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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti  

ve sledovaném období 2012–2016 s pomocí jednotlivých finančních ukazatelů  

a na základě získaných výsledků navrhnout opatření, která by vedla ke zlepšení situace 

společnosti. První část obsahuje teoretická východiska, cíle a metodiku pro danou 

problematiku. Druhá část je věnována výpočtům finančních ukazatelů a jejich následná 

interpretace. Závěrečná část se zabývá vlastními návrhy řešení.  

 

Abstract 

The objective of this bachelor’s thesis is evaluation of the company’s financial situation 

in the period from 2012 to 2016 using individual financial indicators and suggestion for 

possible improvement of company’s situation based on obtained results. The first part 

contains theoretical basis, objectives and methodology for the given issue. The second 

part is dedicated to calculation of financial indicators and their subsequent interpretation. 

The final part follows up with suggested solutions. 
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ÚVOD 

Každodenně jsou ve společnostech činěna zásadní rozhodnutí, která mohou významně 

ovlivnit jejich stávající i budoucí situaci. Tato rozhodnutí však zpravidla nelze činit bez 

náležitých informací a znalostí. Jedním z předpokladů úspěšného řízení firmy je tedy 

měření současné firemní výkonnosti, například pomocí metod finanční analýzy, jejímž 

cílem je komplexní vyhodnocení finančního zdraví podniku. 

Finanční analýza odkrývá především slabé stránky v hospodaření, zda podnik efektivně 

využívá stálá aktiva, je schopen včas splácet své závazky a řadu dalších klíčových 

faktorů. Základním zdrojem dat pro vypracování finanční analýzy jsou účetní výkazy, jež 

zahrnují rozvahu, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash-flow a přílohu.  

Současné podnikatelské prostředí je ovlivňováno rychle se měnící ekonomikou, vývojem 

technologií, rozvojem průmyslové automatizace a globalizace. Z těchto důvodů  

by se společnost měla zaměřit především na strategii podniku, jelikož je zásadním 

východiskem pro dlouhodobá rozhodnutí a nastavení dlouhodobých cílů pro její naplnění. 

Strategií každého podniku by současně mělo být pružné reagování na změny 

v konkurenčním prostředí, v němž se nachází. Absence této strategie by mohla 

nepříznivým způsobem ovlivnit výsledky, jež si společnost vytyčila.  

Pro účely této bakalářské práce jsem si zvolila společnost, která se zabývá autorizovaným 

prodejem a servisem automobilů značky Renault a Dacia. Důvodem zpracování finanční 

analýzy této společnosti je neustálý vývoj a inovace v automobilovém průmyslu  

a navyšující se poptávka spotřebitelů po moderních vozidlech.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace a posouzení 

finančního zdraví společnosti, která se zabývá autorizovaným prodejem a servisem 

osobních automobilů značky Renault a Dacia pomocí vybraných metod finanční analýzy 

za pětileté období. K dosažení tohoto cíle je nutné získat informace a data, která jsou 

nezbytná k provedení finanční analýzy. Dalším krokem je intepretace zjištěných výsledků 

a na základě nich navrhnout řešení, která by vedla ke zlepšení situace a zároveň k posílení 

pozice společnosti na trhu.   

Dílčí cíle bakalářské práce jsou: 

• pomocí literární rešerše vypracovat teoretická východiska a vymezit jednotlivé 

ukazatele, 

• seznámit se základními údaji a popsat analyzovanou společnost, 

• provést finanční analýzu společnosti ve sledovaném období 2011–2016  

a interpretovat získané výsledky jednotlivých ukazatelů, porovnat s oborovým 

průměrem a doporučenými hodnotami, 

• zpracovat analýzu vnějšího a vnitřního prostředí, která odhalí silné a slabé stránky 

společnosti, její příležitosti a hrozby pomocí SWOT analýzy, 

• na základě zjištěných skutečností navrhnout případná řešení, která by vedla  

ke zlepšení finančního zdraví společnosti a posílit pozici na trhu před konkurencí.  

Pro zpracování bakalářské práce budu využívat metod strategické analýzy, jenž tvoří 

Porterův model pěti sil, McKinsey model 7S, PESTLE analýza zakončeno SWOT 

analýzou. Dále se v analytické části budu opírat o základní metody finanční analýzy, které 

slouží pro vyhodnocení účetních dat. Při výpočtech budou použity absolutní ukazatele, 

poměrové ukazatele a soustavy ukazatelů. 

Použité empirické a logické metody: (1, s. 21-23) 

• Pozorování je plánované a systematické sledovaní dané skutečnosti. 

• Srovnání se zaměřuje na rozdíly či shody mezi určitými jevy. Srovnávat lze 

výsledky ukazatelů s doporučenými hodnotami, s odvětvovým průměrem a další.  
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• Analýza rozebírá zkoumaný předmět či jev na jednotlivé části za účelem dalšího 

zkoumaní lepší pochopení jednotlivých částí umožňuje poznat jev jako celek.  

• Syntéza představuje sjednocení jednotlivých částí v jeden celek, dále sleduje 

vzájemné souvislosti mezi částmi celku.  

• Indukce vyvozuje obecný závěr na základě velkého počtu poznatků  

o jednotlivostech. 

• Dedukce při této metodě postupujeme od obecných závěrů k jednotlivým.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této kapitole jsou vysvětleny základní teoretické znalosti a základní pojmy, ze kterých 

bude tato práce vycházet. V úvodu představím problematiku finanční analýzy, důvody 

její existence, uvedení popisu uživatelů a zdrojů, ze kterých finanční analýza čerpá. Dále 

se zaměřím na samotné nástroje finanční analýzy a metody, které budou využity v rámci 

praktické části této práce.  

2.1 Finanční analýza 

Finanční analýza je využívána ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. 

Odkrývá, zda je podnik dostatečně ziskový, je schopen hradit včas a spolehlivě  

své závazky, má vhodnou kapitálovou strukturu, nebo jestli jsou efektivně využívána 

stálá aktiva a řada dalších klíčových skutečností (2, s. 17). 

Dostatečná znalost finanční situace podniku podporuje rozhodování manažerů,  

a to zejména v následujících otázkách. V otázce získávání finančních prostředků, 

optimalizace kapitálové struktury, rozdělování zisku, alokování volných peněžních 

zdrojů a také rozhodování o poskytnutí obchodního úvěru. Informace o finančním 

postavení je stěžejní jak ve vztahu k minulosti, tak zejména pro odhad a prognózu 

budoucího vývoje (2, s. 17). 

Finanční analýza je tedy nedílnou součástí finančního řízení, protože podává zpětné 

informace o tom, čeho dosáhla v jednotlivých oblastech, zda se podařilo naplnit 

předpoklady, ale také naopak kde došlo k situaci, kterou firma nepředpokládala,  

nebo ji chtěla zabránit (2, s. 17). 

Výsledky slouží nejenom pro vlastní potřebu firmy, ale zajisté pro uživatele, kteří nejsou 

součástí podniku, ale jsou s ním spjati finančně, hospodářsky a podobně (2, s. 17). 

2.2 Členění finanční analýzy 

Technická analýza  

Využívá účetní data tedy finanční výkazy a přílohu k nim a další ekonomické informace 

jako je výroční zpráva podniku, statistické údaje za obor, region, národní hospodářství 

(3, s. 7). 
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Fundamentální analýza  

Kromě technické analýzy využívá také i metody a kvalitativní charakteristiky,  

jež umožňují kvalitativní popis například SWOT analýz, analýzy trhu. Posouzení finanční 

situace společnosti je zaměřeno na budoucí období a opírá se o vývojové tendence širšího 

okolí společnosti tedy vývoj trhu, odvětví, národního hospodářství jako celku.  

Tato analýza se přibližuje pojetí výkonnosti, jelikož poskytuje důležité rozšíření pohledu  

na výkonnost společnosti, kde finanční měřítka jsou nedostačující (3, s. 7). 

2.3 Uživatelé finanční analýzy 

Informace, které se týkají stavu finančního podniku, slouží nejenom manažerům, ale řadě 

dalších subjektů, které jsou spjaty s daným podnikem. Uživatele finanční analýzy 

můžeme rozdělit na externí a interní: (4, s. 48) 

1. Externí uživatelé  

• investoři, 

• banky a jiní věřitelé, 

• konkurenti, 

• stát a jeho orgány,  

• obchodní partneři (zákazníci a dodavatelé). 

2. Interní uživatelé 

• manažeři,  

• odboráři, 

• zaměstnanci. 

2.4 Etapy finanční analýzy 

Mezi etapy finanční analýzy patří následující body: (3, s. 15) 

• Stanovit a jednoznačně formulovat cíle finanční analýzy. 

• Zvolit zdroje dat, na jichž základě budě provedena finanční analýza. 

• Vybrat metody finanční analýzy, které budou využity k dosažení cíle a ověření 

jejich, využitelnosti a účelnosti. 

• Předzpracovat a ověřit zdrojová data pro potřeby zvolených metod. 
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• Použít vybrané metody finanční analýzy, výpočet finančních ukazatelů. 

• Vyhodnocení získaných hodnot a jejich interpretace směrem k cíli finanční 

analýzy. 

• Shrnutí zjištěných poznatků a závěrů, které z nich plynou, případně navrhnout 

doporučení, jež by přinesla posun k požadovanému stavu v dalším období.  

2.5 Zdroje dat pro finanční analýzu 

Důležitým krokem pro zpracování finanční analýzy je získat potřebná vstupní data  

a informace. Základním zdrojem informací je účetní závěrka. Rozlišujeme 3 základní 

typy: řádnou, mimořádnou a mezitimní. Nejčastěji vyskytujícím typem účetní závěrky  

je řádná účetní závěrka, která se sestavuje k poslednímu rozvahovému dni, nebo k jinému 

okamžiku, k němuž se vztahuje (2, s. 3). 

Součástí účetní závěrky jsou standardní účetní výkazy jako je rozvaha, výkaz zisku a ztrát 

a přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) (5, s. 49). 

Za velmi cenný zdroj informací k sestavení finanční analýzy můžeme považovat také 

výroční zprávu (4, s. 36). 

Kromě účetní závěrky, lze další informace čerpat ze zpráv vrcholového vedení 

společnosti, z firemní statistiky produkce, poptávky, odbytu či zaměstnanosti, ze zpráv 

vedoucích pracovníků či auditorů, z prognóz a nezávislých hodnocení, z komentářů 

odborného tisku, ze směrnic společnosti a také z burzovního zpravodajství (2, s. 18). 

2.5.1 Rozvaha 

Rozvaha patří mezi základní účetní výkazy každé společnosti. Podává přehled o stavu 

majetku, který společnost vlastní a z jakých zdrojů je financován. Aktiva informují o výši 

a struktuře majetku. O stavu hospodaření společnosti nám podávají přehled pasiva. 

Rozvaha se vždy sestavuje k určitému datu a musí platit, že aktiva se rovnají pasivům  

(2, s. 3). 

Aktiva 

Jsou členěna jednak podle funkce, kterou plní v podniku, podle času, po kterou je majetek 

vázán a také likvidnosti, tedy rychlosti jejich přeměny v peněžní prostředky.  
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Skládají se ze dvou základních skupin, a to z dlouhodobého majetku (stálá aktiva)  

a oběžných aktiv (4, s. 53). 

Rozlišení aktiv v rozvaze je následující: (2, s. 23) 

a) Pohledávky za upsaný základní kapitál  

b) Dlouhodobý majetek  

c) Oběžná aktiva  

d) Časové rozlišení 

Pohledávky za upsaný základní kapitál podávají přehled o nesplacených akciích nebo 

majetkových podílech. Představují pohledávky za jednotlivými upisovateli – akcionáři, 

společníky, členy družstva. Tato položka nabývá často nulových hodnot (2, s. 25). 

