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV 1 029 667 802 689 1 371 

Časové rozlišení  1 029 667 802 689 1 371 



 

 

 

Příloha IV. – Výkaz zisku a ztráty sestavený ve zkráceném rozsahu v tis. Kč za 2012 -  

2016 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Tržby za prodej zboží 308 588 0 1 185 4 266 

Náklady vynaložené na prodané zboží  261 404 0 1 217 4 285 

Obchodní marže  47 184 0 -32 -19 

Výkony  201 961 214 093 238 835 236 533 252 905 

Výkonová spotřeba 117 543 120 559 121 415 125 289 134 034 

Přidaná hodnota  84 465 93 718 117 420 111 212 118 852 

Osobní náklady 70 253 67 793 73 481 76 608 85 015 

Daně a poplatky 446 464 653 440 468 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  3 829 3 528 3 863 4 721 5 834 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  7 628 3 881 4 710 3 699 4 624 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu 5 581 1 172 2 025 1 396 1 917 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období -2 331 204 -521 1 623 -83 

Ostatní provozní výnosy 985 299 1 072 312 346 

Ostatní provozní náklady 3 715 997 3 143 2 181 2 780 

Provozní výsledek hospodaření  11 585 23 740 40 558 28 254 27 891 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

Výnosové úroky  1 543 2 800 3 129 3 088 1 937 

Nákladové úroky  0 0 0 0 0 

Ostatní finanční výnosy  1 489 3 331 487 87 148 

Ostatní finanční náklady  2 314 1 039 755 1 096 404 

Finanční výsledek hospodaření  718 5 092 2 861 2 079 1 681 

Daň z příjmů za běžnou činnost  2 453 5 363 8 150 5 656 5 432 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost  9 850 23 469 35 269 24 677 24 140 

Mimořádné výnosy  0 0 0 0 0 

Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti  0 0 0 0 0 

Mimořádný výsledek hospodaření  0 0 0 0 0 

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  9 850 23 469 35 269 24 677 24 140 

Výsledek hospodaření před zdaněním 12 303 28 832 43 419 30 333 29 572 