Dlouhodobý majetek se člení na dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný 

majetek a dlouhodobý finanční majetek (2, s. 25). 

Oběžná aktiva se obvykle vážou ve výrobním procesu po dobu kratší než 1 rok.  Oběžný 

majetek je charakteristický svou likvidností, rychle se dokáže přeměnit na peněžní 

prostředky, jenž slouží ke krytí splatných závazků. Pro zajištění a plynulost chodu 

výrobního procesu je nezbytné udržovat je v určité výši. Oběžná aktiva se skládají 

z položek zásob materiálu a surovin, pohledávek a krátkodobého finančního majetku  

(5, s. 54-55). 

Majetková struktura obsahuje také položky časového rozlišení. V období, v němž 

položky časového rozlišení vznikly není shodné s obdobím, do něhož věcně spadají  

(5, s. 54-55). 

Pasiva 

Jsou chápána jako základní skupina zdrojů, se kterými společnost pracuje. Zahrnuje 

zdroje podnikového financování majetku (2, s. 31). 

Ve finanční struktuře jsou zachyceny tyto základní položky: (2, s. 31) 

a) Vlastní kapitál  

b) Cizí zdroje  

c) Časové rozlišení 
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Do složky vlastního kapitálu patří základní kapitál, rezervní fondy, kapitálové fondy  

a ostatní fondy tvořené ze zisku a také vytvořený výsledek hospodaření minulých let  

i běžného účetního období (2, s. 32). 

Důležitou položkou finanční struktury podniku představují cizí zdroje, do nichž spadají 

rezervy, které se sestavují na vrub nákladů, tedy snižují vykazovaný zisk, jsou to budoucí 

výdaje, které společnost bude muset například vynaložit v souvislosti s opravováním 

hmotného majetku. Dále dlouhodobé závazky, které představují ve finanční struktuře 

závazky z obchodního styku delší než 1 rok a závazky krátkodobé, které jsou vůči 

dodavatelům kratší než 1 rok. Poslední položku cizích zdrojů představují bankovní úvěry 

a výpomoci, ty tvoří úvěry dlouhodobé (splatnost delší než 1 rok), běžné úvěry  

a krátkodobé finanční výpomoci poskytnuté třetími osobami a společníky obchodních 

společností (2, s. 32). 

Časové rozlišení podává informace o zůstatcích výdajů příštích období (nájemné placené 

pozadu) a zůstatcích výnosů příštích období (předplatné) (2, s. 32). 

Tabulka č. 1: Detailní struktura rozvahy  

(Zdroj: 5, s. 53) 

Označe
ní Položka Označe

ní Položka 

  AKTIVA CELKEM   PASIVA CELKEM 

A. Pohledávky za upsaný základní 
kapitál A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek A. I. Základní kapitál 
B. I. DNM A. II. Kapitálové fondy 
B. II. DHM A. III. Fondy ze zisku 
B. III. DFM A. IV. VH minulých let 

C. Oběžná aktiva A. V. VH běžného účetního 
období 

C. I. Zásoby B. Cizí zdroje 
C. II. Dlouhodobé pohledávky B. I. Rezervy 
C. III. Krátkodobé pohledávky B. II. Dlouhodobé závazky 
C. IV. Krátkodobý finanční majetek B. III. Krátkodobé závazky 

D. Ostatní aktiva B. IV. Bankovní úvěry a 
výpomoci 

D. I. Časové rozlišení C. Ostatní pasiva 
    C. I. Časové rozlišení 
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2.5.2 Výkaz zisku a ztrát  

Smyslem výkazu zisku a ztrát je informovat o úspěšnosti podnikatelské činnosti 

společnosti v podobě dosaženého výsledku hospodaření. Informuje o stavu získaných 

výnosů společnosti v určitém období a nákladech, které vynaložila k jejich dosažení. 

Výnosy jsou peněžní částky, jež společnost nabyla z veškerých činností za dané účetní 

období bez ohledu, zda došlo k jejich inkasu. Náklady představují peněžní částky, které 

společnost vynaložila k dosažení výnosů, ačkoliv k jejich reálnému zaplacení nedošlo  

ve stejném období. Náklady a výnosy neodrážejí skutečné peněžní toky – příjmy, výdaje. 

Výsledný čistý zisk tedy nezobrazuje čistou skutečnou hotovost dosaženou hospodařením 

společnosti (4, s. 66). 

Členění výnosů a nákladů podle podnikatelské činnosti: (5, s. 57) 

• Provozní činnost 

• Finanční činnost 

• Mimořádná činnost  

Výsledek hospodaření z provozní činnosti u výrobních společností se skládá zejména 

z tržeb vlastních výrobků a služeb, který se poté poníží o výrobní spotřebu, osobní 

náklady, daň, odpisy a poplatky. U obchodních společností se skládá z obchodní marže, 

která představuje rozdíl mezi tržbami a náklady na prodané zboží. Výsledek hospodaření 

z finanční činnosti je výsledek, který vyplývá ze způsobu financování a z finančních 

operací společnosti. Součtem finančního a provozního výsledku hospodaření, ponížený  

o daň zjistíme výsledek hospodaření za běžnou činnost. Mimořádný výsledek 

hospodaření se vypočítá jako rozdíl mezi mimořádnými náklady a mimořádnými výnosy. 

Příčina vzniku je způsobena změnou oceňování majetku, škod a mank (5, s. 57-58). 

2.5.3 Výkaz cash flow  

Cash flow je důležitým faktorem pro řízení a analyzování podniku, souvisí  

se zajišťováním jeho likvidity. Cash flow vysvětluje změnu stavu peněžních prostředků 

tedy jejich příliv a odliv. Nesoulad mezi cash flow a ziskem vychází z časového 

nesouladu mezi náklady a výnosy (zisk) a příjmy a výdaji (Cash Flow) (2, s. 47). 
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Struktura výkazu cash flow se zpravidla rozlišuje podle aktiv podniku na: (2, s. 49) 

• Oblast provozní činnosti  

• Investiční oblast  

• Oblast externího financování  

Výkaz cash flow se sestavuje pomocí dvou základních metod, a to přímou a nepřímou.  

V případě volby přímé metody se vytváří přehled peněžních prostředků na základě 

skutečných plateb, které jsou obsaženy v samostatné bilanci peněžních toků.  

Do definovaných položek se seskupují jednotlivé příjmy a výdaje. Nepřímá metoda 

vyplývá z upraveného výsledku hospodaření získaného, který se transformuje na tok 

peněz. Výsledek hospodaření je třeba opravit o nepeněžní operace za sledované období. 

Například může být opraven o odpisy dlouhodobého hmotného majetku, aktivace stroje, 

přijaté zálohy a další (2, s. 49-51). 

2.6 Základní metody finanční analýzy 

Metody a postupy používané ve finančních analýzách se z hlediska historického vývoje 

standardizovaly. Lze je členit různě. Pro svou jednoduchost se v praxi staly velmi 

oblíbenými (2, s. 61). 

Za elementární metody jsou považovány: (2, s. 61) 

• Analýza absolutních ukazatelů 

• Analýza poměrových ukazatelů 

• Analýza rozdílových ukazatelů 

• Analýza provozních ukazatelů 

• Analýza cash flow 

• Analýza soustav ukazatelů  

Vyšší metody: (2, s. 61) 

• Matematicko-statistické metody  

• Nestatistické metody  
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2.6.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza pro hodnocení finanční situace společnosti čerpá z dat, která jsou obsažena 

v účetních výkazech. Změny hodnot v čase sledujeme u ukazatelů absolutních vedle toho 

relativní ukazatele sledují změny hodnot v procentním vyjádření. Využití pro tyto 

ukazatele nalézáme v analýze vývojových trendů a v procentní analýze komponent  

(2, s. 67). 

Analýza stavových ukazatelů 

Stavové ukazatele zobrazují stav k určitému datu, může jím být konec měsíce, čtvrtletí  

či roku. Charakter stavových ukazatelů mají položky rozvahy (7). 

Horizontální analýza (analýza trendu) 

Horizontální analýza porovnává změny hodnot jednotlivých položek finančních výkazů 

v časové posloupnosti. Výpočtem se zjistí absolutní výše změn a její vyjádření 

v procentech k výchozímu roku (2, s. 68). 

!"#$%&'(í	+,ě(. = 01.+.'2%3 −	&1.+.'2%356 

Vzorec č. 1: Absolutní změna  

(Zdroj: 2, s. 68) 

72%.'89(í	+,ě(. = 	
!"#$%&'(í	+,ě(. ∗ 100

&1.+.'2%356
 

Vzorec č. 2: Relativní změna  

(Zdroj: 2, s. 68) 

Vertikální analýza 

Vertikální analýza slouží k vyjádření procentního podílu jednotlivých položek finančních 

výkazů k jediné zvolené základně. Pro rozbor rozvahy se zjišťuje, jak se jednotlivé 

položky procentuálně podílí na celkové bilanční sumě u výkazu zisku a ztrát velikost 

celkových výnosů a nákladů (2, s. 68). 

Analýza tokových ukazatelů  

Tyto ukazatele se vyjadřují v číselných hodnotách, ale nevztahují se k určitému datu,  

ale k celému vymezenému období (7). 
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2.6.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace společnosti s důrazem  

na jeho likviditu. Rozdílové ukazatele jsou označovány jako fondy finančních prostředků, 

tedy rozdíl mezi souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv a krátkodobých pasiv  

(6, s.  35). 

Čistý pracovní kapitál  

Čistý pracovní kapitál patří k nejvýznamnějším rozdílovým ukazatelům. Představuje 

sumu oběžných aktiv sníženou o veškeré krátkodobé cizí zdroje. Velikost pracovního 

kapitálu vyjadřuje platební schopnost podniku. Přebytek krátkodobých likvidních aktiv 

nad krátkodobými zdroji je důkazem toho, že podnik disponuje potřebnou výši relativně 

volného kapitálu, tedy je likvidní. ČPK má dva způsoby vyjádření: manažerské  

a investorské (2, s. 83). 

Manažerské pojetí: 

Č>? = @"ěž(á	.1'89. − Cí+í	1Dá'1$E$"ý	1.G8'á% 

Vzorec č. 3: Čistý pracovní kapitál z manažerského pojetí  

(Zdroj: 7) 

Pojetí investorů:  

Č>? = H%$&ℎ$E$"á	G.#89. − H%$&ℎ$E$"ý	,.J2'21 

Vzorec č. 4: Čistý pracovní kapitál z investorského pojetí  

(Zdroj: 7) 

Čisté pohotové prostředky (Peněžní finanční fond) 

ČPP poskytují hodnotnější vyjádření likvidity naproti ČPK, protože nezahrnuje položky 

oběžných aktiv, které jsou málo likvidní nebo dlouhodobě nelikvidní. ČPP lze vyjádřit 

jako rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. 

Nejvyšší úroveň likvidity představuje přísnou formu ČPP, který do pohotových 

peněžních prostředků zachycuje jenom hotovost a peníze na běžných účtech. Druhá 

varianta, která je méně přísnější zachycuje i likvidní a obchodovatelné cenné papíry tedy 
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šeky, směnky, jelikož tyto peněžní ekvivalenty jsou velmi snadno a rychle 

transformovány na peníze (6, s. 38). 

Č>> = >$ℎ$'$9é	L8(.(č(í	GD$#'ř2E1O − @1.,ž8'ě	#G%.'(é	+á9.+1O 

Vzorec č. 5: Čisté pohotové prostředky  

(Zdroj: 7) 

Čistý peněžně – pohledávkový finanční fond 

Do oběžných aktiv se nezahrnují zásoby, eventuálně i nelikvidní pohledávky. Při výpočtu 

se od takto upravených aktiv odečtou krátkodobé závazky. Tento ukazatel je střední 

variantou mezi ČPP a ČPK (6, s. 38). 

Č>P = (@"ěž(á	.1'89. − Rá#$"O) − ?Dá'1$E$"é	+á9.+1O 

Vzorec č. 6: Čistě peněžně – pohledávkový finanční fond  

(Zdroj: 7) 

2.6.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Za významný a elementární nástroj finanční analýzy se považují poměrové ukazatele. 

Analýza poměrových ukazatelů patří mezi jednu z nejoblíbenějších metod, jelikož 

podává rychlý přehled o finanční stabilitě společnosti. Podstatou poměrového ukazatele 

je, že dává do poměru různé položky finančních výkazů. V praxi se využívá pouze 

několik elementárních ukazatelů, které jsou rozčleněny do skupin v závislosti  

na hodnocení hospodaření a finančního zdraví společnosti. Jsou to především tyto 

skupiny ukazatelů: (2, s. 84) 

• likvidity, 

• aktivity, 

• zadluženosti,  

• rentability, 

• provozních ukazatelů a cash flow  

Analýza likvidity 

Likvidita vyjadřuje obecnou schopnost společnosti hradit své závazky a získat takové 

množství finančních prostředků na provedení nezbytných plateb. Likvidita závisí na tom, 
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jak rychle je společnost schopna inkasovat pohledávky, zda v případě potřeby dokáže 

prodat své zásoby, zda má prodejné výrobky a podobně (5, s. 82). 

Likvidita je důležitým předpokladem pro dlouhodobou existenci společnosti. Dalším 

důležitým pojmem je solventnost, která představuje schopnost společnosti hradit včas,  

v požadované výši a na požadovaném místě splatné závazky, podmínkou pro solventnost 

je tedy likvidita (4, s. 103). 

Do čitatele dosazujeme to, čím je možné platit a ve jmenovateli pak to, co je nutné zaplatit 

(6, s. 73). 

Okamžitá likvidita (cash ratio, likvidita 1. stupně)  

Ukazatel vyjadřuje schopnost společnosti hradit své aktuálně splatné dluhy.  

Do krátkodobého finančního majetku, který je v čitateli, patří peníze v hotovosti  

a na běžném účtu, účty v bankách, krátkodobé cenné papíry, podíly a další finanční 

ekvivalenty (5, s. 83). 

Doporučené hodnoty tohoto ukazatele nabývají hodnot v rozmezí 0,2 až 0,5. Vysoké 

hodnoty představují neefektivnost využití peněžních prostředků (2, s. 92). 

@1.,ž8'á	%8198E8'. =
?Dá'1$E$"ý	L8(.(č(í	,.J2'21

?Dá'1$E$"é	+á9.+1O + ?Dá'1$E$"é	".(1$9(í	ú9ěDO
 

Vzorec č. 7: Okamžitá likvidita  

(Zdroj: 7) 

Pohotová likvidita (quick ratio, likvidita 2. stupně) 

Odstraňuje nevýhody běžné likvidity, neboť ukazatel od oběžných aktiv odečítá zásoby 

jakožto nejméně likvidní část. Velmi nízká hodnota pohotové likvidity v porovnání 

s běžnou likviditou vypovídá o významnosti zásob společnosti v rozvaze. Tato skutečnost 

je typická pro obchodní společnosti, jelikož se přepokládá u zásob rychlá obměna  

a likvidita (6, s. 74). 

Doporučené hodnoty by se měly pohybovat v rozmezí 1 až 1,5. V případě poměru nižším 

než 1 společnost musí přistoupit na prodej zásob (2, s. 92). 
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>$ℎ$'$9á	%8198E8'. = 	
@"ěž(á	.1'89. − +á#$"O

?Dá'1$E$"é	+á9.+1O + ?Dá'1$E$"é	".(1$9(í	ú9ěDO
 

Vzorec č. 8: Pohotová likvidita  

(Zdroj: 7) 

Běžná likvidita (current ratio, likvidita 3. stupně) 

Ukazatel běžné likvidity vyjadřuje kolikrát jsou krátkodobé závazky kryty pomocí 

oběžných aktiv. Zásadní pro ukazatel je struktura zásob, jejich reálné oceňování 

vzhledem k prodejnosti a struktura pohledávek vzhledem k jejich neuhrazení ve lhůtě 

splatnosti. Ukazatel vypovídá o budoucí solventnosti společnosti (6, s. 74). 

Doporučené hodnoty podle průměrné strategie se pohybují v rozmezí 1,6 až 2,5, podle 

konzervativní strategie by hodnoty měly být vyšší než 2,5 a podle agresivní nižší než 1,6, 

ale nikdy nižší než 1. Je tedy na rozhodnutí managementu společnosti, jestli preferuje 

vysoký výnos nebo nízké riziko (4, s. 104). 

Věž(á	%8198E8'. = 	
@"ěž(á	.1'89.

?Dá'1$E$"é	+á9.+1O + ?Dá'1$E$"é	".(1$9(í	ú9ěDO
 

Vzorec č. 9: Běžná likvidita  

(Zdroj: 7) 

Analýza zadluženosti  

Ukazatele zadluženosti informují společnost o výši rizika, jež nese při daném poměru  

a struktuře vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Vyšší hodnoty zadluženosti přináší  

pro společnost vyšší riziko, jelikož nemusí být schopna hradit své závazky bez ohledu, 

zda si vede dobře. Určitá výše zadlužení je pro společnost obvykle užitečná, protože cizí 

kapitál je levnější než vlastní. Tato skutečnost vyplývá z toho, že úroky z cizího kapitálu 

snižují daňové zatížení společnosti, jelikož úrok jako součást nákladů ponižuje zisk,  

ze kterého se hradí daně (daňový štít) (2, s. 84-85). 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost vyjadřuje podíl celkových dluhů k celkovým aktivům, tedy měří 

podíl věřitelů na celkovém kapitálu, z něhož je financován majetek společnosti. Pokud 

hodnota tohoto nabývá vyšších hodnot, tím vyšší riziko přináší pro věřitele. Věřitelské 
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riziko i výnosnost je ovlivňováno zadlužeností společnosti. Tento ukazatel představuje 

významné kritérium pro dlouhodobé věřitele jako jsou komerční banky. Avšak 

zadluženost nemusí být sama o sobě chápána jako negativní, vzhledem ke skutečnosti,  

že není nezbytné, aby společnost financovala svou činnost pouze z vlastních prostředků 

(5, s. 78). 

Doporučená hodnota, která se uvádí v odborné literatuře je mezi 30–60 %, avšak 

nezbytností je respektovat příslušnost odvětví (2, s. 85). 

C2%1$9á	+.E%&ž2($#' = 	
C8+í	+ED$J2

!1'89.	W2%12,
 

Vzorec č. 10: Celková zadluženost  

(Zdroj: 2, s. 85) 

Koeficient samofinancování 

Doplňuje výše popsaný ukazatel celkové zadluženosti a vypovídá o finanční nezávislosti 

společnosti, tedy financování celkových aktiv vlastním kapitálem. Po sečtení obou 

ukazatelů se hodnoty rovnají 1 (6, s. 70). 

?$2L8W82('	#.,$L8(.(W$9á(í = 	
X%.#'(í	1.G8'á%
C2%1$9á	.1'89.

 

Vzorec č. 11: Koeficient samofinancování  

(Zdroj: 6, s. 70) 

Doba splácení dluhů 

Ukazatel představuje dobu, za kterou by společnost byla schopna z provozního cash flow 

hradit své dluhy. V nejlepším případě by tento ukazatel měl mít klesající tendenci  

(2, s. 87). 

H$".	#G%áW2(í	E%&ℎů = 	
C8+í	+ED$J2 − D2+2D9O
>D$9$+(í	W.#ℎ	L%$Z

 

Vzorec č. 12: Doba splácení dluhů  

(Zdroj: 2, s. 87) 
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Úrokové krytí  

Ukazatel představuje výši zadluženosti pomocí schopnosti společnosti hradit úroky.  

V případě, kdy ukazatel dosahuje hodnoty 1, společnost vytváří zisk, který je dostatečný 

pouze pro hrazení úroků věřitelům, ale z pohledu daní, které se odvádí státu a čistého 

zisku, který připadá vlastníkovi již nic nezbylo. Tedy hodnota rovna 1 je nedostačující 

pro společnost, odborná literatura uvádí doporučenou hodnotu 3 a více (2, s. 87). 

ÚD$1$9é	1DO'í = 	
\V]^

_á1%.E$9é	úD$1O
 

Vzorec č. 13: Úrokové krytí  

(Zdroj: 2, s. 87) 

 

 

Krytí fixních poplatků  

Výše uvedený ukazatel doplňuje o stálé platby, placené pravidelně za využití cizích aktiv. 

Může se jednat o dlouhodobé leasingové splátky (6, s. 71). 

?DO'í	L8`(íWℎ	G$G%.'1ů = 	
\V]^ + H%$&ℎ$E$"é	#G%á'1O

_á1%.E$9é	úD$1O + H%$&ℎ$E$"é	#G%á'1O
 

Vzorec č. 14: Krytí fixních poplatků  

(Zdroj: 7) 

Dlouhodobá zadluženost  

Vypovídá o tom, která část aktiv společnosti je financována dlouhodobým cizím 

kapitálem a snaží se najít optimální poměr dlouhodobých a krátkodobých cizích zdrojů. 

Do dlouhodobého cizího kapitálu se zachycují položky dlouhodobých obchodních 

závazků, úvěrů a rezerv (6, s. 72). 

H%$&ℎ$E$"á	+.E%&ž2($#' = 	
H%$&ℎ$E$"ý	W8+í	1.G8'á%

C2%1$9á	.1'89.	
 

Vzorec č. 15: Dlouhodobá zadluženost  

(Zdroj: 6, s. 72) 
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Běžná zadluženost 

Tento ukazatel využívá krátkodobý cizí kapitál, ve kterém jsou zachyceny krátkodobé 

závazky, pasivní a dohadné položky, běžné bankovní úvěry (6, s. 72). 

Věž(á	+.E%&ž2($#' = 	
?Dá'1$E$"ý	W8+í	1.G8'á%

C2%1$9á	.1'89.
 

Vzorec č. 16: Běžná zadluženost  

(Zdroj: 6, s. 72) 

Dlouhodobé krytí aktiv 

Ukazatel vyjadřuje podíl dlouhodobých zdrojů vzhledem k celkovým aktivům 

společnosti (6, s. 72). 

H%$&ℎ$E$"é	1DO'í	.1'89 = 	
X%.#'(í	1.G8'á% + H%$&ℎ$E$"ý	W8+í	1.G8'á%

C2%1$9á	.1'89.
 

Vzorec č. 17: Dlouhodobé krytí aktiv  

(Zdroj: 6, s. 72) 

 

Analýza řízení aktiv  

Ukazatele aktivity označujeme jako ukazatele relativní vázanosti kapitálu  

jak v krátkodobých aktivech, tak i dlouhodobých. Ukazatele vyjadřují dobu obratu  

nebo obratovosti a jsou používány pro řízení aktiv (5, s. 86). 

Ukazatele zachycují schopnost společnosti využívat jednotlivé majetkové části. 

Informují, jestli společnost disponuje rozsáhlými kapacitami, které nejsou příliš využity, 

nebo naopak vysoká rychlost obratu může signalizovat o nedostatku produktivních aktiv, 

neboť z hlediska budoucích růstových příležitostí nebude mít možnost pro jejich 

provedení. Nejhůře může dojít k úpadku v důsledku nezvládnutého růstu (4, s. 107). 

Obrat celkových aktiv  

Na základě tohoto ukazatele zjistíme počet obrátek celkových aktiv v tržbách  

za vymezený časový úsek 1 roku. V situaci, kdy je intenzita využívaných aktiv 
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společnosti nižší než počet obrátek celkových aktiv podle oborového průměru,  

je zapotřebí snížit položky aktiv jejich odprodáním, nebo navýšit tržby (6, s. 66). 

Doporučená hodnota je minimálně na úrovni 1 s ohledem na odvětví (4, s. 108). 

@"D.'	W2%1$9ýWℎ	.1'89 = 	
7$č(í	'Dž"O
!1'89.	W2%12,

 

Vzorec č. 18: Obrat celkových aktiv  

(Zdroj: 6, s. 67) 

Obrat stálých aktiv  

Tento ukazatel je důležitý z hlediska rozhodování o investici pořízení dalšího 

produkčního majetku. V případě, že hodnota nedosahuje výše oborového průměru, tak by 

společnost měla navýšit využití výrobních kapacit a omezit investiční aktivity (6, s. 67). 

@"D.'	#'á%ýWℎ	.1'89 = 	
7$č(í	'Dž"O
a'á%á	.1'89.

 

Vzorec č. 19: Obrat stálých aktiv  

(Zdroj: 6, s. 67) 

Obrat zásob  

Na základě tohoto ukazatele je možné určit, kolikrát v průběhu roku je každá položka 

zásob společnosti prodána a opět uskladněna. Potíž tohoto ukazatele spočívá v tom,  

že zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách, zatímco tržby odrážejí tržní hodnotu, 

tedy dochází k nadhodnocení. Dalším nedostatkem je příslušnost tržeb k tokovým 

veličinám, které odrážejí výslednou celoroční aktivitu, zatímco stav zásob se vztahuje 

k jedinému okamžiku. Jestliže výsledná hodnota je vyšší než oborový průměr, značí  

to o tom, že společnost nedisponuje zbytečně likvidními zásobami, pro které by bylo 

zapotřebí nadbytečné financování. V opačném případě tato situace vypovídá o tom,  

že společnost má zastaralé zásoby, jelikož jejich skutečná hodnota je nižší než oficiálně 

cena uvedená v účetních datech (6, s. 67). 

@"D.'	+á#$" = 	
7$č(í	'Dž"O
Rá#$"O

 

Vzorec č. 20: Obrat zásob  

(Zdroj: 6, s. 67) 



 30 

Doba obratu zásob  

Výsledná hodnota vyjadřuje průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány  

ve společnosti do doby jejich spotřeby nebo prodeje. V případě zásoby výrobků a zboží 

se jedná také o indikátor likvidity, jelikož vyjadřuje počet dnů do přeměny v hotovost 

nebo pohledávku (6, s. 67-68). 

H$".	$"D.'&	+á#$" = 	
>Dů,ěD(ý	#'.9	+á#$" ∗ 360

^Dž"O
 

Vzorec č. 21: Doba obratu zásob  

(Zdroj: 2, s. 104) 

Doba obratu pohledávek 

Ukazatel vypovídá o strategii řízení pohledávek a vyjadřuje, za jak dlouho jsou průměrně 

hrazeny faktury. V případě, kdy je doba splatnosti delší, je nezbytné prozkoumat platební 

kázeň odběratelů. Z pohledu plánování peněžních toků je tento ukazatel významný  

(5, s. 87). 

H$".	$"D.'&	G$ℎ%2Eá921 = 	
@"Wℎ$E(í	G$ℎ%2Eá91O ∗ 360

^Dž"O
 

Vzorec č. 22: Doba obratu pohledávek  

(Zdroj: 7) 

 

 

Doba obratu závazků 

Tento ukazatel udává počet dní, na které poskytli dodavatelé platební úvěr. Souvisí 

s platební morálkou společnosti vůči dodavatelům (5, s. 87). 

H$".	$"D.'&	+á9.+1ů = 	
Rá9.+1O	9ůč8	E$E.9.'2%ů, ∗ 360

^Dž"O
 

Vzorec č. 23: Doba obratu závazků  

(Zdroj: 7) 

 



 31 

Analýza rentability  

 ,,Rentabilita, resp. výnosnost vloženého kapitálu, je měřítkem schopnosti dosahovat 

zisku použitím investovaného kapitálu, tj. schopnosti podniku vytvářet nové zdroje.“ 

(2, s. 98) 

Ukazatele rentability neboli ukazatele výnosnosti, návratnosti nebo profitability ratio.  

U všech ukazatelů pozorujeme obdobnou intepretaci výsledků, jelikož udávají, kolik 

korun zisku připadá na 1 korunu jmenovatele. V praxi se nejvíce setkáváme 

s následujícími ukazateli (4, s. 98). 

Ukazatel rentability celkových aktiv (ROA)  

Ukazatel ROA dává do poměru zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání, bez 

ohledu na zdroj financování (4, s. 98). 

Získané výsledky jsou porovnávány s odvětvovým průměrem (7). 

7@! =	
\!^

C2%1$9á	.1'89.
 

Vzorec č. 24: Rentabilita celkových aktiv  

(Zdroj: 7) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) 

Patří mezi klíčové ukazatele, kterému věnují pozornost především akcionáři, investoři  

a společníci, jelikož podává informaci o tom, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu 

investovaného kapitálu akcionářem (4, s. 99). 

7@\ = 	
\!^

X%.#'(í	1.G8'á%
 

Vzorec č. 25: Rentabilita vlastního kapitálu  

(Zdroj: 7) 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu (ROI) 

Pomocí tohoto ukazatele zjistíme výnosnost dlouhodobého kapitálu vloženého  

do majetku společnosti (2, s. 101). 
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7@] = 	
\V]^

C2%1$9ý	1.G8'á%
 

Vzorec č. 26: Rentabilita vloženého kapitálu  

(Zdroj: 7) 

Ukazatel rentability tržeb (ROS) 

Vyjadřuje, kolik korun zisku je podnik schopen vygenerovat z jedné koruny tržeb 

(5, s. 82). 

7@a =
\V]^
^Dž"O

 

Vzorec č. 27: Rentabilita tržeb  

(Zdroj: 7) 

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů (ROCE)  

Poslední ukazatel vyjadřuje, kolik provozního hospodářského výsledku před zdaněním 

společnost získala z jedné koruny investované akcionáři a věřiteli (4, s. 98). 

Využívá se k prostorovému srovnávání společností, především k hodnocení monopolních 

veřejně prospěšných společností (6, s. 64). 

7@C\ =
d$#G$Eář#1ý	9ý#%2E21	G$	+E.(ě(í + _á1%.E$9é	úD$1O

X%.#'(í	1.G8'á% + H%$&ℎ$E$"é	+á9.+1O
 

Vzorec č. 28: Rentabilita dlouhodobých zdrojů  

(Zdroj: 7) 

Analýza provozních ukazatelů 

Ukazatele se zaměřují na vnitřní řízení společnosti a slouží managementu především 

sledovat a analyzovat vývoj efektivity společnosti. Tyto ukazatele se opírají o tokové 

veličiny, zejména o náklady, neboť jejich řízení vypovídá o hospodárném vynakládání 

jednotlivých druhů nákladů, a tím i dosažení vyššího konečného efektu (6, s. 78). 

Produktivita z přidané hodnoty 

Produktivita z přidané hodnoty podává informace velikosti přidané hodnoty připadající 

na jednoho zaměstnance společnosti (8, s. 184). 
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>D$E&1'898'.	+	Gř8E.(é	ℎ$E($'O = 	
>ř8E.(á	ℎ$E($'.
>$č2'	+.,ě#'(.(Wů

 

Vzorec č. 29: Produktivita z přidané hodnoty  

(Zdroj: 7) 

Produktivita z výkonů  

>D$E&1'89.	+	9ý1$(ů = 	
Xý1$(O

>$č2'	+.,ě#'(.Wů
 

Vzorec č. 30: Produktivita z výkonů  

(Zdroj: 7) 

Nákladovost výnosů 

Na základě tohoto ukazatele můžeme zjistit zatížení výnosů společnosti celkovými 

náklady. V nejlepším případě by měla hodnota mít klesající tendenci (6, s. 79). 

_á1%.E$9$#'	9ý($#ů = 	
_á1%.EO

Xý($#O	("2+	,8,$řáE(ýWℎ)
 

Vzorec č. 31: Nákladovost výnosů  

(Zdroj: 7) 

Materiálová náročnost výnosů  

Ukazatel udává velikost zatížení výnosů energiemi a spotřebovaným materiálem 

(6, s. 79). 

P.'2D8á%$9á	(áD$č($#'	9ý($#ů = 	
aG$'ř2".	,.'2D8á%&	.	2(2De82
Xý($#O	("2+	,8,$řá(ýWℎ)

 

Vzorec č. 32: Materiálová náročnost výnosů  

(Zdroj: 7) 

Ukazatelé na bázi cash-flow a finančních fondů  

Ukazatele jež jsou založeny na fondech finančních prostředků můžeme využívat 

k provedení hlubší analýzy finanční situace společnosti. Pomocí ukazatele je možné 

vyjádřit a poměřit vnitřní finanční potenciál společnosti, tedy jak je schopna z vlastní 

činnosti vytvořit finanční přebytky použitelné k financování potřeb. K tomu jsou využity 
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ukazatele na bázi cash flow, a to v situaci, kdy cílem je poměřování a analyzování 

postavení finančních toků ve finanční situaci společnosti (6, s. 80). 

Rentabilita tržeb z CF  

Ukazatel slouží pro indikaci snížení vnitřního potenciálu nebo zvýšení objemu. Výsledek 

zobrazuje finanční výkonnost společnosti (6, s. 83). 

72('."8%8'.	'Dž2"	+	Cf =
>D$9$+(í	Cf

^Dž"O
	 

Vzorec č. 33: Rentabilita tržeb z CF  

(Zdroj: 7) 

Úrokové krytí z CF 

Na základě tohoto ukazatele je možné zjistit, jak jsou úroky kryty pomocí cash flow  

(6, s. 83). 

ÚD$1$9é	1DO'í	+	Cf = 	
>D$9$+(í	Cf

	_á1%.E$9é	úD$1O
 

Vzorec č. 34: Úrokové krytí z CF  

(Zdroj: 7) 

Výnosnost vložených prostředků z CF  

Xý($#($#'	9%$ž2(ýWℎ	GD$#'ř2E1ů	+	Cf = 	
>D$9$+(í	Cf
!1'89.	W2%12,

 

Vzorec č. 35: Výnosnost vložených prostředků z CF  

(Zdroj: 7) 

2.6.4 Analýza soustav ukazatelů 

Pomocí velkého počtu ukazatelů ať už poměrových nebo rozdílových lze analyzovat 

finanční situaci společnosti, nicméně mají své nedostatky, jelikož se soustřeďují pouze 

na určitý úsek činnosti společnosti. K tomu, abychom se dozvěděli celkovou finanční 

situaci, využíváme soustav ukazatelů, jež jsou označovány jako modely finanční analýzy 

nebo analytické systémy (6, s. 101). 

Rozlišují se dvě soustavy ukazatelů, kterými jsou: (6, s. 101) 
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• Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů 

• Účelové výběry ukazatelů, které se dělí na bonitní a bankrotní modely  

Altmanova formule bankrotu (Z – score)  

Altmanova analýza, jenž bývá označována také jako Altmanův index finančního zdraví 

se využívá k vyhodnocení celkového finančního zdraví společnosti.  Počítá se pomocí 

jediného čísla Z-score, které je složeno z pěti ukazatelů, tedy ze zadluženosti, rentability, 

likvidity a struktury kapitálu. Jednotlivým ukazatelům je přidělena váha na základě 

empirických výzkumů. Pro malé společnosti a společnosti obchodované na kapitálovém 

trhu není přesné hodnotit totožným měřítkem. Z tohoto důvodu Altmanův index má dvě 

podoby. Altmanův index dokáže signalizovat budoucí bankrot společnosti přibližně dva 

roky dopředu (8, s. 189). 

R = 0,717 ∗ i1 + 0,847 ∗ i2 + 3,107	 ∗ i3 + 0,420 ∗ i4 + 0,998 ∗ i5 

Vzorec č. 36: Altmanova formule bankrotu  

(Zdroj: 7) 

X1 Čistý pracovní kapitál / Aktiva celkem  

X2 Kumulovaný nerozdělený hospodářský výsledek minulých let / Aktiva celkem 

X3 EBIT / Aktiva celkem  

X4 Tržní hodnota vlastního kapitálu / Cizí zdroje 

X5 Tržby / Celková aktiva  

Pokud je Z > 2,9, společnost je finančně zdravá a není ohrožena bankrotem; jestliže  

se Z nachází mezi 1,23 až 2,89 jedná se o tzv. šedou zónu, nelze jednoznačně rozhodnout 

vývoji společnosti; v případe Z < 1,23 pro společnost to znamená blížící se finanční 

problémy a případný bankrot (8, s. 190). 

Index IN05 

 Z bankrotních indikátorů vycházejí IN indexy, nicméně index IN05 byl navržen podle 

českých podmínek a zohledňuje i hledisko vlastníka (8, s. 190). 
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Pokud společnost dosahuje výsledků vyšších než 1,6 znamená to, že tvoří hodnotu  

a s pravděpodobností 95 % až 92 % ji nehrozí bankrot. V situaci, že se společnost nachází 

uvnitř šedé zóny rozmezí 0,9 až 1,6 tak ze 70 % bude vytvářet hodnotu a hrozí ji 50% 

bankrot. Jestliže společnost nedosahuje hodnot vyšších než 0,9 nachází se v situaci,  

kdy ji hrozí bankrot s 97% pravděpodobností a nebude ze 76 % vytvářet hodnotu (7). 

]_05 = 0,13 ∗	
C!
CR

+ 0,04 ∗ 	
\V]^

Ú
+ 3,97 ∗ 	

\V]^
C!

+ 0,21 ∗ 	
Xý($#O
C!

+ 0,09

∗ @!/(?R + ?VÚ) 

Vzorec č. 37: Index IN05  

(Zdroj: 7) 

2.7 Analýza vnějšího prostředí  

Při této analýze je okolí podniku rozděleno na dvě části, a to na mikrookolí, které také 

označujeme jako podnikatelské prostředí, kde společnost provozuje svoji činnost,  

a makrookolí, které vytváří společné prostředí pro všechna mikrookolí (9, s. 16). 

2.7.1 Analýza mikrookolí  

Pro analýzu mikrookolí se využívá Porterův model pěti sil. Tento model umožňuje 

manažerům analyzovat konkurenční síly v mikrookolí a odhalit příležitosti, které  

je důležité využít ve strategii, případně pak odhalit hrozby společnosti, kde je potřeba 

zamezit negativní působení (9, s. 17). 

Porter tvrdí, že těchto pět následujících sil působí na společnosti, které jsou uvnitř 

mikrookolí a omezují je ve zvyšování cen a dosahování vyššího zisku. Tyto síly ovlivňují 

jak vývoj společnosti, tak i vývoj mikrookolí. V průběhu času se mohou měnit (9, s. 17). 

PORTERŮV model je zaměřen na analýzu: 

• rivalitu mezi stávajícími společnostmi – v případě, že je tato konkurenční síla 

slabá, společnosti mají možnost navýšit ceny a tím dosáhnout vyššího zisku. 

Jestliže je síla velká, dochází k cenové konkurenci. Vzniká cenová válka, jež 

může zesílit rivalitu mezi společnostmi. Cenová konkurence limituje ziskovost  

a snižuje výnos (9, s. 17-23). 
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• rizika vstupu potenciálních konkurentů – v situaci, kdy je riziko vstupu nízké, 

společnosti mohou využít výhody ke zvyšování cen a dosažení vyššího zisku. 

Toto riziko závisí na výši bariér stupu na trh, které brání společnosti prosadit  

se v daném mikrookolí. Překonání bariér zvyšuje náklady (9, s. 17-23). 

• hrozby substitučních výrobků – existence substitutů vytváří konkurenční 

hrozbu limitující ceny, za kterou společnost prodává, a tím limituje ziskovost  

(9, s. 17-23).  

• smluvní síly kupujících – v případě, kdy kupující tlačí na snižování cen nebo 

požadují vysokou kvalitu mohou vypadat jako hrozba. To navyšuje výrobní 

náklady. Slabí kupující vytváří pro společnost možnost navýšit ceny a získat vyšší 

zisk (9, s. 17-23). 

• smluvní síly dodavatelů – dodavatelé dokáží navyšovat ceny a společnost musí 

toto navýšení zaplatit nebo snížit kvalitu výrobků (9, s. 17-23). 

2.7.2 Analýza makrookolí  

Analýzy makrookolí zahrnuje faktory, jež jsou externí ve vztahu k danému makrookolí  

a ovlivňují podnikový zisk a poptávku. Tyto faktory se v čase mění a vytváří tak prostor 

pro nové hrozby a příležitosti. Makrookolí zahrnuje celkový ekonomický, politický, 

sociální a technologický rámec, v němž společnost operuje (9, s. 26; 10, s. 16). 

Analýza dělící vlivy makrookolí do čtyř základních skupin se označuje jako PEST 

analýza. Tyto skupiny v sobě zahrnují několik faktorů makrookolí, které ovlivňují různou 

měrou společnost (10, s. 16). 

PESTLE analýza rozlišuje následující čtyři skupiny vlivů makrookolí:  

• politické a legislativní faktory představují pro společnosti významné příležitosti, 

ale také ohrožení. Mezi politická omezení, jež se dotýkají každé společnosti  

a jejichž existence určuje prostor pro ekonomickou činnost a také může ovlivnit 

budoucí rozhodování o společnosti. Patří sem např. daňové zákony, cenové 

politiky, regulace exportu a importu apod (10, s. 16-18),  

• ekonomické faktory vyplývají z ekonomické podstaty a jsou charakterizovány 

stavem ekonomiky. Mezi základní indikátory stavu makrookolí patří úroková 

míra, míra ekonomického růstu, míra inflace aj. (10, s. 16-18),  
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• sociální a demografické faktory poukazují na vlivy, které jsou spojené s postoji 

a životem obyvatelstva a jeho strukturou (10, s. 16-18),  

• technologické faktory hrají významnou roli. Společnost by se měla vyhnout 

zastaralosti a měla by prokazovat aktivní inovační činnost. Proto je nutné, aby 

společnost byla neustále v obraze o technických a technologických inovacích  

ve svém okolí (10, s. 16-18).  

2.8 Analýza vnitřního prostředí  

Výzkum pana R. H. Watermana a T. J. Peterse (představitelé koncepce ,,dokonalých 

podniků“) zobrazuje, že úspěšná společnost je ovlivňována sedmi vnitřními faktory, které 

jsou ve vzájemné souvislosti, a proto musí být rovnoměrně rozvíjeny (11). 

Mezi faktory úspěchu patří struktura společnosti, strategie, spolupracovníci, jejich 

schopnosti, styl řízení společnost, systémy a sdílené hodnoty společnosti. Tyto faktory 

tvoří rámec ,,7S faktorů“ společnosti McKinsey (11). 

 

Obrázek č. 1: 7S  

(Zdroj: 11) 
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2.9 SWOT analýza  

SWOT analýza představuje jednoduchý nástroj pro systematickou analýzu klíčových 

faktorů, které ovlivňují postavení společnosti. Cílem analýzy je zjistit, jaká je aktuální 

strategie firmy  (její konkrétní silné a slabé stránky) schopna reagovat na změny v jejím 

prostředí (10, s. 91; 12). 

SWOT analýza je označována jako analýza silných a slabých stránek, příležitostí  

a ohrožení. Původně sestává ze dvou analýz, a to SW a OT.  Při tvorbě SWOT analýzy  

je dobré začít analýzou OT, která je zaměřená na příležitosti a ohrožení, které pochází 

z vnějšího prostředí společnosti, a to jak makroprostředí, tak i mikroprostředí. Následuje 

analýza SW, která se věnuje silným a slabým stránkám. Tato analýza vychází z vnitřního 

prostředí společnosti (systémy, cíle, zdroje, firemní kultura apod.). Určují se na základě 

vnitropodnikových analýz (12). 

Cílem společnosti je omezení svých slabých stránek a podpoření silných, využití 

příležitostí okolí a snaha předvídat a bránit se proti případným ohrožením. Společnost 

může dosáhnout konkurenční výhody nad ostatními. Je důležité, aby měla dostatek 

kvalitních informací z firmy a jejího okolí (12). 

Principy, které je vhodné dodržovat při zpracování analýzy: (13, s. 300) 

• Princip účelnosti – při analýze musí být brán neustále kladen důraz na její účel 

• Princip relevantnosti – soustředit se na důležitá fakta 

• Princip kauzality – zaměření se na příčiny, nikoliv důsledky 

• Princip objektivnosti – analýza musí podávat objektivní obraz  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této kapitole bude představen současný stav analyzované společnosti, včetně uvedení 

základních informací. Na základě teoretických poznatků z odborné literatury budou 

provedeny výpočty jednotlivých ukazatelů finanční analýzy za pětileté období a jejich 

zhodnocení. Poté bude přistoupeno k analýzám, které hodnotí vnitřní a vnější prostředí, 

ve kterém se společnost nachází.  

3.1 Základní informace o společnosti 

Vzhledem k povaze citlivých dat a informací, které jsou v rámci této práce využity, 

nebude společnost jmenována, a informace, které by vedly k její identifikaci, nebudou 

blíže specifikovány.  

Jedná se o společnost s ručením omezeným působící na automobilovém trhu již více než 

26 let se základním kapitálem 10 000 000 Kč. Předmětem jejího podnikání je výroba, 

obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a dále opravy 

silničních vozidel (14). 

3.1.1 Historie společnosti  

Společnost byla založena před více než 25 lety jako autorizovaný dealer motocyklů. 

Krátce po svém působením získala také dealerství osobních a užitkových automobilů 

značky Renault a otevřela provozovnu v Jihomoravském kraji. Po úspěšném vykročení 

na automobilový trh ve svém regionu a s přibývajícím počtem klientů vyvstala otázka 

zvýšení kapacity servisních a prodejních prostorů. Vybudování nového autocentra,  

získání statutu Renault – koncesionář, umožnilo představit a nabídnout zákazníkům celou 

modelovou řadu vozů Renault. V letech 2000–2002 pokračovalo rozšiřování služeb  

o novou klempírnu a centrum užitkových vozů, zaměřené na představení ucelené výrobní 

řady v tomto segmentu. Později byl zahájen prodej ojetých vozů, který se následně 

rozšířil o projekt Renault – Ojeté vozy se zárukou. Díky maximálnímu úsilí o plnou 

spokojenost svých zákazníků jak při nákupu, tak i při následném servisu vozů,  

si společnost udržuje vysoký standart kvality svých služeb, což dokazují přední umístění 

v žebříčku hodnocení importérem Renault ČR, a.s. Společnost v letech 2015 až 2016 

modernizovala své prodejní prostory (15).  
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3.1.2 Organizační struktura společnosti  

Společnost má jediného vlastníka, který je zároveň jednatelem společnosti. Organizační 

struktura je rozdělena na jednotlivé oddělení, a to na ekonomické, servisní a prodejní.  

V roce 2016 společnost zaměstnávala 40 pracovníků (15). 

 

Obrázek č. 2: Organizační struktura  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 15) 

3.1.3 Obchodní program společnosti 

Společnost představuje jednu z největších koncesovaných společností zabývající  

se prodejem a servisem vozů značky Renault a Dacia v České republice. Vyznačuje  

se osobitým přístupem k zákazníkům, díky čemuž si vytvořila za období svého působení 

stálou klientu, která svědčí o spokojenosti a rozmanitosti nabízených služeb. Společnost 

nabízí řadu špičkových a moderních služeb, neustále si rozšiřuje povědomí  

o zkvalitnění služeb a vývoji tržní situace, aby dokázala nabídnout zákazníkům vždy něco 

více než konkurence. Kontrola poskytovaných služeb probíhá prostřednictvím 
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zavedených vícestupňových kontrolních systémů, každý ze zaměstnanců disponuje 

individuální odpovědností. Zpětná vazba funguje ve smyslu kontroly poskytovaných 

služeb a spokojenosti zákazníka.  Společnost cíleně vychovává vlastní tým pracovníků 

(mechanici, prodejci, karosáři atd.), kteří pravidelně prochází školeními (15).  

Nabízené služby na základě koncesionářské smlouvy: (15) 

• Prodej nových a ojetých vozů  

• Autorizovaný servis vozů Renault a Dacia 

• Prodej náhradních dílů a doplňků  

• Ostatní služby (úvěry, povinné ručení, havarijní pojištění) 

3.1.4 Budoucí investice společnosti  

Společnosti již nestačí současné prostory, které má k dispozici. Největší problém  

má se samotným uskladněním vozidel, kvůli čemuž si je nucena další prostory 

pronajímat. Taktéž kapacitní prostory servisu jsou limitované, nelze zde umístit nová 

servisní zařízení, která jsou zapotřebí. Z těchto důvodů není společnost vždy plně schopna 

uspokojit poptávku po svých službách, což se nejvíce projevuje na delší objednací lhůtě, 

která zpravidla činí 5-6 týdnů. Proto se společnost rozhodla vybudovat tři nová nadzemní 

podlaží ve stávající budově. Tuto investici bude financovat prostřednictvím 

dlouhodobého úvěru a část ze svých vlastních zdrojů. 

3.1.5 Hlavní trhy a zákazníci 

Trh, na který se společnost primárně orientuje, je prodej osobních vozů, ale rovněž cílí  

na kupce užitkových automobilů. Pro společnost je důležité cílit především na segment 

zákazníků, pro které je otázka koupě nového vozu, či servis stávajících automobilů 

aktuální. Společnost nabízí celou modelovou řadu vozů Renault a Dacia. Co se týče 

jednotlivých modelů značky Renault, model Clio se stal nejprodávanějším modelem 

v segmentu malých vozů v roce 2016. U značky Dacia vede na prvních příčkách model 

Dacia Duster, který se stal 1. dováženým SUV této značky na českém trhu. 

V následujícím roce Renault Česká republika a.s. uvede na trh 3 modelové řady 

elektromobilů. Analyzovaná společnost bude tedy rozšiřovat svoji stávající nabídku  

o Renault Twizy, Kangoo Z.E. a Zoe (15). 
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3.2 PESTLE analýza  

V této analýze se budu zabývat faktory vnějšího prostředí, které ovlivňují společnost. 

Patří zde politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní a ekologické 

faktory.  

Politické faktory  

V současné době je v České republice politická situace stabilní. Nicméně společnost 

podléhá jako řada ostatních podniků politickým rozhodnutím vlády České republiky,  

což má dopad i na stabilitu legislativního rámce jako omezení v podnikání a další. Česká 

republika je součástí Evropské unie, a proto společnost zároveň podléhá nařízením 

Evropské unie. Příkladem by mohlo být nařízení General Data Protection Regulatin 

(GDPR) platné od 25.5.2018. 

Ekonomické faktory 

Prodej nových automobilů je ovlivňován řadou makroekonomických ukazatelů jako  

je například vývoj HDP, výše úrokových sazeb a míra inflace. Tedy ekonomická situace 

státu ovlivňuje podnikatelské prostředí a potažmo i poptávku po nových vozech. Míra 

inflace za rok 2017 dle Českého statistického úřadu je 2,5 %, což je nejvyšší hodnota  

za posledních 5 let. Spotřebitelské ceny ovlivnily růst cen potravin a nealkoholických 

nápojů, které se meziročně zvedly z -0,9 % na 5,2 %. Vyšší inflace by mohla způsobit 

zdražování jednotlivých druhů zboží. Úrokové sazby jsou příznivé, což by mohlo ovlivnit 

konečného zákazníka ke koupi nového vozu. Hrubý domácí produkt ve třetím čtvrtletí 

2017 vzrostl o 0,5 % a ve čtvrtém čtvrtletí dosahoval hodnoty 5,1 %. Zlepšení situace  

na trhu práce a vyšší příjmy domácností pozitivně ovlivnily výdaje na konečnou spotřebu 

domácností. Životní úroveň obyvatelstva roste. Veškeré uvedené faktory značí příznivý 

ekonomický vývoj, který má mimo jiné vliv na automobilový průmysl, obchod a růst 

poptávky spotřebitelů po nových vozech (17). 

Sociální faktory  

Zájem o nové automobily by se mohl zvyšovat v důsledku rostoucí populace a pokračující 

urbanizace, jež ovlivňují automobilový průmysl.  Podle výsledků Českého statistického 

úřadu je k 30. září 2017 na území České republiky 10 597 473 obyvatel. Míra 
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ekonomické aktivity dosáhla 60,4 %. Obecná míra nezaměstnanosti ve čtvrtém čtvrtletí 

roku 2017 činí 2,4, v porovnání s předešlým rokem se snížila o 1,2procentního bodu. 

Počet nezaměstnaných osob ve třetím čtvrtletí roku 2017 byl 150 100. Nejvyšší počet 

nezaměstnaných obyvatel je v Moravskoslezském kraji, poté následuje Jihomoravský 

kraj. Analyzovaná společnost působí v Jihomoravském kraji, ve kterém je podíl 

nezaměstnaných osob 4,77 % k datu 31.1. 2018 (17).  

Klesající nezaměstnanost má příznivý vliv na vývoj celé ekonomiky, avšak  

pro zaměstnavatele to znamená boj o kvalifikované zaměstnance. V důsledku toho i růst 

mzdových nákladů pro společnost (17).      

Technologické faktory 

Rozvoj automobilového průmyslu je provázen vývojem moderních technologií,  

ve kterém hraje významnou roli současný trend digitalizace a konektivity. Vstup těchto 

technologií může znamenat nové příležitosti pro naši společnost, zároveň však i hrozbu 

v podobě nově vstupujících konkurentů.  

Dalším významným faktorem je růst cen pohonných hmot, kdy se zákazník může 

rozhodovat mezi koupí automobilů s nízkou spotřebou, hybridních vozů či dokonce 

elektromobilů. Zároveň jsou hybridní vozy či elektromobily šetrnější k životnímu 

prostředí na rozdíl od vozů se vznětovým motorem. Renault nabízí 3 modely 

elektromobilů, a zaujímá tak výhodnou pozici na trhu.  

Legislativní faktory 

Právní forma analyzované společnosti je společnost s ručením omezeným, a proto se řídí 

Zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a Zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem. Povinností společnosti s touto právní formou je vést podvojné 

účetnictví, které je upraveno Zákonem č. 563/1992 Sb., o účetnictví.  

Mezi další právní předpisy, kterým společnost podléhá v rámci České republiky patří:  

• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu  

• Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty  

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

• Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb  
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• Zákon č. 16/1993 Sb., o silniční dani  

• Zákon č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů  

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech  

Vzhledem ke skutečnosti, že se zákony a právní předpisy každý rok novelizují, musí mít 

společnost přehled o všech těchto změnách a úpravách v legislativě.  Příkladem by mohly 

být časté změny v zákoníku práce. Zvýšení minimální mzdy na 11 000 Kč měsíčně. Tedy 

podstatné je, aby si společnost zajistila aktuální informace. 

Legislativní zátěž výrazně stěžuje fungování podnikatelského sektoru. Společnost musí 

vynakládat náklady na splnění informačních a jiných povinností, které jí ukládá zákon. 

Příkladem by mohla být elektronická evidence tržeb, která pro společnost představuje 

negativní faktor. Jelikož veškeré dokumenty, které společnosti vzniknou a jsou odeslány, 

jsou needitovatelné, tedy není možnost je upravit. Společnost pak tento problém musí 

řešit vydáním dobropisu, následného dokladu a vše zaúčtovat. V případě dobropisu  

si musí nechat potvrdit od protistrany, že dokument obdržela pro uplatnění nároku  

na odpočet.  

Ekologické faktory 

V současné době byl zaznamenán klesající zájem o dieselové motory, a to z několika 

důvodů.  

Evropská unie neustálé zpřísňuje emisní limity a v případě, kdyby se výrobci rozhodli 

dostát těmto limitům a nařízením, museli by vyvinout nové technologie na čištění spalin. 

To by však znamenalo výrazně vyšší náklady na vývoj, výrobu a v konečném důsledku  

i na servis automobilů.  

Vzhledem k ochraně životního prostředí a zamezení znečištění ovzduší ze spalovacích 

motorů přibývají rovněž zákazy vjezdu vozidel s dieselovým motorem. A to především 

do center jednotlivých měst jako jsou Paříž, Madrid, Athény a další.  

Z těchto důvodů se již nyní v automobilovém průmyslu zaměřují na vývoj hybridních 

vozů, elektromobilů a také alternativních paliv. Jednatelé analyzované společnosti 

předpokládají, že tento trend bude nadále pokračovat, a tak zájem o vznětové motory 

bude nadále upadat, a to především u osobních automobilů.  
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3.3 Analýza odvětví pomocí Porterova modelu pěti sil  

Porterův model pěti sil slouží k podrobnému rozboru vnějšího prostředí společnosti. 

Sleduje působení pěti konkurenčních sil, kterým společnost musí čelit.  

Rivalita mezi stávajícími konkurenty  

Vzhledem k vysokému počtu automobilových dealerů a desítek automobilových značek 

na českém trhu je konkurence velmi vysoká. Zákazník však vždy nemusí disponovat 

potřebnými finančními prostředky, či z jiných důvodů může preferovat vozy ojeté. Proto 

je třeba považovat za konkurenci také prodejce těchto ojetých vozů. Příkladem by mohla 

být statistika svazu dovozců automobilů, která uvádí, že v minulém roce z celkového 

počtu 442 238 registrovaných vozů bylo právě 170 643 ojetých, což činí téměř 39% podíl. 

Rivalita mezi konkurenty probíhá především v podobě cenových rozdílů jako jsou 

například akční nabídky, slevy či jiné benefity. Konkurence se také promítá v nápadité 

reklamní a komunikační strategii, vysokém standartu kvality provedení vozů  

a poprodejních službách, které společnosti nabízejí. Konkurence oproti společnosti nabízí 

část svých produktů také prostřednictvím e-shopu.   

Ve městě, ve kterém společnost působí, se nachází další dvě autorizované prodejny  

a autorizované servisy značky Renault. Nicméně další dealeři této značky působí  

po celé České republice a předhání se ve snaze získat na svoji stranu více zákazníků, díky 

cenově lákavějším nabídkám. Pro tyto zákazníky nehraje příliš velkou roli umístění 

prodejny a jsou zpravidla ochotni zakoupit vůz i mimo svůj region. Z tohoto důvodu 

konkurence působí i daleko za hranicemi svého města či regionu, ve kterém je umístěna. 

Významní konkurenti působící v Jihomoravském kraji: 

Auto Centrum Jih 2000, a.s. – patří mezi největší koncese Renault v České republice 

s 18letou zkušeností. Provozuje dva autosalony včetně servisu a poprodejních služeb 

značky Renault a Dacia. Své provozovny má ve městě Hodonín a Brno. 

OPPORTUNITY, spol. s.r.o. – působí v brněnském regionu více než 20 let a zabývá  

se autorizovaným prodejem a servisem vozů Renault a Dacia.  
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AUTECO BS, s.r.o. – společnost působící ve městě Boskovice více než 20 let. Společnost 

úzce spolupracuje s RCI Financial Services s.r.o., která je jednou z nejvýznamnější 

značkovou leasingovou společností na trhu. 

Autobazar AAA AUTO s.r.o. – společnost působí na trhu již 25 let. Zastoupení má nejen 

v České republice, ale také na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. Za dobu svého 

působení společnost prodala více než 2 000 000 ojetých automobilů.  

Riziko vstupu nových konkurentů na trh  

V současné době působí na automobilovém trhu celá řada významných automobilových 

prodejců, kteří mezi sebou tvoří silné konkurenční prostředí. Nově vstupující společnosti 

tak musí čelit nejen silně zavedené konkurenci, ale také několika dalším překážkám, mezi 

které patří například vysoká kapitálová náročnost.  

Mezi prvotní náklady zcela jistě patří pořízení budovy pro autosalon, prostorů  

pro případný autoservis, parkovací prostory a další nemovité věci. Autoservis  

je samozřejmě spojen s dalšími náklady jako jsou různé stroje a další technické vybavení. 

Samotná koncese s sebou přináší širokou škálu poplatků a kritérií, které musí společnosti 

splňovat. Dealeři musí platit určité finanční částky, za které si nakupují služby,  

na základě kterých je pak dovozce poskytuje. Navíc jsou automobiloví dealeři zpravidla 

rovněž zavázáni dodržovat určitý zavedený branding výrobce, do čehož patří  

i vizuální podoba exteriéru či interiéru pobočky. Společnost tak musí být na veškeré 

možné změny v brandingu připravena, jelikož mohou představovat další značné náklady. 

Nicméně v automobilovém průmyslu se stále více prosazuje důraz na nové technologie  

a vyšší bezpečnost. Z tohoto pohledu vstup nových konkurentů není nereálný. Vstup nové 

značky, která vstoupí na trh s novými možnosti a technologiemi, ať už půjde o typ 

pohonu, autonomní vlastnosti či jiné technologické inovace, může vzbudit značnou 

pozornost zákazníků. Především pak u těch, u kterých převáží tyto inovace či náklady 

pořízení a údržbu jejich loajalitu k původní značce.  

Vyjednávající síla dodavatelů  

V tomto případě můžeme považovat vyjednávací sílu dodavatelů jako neomezenou. 

Společnost je pouze dealer, a tedy téměř veškeré prodávané produkty odebírá od jediného 

dodavatele, kterým je společnost Renault Česká republika, a.s. Není zde prostor  
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na vyjednávání o nákupních cenách, a právě tato skutečnost neumožňuje společnosti 

posílit pozici z pohledu konkurence na úkor dodavatelů. Společnost má koncesionářskou 

smlouvu, která se uzavírá na 1 rok, a ta řeší veškerou problematiku obchodování  

včetně podmínek, které musí společnost dodržovat a splňovat k uspokojení dodavatele.  

V tomto smyslu je společnost plně podřízena dodavateli. 

Vyjednávací síla odběratelů  

V automobilovém průmyslu můžeme považovat vyjednávací sílu odběratelů rovněž  

za velmi výraznou, a to především z důvodu, že na tomto trhu existuje rozsáhlá nabídka. 

Zákazník má možnost výběru jak ze široké škály automobilových značek, 

tak z jednotlivých prodejců, a tak je schopen do jisté míry ovlivnit i konečnou cenu 

produktu.  

Nicméně pro každého výrobce či prodejce je velmi důležité si správně určit cílovou 

skupinu zákazníků, a to především z hlediska ceny, kvality a atraktivnosti. Je velmi 

pravděpodobné, že výrobci luxusních automobilů jako jsou Bentley, Bugatti, Jaguar  

a další, nebudou brát v úvahu konečnou cenu produktu tolik jako ostatní faktory 

ovlivňující jeho atraktivitu. Pro tyto výrobce bude tedy naopak vyjednávací síla 

odběratelů velmi nízká. To však do jisté míry platí i u více dostupných, avšak stále  

do vyšší třídy patřících značek. Bohužel tento případ se netýká současné situace 

analyzované společnosti. 

Hrozba substitučních výrobků  

Na substituty zde můžeme pohlížet ze dvou aspektů, a to nahrazení automobilové dopravy 

jako takové, například městskou hromadnou dopravou, vlaky, letadly  

či nemotorovými vozidly. Což však můžeme v tomto případě nazvat spíše substitucí 

službou, které jsou v současné době podporovány především vysokými cenami 

pohonných hmot, životní úrovní občanů a zájmů o životní prostředí. Pokud se zaměříme 

na samotnou substituci výrobku, tedy automobilu je vždy nutné zvažovat cílovou skupinu 

prodejce. Na trhu existuje velmi široká škála výrobců, kteří se zaměřují buď na luxusní 

vozy, či na vozy spíše dostupné. Pokud zvažujeme nabízené značky Renault a Dacia, 

jedná se o střední třídu automobilů, která je na trhu nejvíce zastoupena, a tudíž existuje 

velká škála substitučních produktů.  
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3.4 Analýza vnitřního prostředí 7S 

Strategie  

Jak již bylo zmíněno, společnost se specializuje na prodej a servis automobilů značky 

Renault a Dacia. Hlavní prioritou společnosti je vytvoření stále klientely, ke které vždy 

přistupuje osobitě a profesionálně.  

Zaměstnanci společnosti se tedy vždy snaží poskytovat perfektní zákaznické i servisní 

služby a zároveň vyhovět veškerým požadavkům včetně specifických potřeb každého 

zákazníka. 

Dále je důležité zmínit, že společnost se snaží udržovat vřelé vztahy s dodavatelem 

Renault a.s. Česká republika. Jelikož je společnost dealer a má tak s Renaultem 

uzavřenou koncesionářskou smlouvu, která je sjednaná pouze po dobu jednoho roku 

s pravidelným obnovením. Hrozba ukončení činnosti společnosti přichází v případě 

rozvázání této koncesionářské smlouvy. 

Záměrem společnosti je dlouhodobě zvyšovat její tržní hodnoty. Zároveň vytvořit pevný 

tým kvalifikovaných zaměstnanců, kteří budou šířit dobré jméno a povědomí  

o společnosti.  

Sdílené hodnoty 

Společnost klade důraz již od svého začátku především na spokojenost svých cílových 

zákazníků. K tomu je důležitá spolupráce a odpovědnost mezi jednotlivými divizemi. 

Profesionalita a respekt ve vztahu k zákazníkům a vzájemná důvěra mezi jednotlivými 

spolupracovníky.  

Struktura  

Společnost má jediného vlastníka, který je zároveň jednatelem společnosti. Organizační 

struktura je rozdělena na jednotlivá oddělení, a to na ekonomické, servisní a prodejní.  

V roce 2016 společnost zaměstnávala 40 pracovníků.  

Styl vedení  

Ve společnosti je využíván direktivní styl řízení, jelikož majitel společnosti je zároveň 

ředitelem, pouze on může rozhodovat o důležitých děních ve společnosti. Vzájemně mezi 
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sebou spolupracují ředitelé jednotlivých středisek, a to ekonomický, obchodní a servisní, 

avšak žádný z nich nemá udělenu prokuru.  

Systémy a procesy 

Společnost využívá informační systém DMS klient, který ji dodal Renault a.s. Tento 

systém je centralizovaný a používají ho povinně všichni dealeři Renaultu. Dále pak 

společnost užívá systém pro účetnictví a obchodních modulů pro autosalon, autoservis  

a autobazar. Společnost je propojena do různých systémů v rámci Renaultu přes webové 

rozhraní. Dále provozuje internetovou prezentaci, na které je možné naleznout aktuální 

nabídku nových i ojetých automobilů. Naneštěstí však tato prezentace dosahuje dle slov 

zástupce společnosti velmi nízké návštěvnosti.  

Spolupracovníci 

Obchodní prostředí podněcuje zaměstnance k soutěživosti, jelikož se snaží dosáhnout 

stanovených plánů a získat tak náležité benefity. I přes tuto míru zdravé soutěživosti, 

společnost však usiluje o dobré vztahy na pracovišti a pravidelně tak pořádá různé firemní 

akce. 

Společnost zaměstnává velké množství kvalifikovaných a spolehlivých zaměstnanců, 

nicméně v současné době se potýká s problémem najít vhodného kandidát na pozici 

mechanika. 

Schopnosti  

U zaměstnanců, jež jsou zastoupeni v ekonomické a především v prodejní divizi, jsou 

požadovány takzvané ,,soft skills“. Mezi tyto schopnosti patří například právě příjemné 

vystupování, komunikativní dovednosti, zodpovědnost a asertivní chování. Neméně 

důležitá vlastnost je neustálá chuť se vzdělávat v oblasti, ve které se zaměstnanec 

specializuje. 

U zaměstnanců, kteří pracují v servisním oddělení, se vyžadují spíše takzvané  

,,hard skills“ jako jsou například odborné znalosti, manuální zručnost a schopnost 

obsluhovat stroje. 
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3.5 Finanční analýza společnosti  

Tato kapitola je zaměřena na finanční analýzu společnosti, která bude provedena pomocí 

jednotlivých ukazatelů za období 2012–2016. Součástí této analýzy je analýza stavových, 

tokových a poměrových ukazatelů. Závěrečná část této kapitoly je věnována analýze 

soustav ukazatelů, do které spadá Altmanův index finančního zdraví a Index IN05.  

3.5.1 Poklady pro zpracování finanční analýzy 

Pro zpracování finanční analýzy byly použity finanční výkazy za období 2012-2016, tedy 

výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu, rozvaha v plném rozsahu, výkazy cash flow, přílohy 

k účetní závěrce a zprávy auditora. Začátkem roku 2016 vstoupila novela zákona  

o účetnictví č. 250/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., pro podnikatele. 

V rámci účetních výkazů došlo k poměrně velkým změnám, jelikož je pro mě toto téma 

zajímavé a významné, tak jsem účetní výkazy za období 2012-2015 přepočítala a upravila 

dle vyhlášky. Společnost vede účetnictví a sestavuje účetní závěrku v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy 

(15). 

3.5.2 Analýza stavových ukazatelů 

Analýza stavových ukazatelů se skládá z horizontální a vertikální analýzy položek 

finančních výkazů. V rámci horizontální analýzy se zaměříme na vývojové trendy 

položek rozvahy, výkazu zisku a ztrát a cash flow za pětileté období. Výsledné hodnoty 

jsou uvedeny v absolutním a procentním vyjádření. Dále bude provedena vertikální 

analýza aktiv a pasiv společnosti. Získané výsledky vyjadřují procentní podíl 

jednotlivých položek rozvahy ke zvolené základně aktiv či pasiv za sledované období.  

Horizontální analýza aktiv a pasiv  

Horizontální analýza sleduje změny hodnot jednotlivých položek finančních výkazů  

ve sledovaném období. Výpočtem zjistíme absolutní výši změn jednotlivých položek  

(tis. Kč) a zároveň její procentní vyjádření. Procentní vyjádření poskytuje uživateli lepší 

představu o významnosti a velikosti proběhlé změny mezi jednotlivými roky.  
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Tabulka č. 2: Horizontální analýza aktiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 15) 

AKTIVA 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Kč % Kč % Kč % Kč % 

Aktiva celkem -13 996 -10,30 23 501 19,28 36 796 25,30 85 216 46,77 

Dlouhodobý majetek  -8 673 -11,53 -3 889 -5,85 999 1,59 14 703 23,10 

DNM 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

DHM -8 673 -11,53 -3 889 -5,85 999 2,00 14 703 23,00 

DFM 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Oběžná aktiva -3 886 -6,40 27 051 47,61 35 153 41,91 71 453 60,03 

Zásoby -4 965 -11,72 14 619 39,09 22 485 43,22 57 723 77,48 

Dlouhodobé pohledávky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Krátkodobé pohledávky 391 2,18 13 100 71,45 11 332 36,05 14 831 34,68 

Krátkodobý finanční 
majetek 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Peněžní prostředky 688 172,00 -668 -61,40 1 336 318,10 -1 101 -62,70 

Časové rozlišení -1 437 -100 339 -23,59 644 -58,65 -940 -207,05 

Ve vývoji celkových aktiv za sledované období docházelo k nárůstu kromě roku 2013, 

kdy došlo ke snížení celkových aktiv v porovnání s předešlým rokem o 13 996 tis. Kč, 

tedy 10,30 %. Na tomto výrazném poklesu se podílely hlavní položky aktiv,  

a to dlouhodobý majetek, oběžná aktiva a časové rozlišení. V části dlouhodobého majetku 

zaznamenala pokles položka dlouhodobého hmotného majetku v roce 2013 o 11,53 %. 

Došlo ke snížení hodnoty hmotných movitých věcí a souboru movitých věcí  

a položek stavby v důsledku účetních odpisů a také pozemky zaznamenaly úbytek. 

Společnost vlastní software, který každoročně 100 % odepisuje. Dlouhodobý finanční 

majetek je nulový, nedošlo tedy k žádné změně. V oběžných aktivech došlo k poklesu  

o 6,40 %, jelikož se snížila položka zásob, a to především hodnota výrobků  

a zboží o 4 965 tis. Kč, což bylo způsobeno například prodejem nových a ojetých vozů 

na skladě. Nicméně tato položka se mění v závislosti na tom, jak rychle dochází k obratu 

tohoto zboží. V roce 2013 došlo oproti roku 2012 k růstu krátkodobých pohledávek  

o 2,18 %. Důvodem bylo navýšení položek daňových pohledávek ke státu a poskytnutí 

krátkodobých záloh a ostatních pohledávek. V roce 2012 společnost poskytla jednateli 

půjčku. Zároveň došlo ke zvýšení peněžních prostředků, a to jak na bankovním účtu,  



 53 

tak i v pokladně, což zapříčinil pokles tedy úhrada pohledávek z obchodních vztahů. 

Poslední změna se týkala časového rozlišení, kdy náklady příštích období zaznamenaly 

100 % pokles z 0 na zápornou hodnotu 1 437 tis. Kč.  

V roce 2014 se hodnota celkových aktiv oproti roku 2013 navýšila o 19,28 %. Na růstu 

aktiv se výrazně podílela oběžná aktiva, a to konkrétně zásoby a krátkodobé pohledávky, 

kromě peněžních prostředků, které se razantně snížily o 61,40 %. Zároveň  

v položkách dlouhodobého majetku a časového rozlišení došlo k redukci. Dlouhodobý 

majetek klesl o 5,85 %. Důvodem tohoto poklesu je snižování hodnoty položek 

dlouhodobého hmotného majetku o odpisy. Nicméně hmotné movité věci a soubory 

movitých věcí vzrostly o 39 tis. Kč. Společnost v roce 2014 disponovala poskytnutou 

zálohou na dlouhodobý majetek. V oběžných aktivech proběhla významná změna 

v položce zásob, která vzrostla o 39,09 %. Tento růst je zapříčiněn navýšením hodnoty 

skladu o nové a ojeté vozy. Krátkodobé pohledávky oproti předešlému roku narostly  

o 71,45 %, tedy o 13 100 tis. Kč. Nárůst krátkodobých pohledávek nastal  

díky pohledávkám z obchodních vztahů, které vzrostly o 8 896 tis. Kč. Společnost 

k 31.12.2014 evidovala pohledávky ve výši 14 tis. Kč s lhůtou splatnosti delší  

než 5 let. Nárůst krátkodobých pohledávek byl důvodem poklesu peněžních prostředků 

především v pokladně. Hodnota peněžních prostředků klesla o 668 tis. Kč. Pokles byl 

zapříčiněn také poskytnutím půjčky jednateli společnosti v roce 2014. Položka časového 

rozlišení se za období 2014 se zvýšila o 339 tis. Kč, avšak je stále záporná.  

Mezi období 2014 a 2015 došlo opět k růst celkových aktiv, a to více efektivnějšímu,  

než tomu bylo v předešlém období. Položka aktiv vzrostla o 25,30 %. Dlouhodobý 

majetek naproti předešlým obdobím nepatrně vzrostl o 2 %. Jelikož společnost v roce 

2015 zakoupila hmotné movité věci a soubory movitých věcí v hodnotě 716 tis. Kč.  

Společnost se rozhodla v roce 2015 pro modernizaci svého autosalonu za 4 561 tis. Kč,  

a proto také došlo k navýšení položek stavby. Položka oběžných aktiv se razantně zvýšila 

o 41,91 %. Došlo opět ke zvýšení položek krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů 

a položek zboží. Snížily se daňové pohledávky vůči státu o 2 947 tis. Kč, a velmi výrazně 

se zvýšily peněžní prostředky téměř o 4násobek původní částky. Tento růst nastal také 

díky splacení pohledávek z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti delší než 5 let. Časové 

rozlišení v tomto roce opět vzrostlo o 644 tis. Kč, ale stále se pohybuje v záporných 

hodnotách.  
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Poslední analyzovaný rok 2016 přinesl nejrazantnější změny v celkových aktivech,  

jež se zvýšily o 46,77 %, tedy největší nárůst za všechna sledovaná období. Dlouhodobý 

majetek se zvýšil o 14 703 tis. Kč, což je největší hodnota za všechny roky. Společnost 

v roce 2016 nakoupila hmotné movité věci a soubory movitých věcí, pozemek se stavbou 

a provedla technické zhodnocení ve formě zastřešení dvora mezi autosalonem Renaultu 

a dílnou. Navýšení také zaznamenala položka oběžných aktiv o 60,03 %. Došlo k růstu 

položky zásob o 57 723 tis. Kč nákupem zejména nových vozů. V tomto roce došlo 

k rapidnímu snížení peněžních prostředků o 1 101 tis. Kč. Tento pokles byl zapříčiněn,  

že společnost investovala do nemovitého majetku a zvýšily se jí krátkodobé pohledávky 

z obchodních vztahů o 34,68 %. Také se navýšila položka daňové pohledávky ke státu  

o 8 506 tis. Kč. V tomto roce společnost neposkytla jednateli půjčku a neevidovala žádné 

krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti delší než 5 let.  Časové 

rozlišení v roce 2016 výrazně pokleslo o 940 tis. Kč. Na tomto poklesu se podílely 

náklady příštích období, která za všechna sledovaná období vycházela v záporných 

hodnotách.  

 

Graf č. 1: Vývoj aktiv v letech 2012–2016  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 15) 

Z následujícího grafu je patrný výrazný růst celkových aktiv za sledovaná období 2012 

až 2016. Nejrazantnější změnu můžeme sledovat u položky oběžných aktiv, která  

se za 5leté období navýšila z hodnoty 60 709 tis. Kč na 190 480 tis. Kč. Naopak 
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dlouhodobý majetek byl po celé období relativně stabilní položkou. Časové rozlišení  

ve sledovaném období nabývalo pouze záporných hodnot.  

Tabulka č. 3: Horizontální analýza pasiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 15) 

PASIVA 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Kč % Kč % Kč % Kč % 

Pasiva celkem  -13 996 -10,30 23 501 19,28 36 796 25,30 85 216 46,77 

Vlastní kapitál 2 325 4,70 5 982 11,55 5 846 10,12 5 258 8,27 

Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Kapitálové fondy  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Fondy ze zisku 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

VH minulých let 162 0,42 0 0,00 5 982 15,35 5 846 13,00 

VH běžného účetního 
období 2 163 100,00 5 982 100,00 -136 -2,27 -588 -10,06 

Cizí zdroje -16 321 -18,88 17 519 24,98 30 950 35,30 79 958 67,41 

Rezervy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Dlouhodobé závazky -3 167 -18,28 -4 048 -28,59 -2 165 -21,41 10 005 125,93 

Krátkodobé závazky -13 154 -19,02 21 567 38,52 33 115 42,70 69 953 63,21 

Časové rozlišení  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Vzhledem ke skutečnosti, že platí rovnice aktiva se rovnají pasivům, tak i ve vývoji 

celkových pasiv můžeme sledovat postupný růst ve všech sledovaných obdobích kromě 

roku 2013, kdy došlo k poklesu pasiv o 10,30 %. Naproti předešlému roku 2012 se zvýšil 

vlastní kapitál o 4,70 %, což představuje hodnotu 2 325 tis. Kč. K tomuto navýšení přispěl 

výsledek hospodaření minulého období, který vzrostl o 162 tis. Kč a také 100 % nárůst 

výsledku hospodaření běžného účetního období, který v předešlém roce vycházel 

v záporných hodnotách. Kladný hospodářský výsledek můžeme přisuzovat tržbám  

za zboží za rok 2013, které se zvýšily o 13,03 %. Základní kapitál, kapitálové fondy  

a fondy ze zisku společnosti nezaznamenaly žádnou změnu v průběhu let 2012 a 2016. 

Co se týče cizích zdrojů, tak zde můžeme pozorovat snížení o 18,88 % díky poklesu 

položek dlouhodobých a krátkodobých závazků. Společnosti se v roce 2013 snížil 

dlouhodobý závazek k úvěrovým institucím o 2 055 tis. Kč a naproti tomu se jí zvýšil 

krátkodobý závazek k úvěrovým institucím. Společnost neeviduje žádné dlouhodobé 

závazky z obchodních vztahů v žádném sledovaném období. Na straně krátkodobých 
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závazků se redukovaly závazky z obchodních vztahů o 17 334 tis. Kč. Dále se navýšily 

krátkodobé přijaté zálohy o 5 858 tis. Kč a snížily se ostatní závazky o 2 200 tis. Kč oproti 

roku 2012. Časové rozlišení ve všech sledovaných letech nabývalo hodnoty 0.  

Mezi roky 2013 a 2014 celková aktiva se zvýšila o 19,28 %, což představuje 23 501 tis. 

Kč. Vlastní kapitál společnosti se v roce 2014 razantně zvýšil o 11,55 %, byla to největší 

změna za období 2012–2016. Navýšení bylo zapříčiněno především díky výsledku 

hospodaření za běžné účetní období. Hodnota se zvýšila z 0 na 5 982 tis. Kč. Tento 

výsledek hospodaření byl podpořen největšími tržbami z prodeje zboží, které vzrostly  

o 73,02 %. Ve výsledku hospodaření minulého účetního období nedošlo k žádné změně. 

V cizích zdrojích došlo k navýšení o 24,98 % především vlivem růstu krátkodobých 

závazků o 21 567 tis. Kč. V krátkodobých závazcích došlo k nárůstu především 

v závazcích z obchodních vztahů a ostatních závazcích. Naopak krátkodobé přijaté 

zálohy a krátkodobé závazky k úvěrovým institucím klesly. Dlouhodobé závazky 

poklesly, a to konkrétně závazky k úvěrovým institucím o 4 048 tis. Kč, tedy o 28,59 %. 

Ostatní položky pasiv se výrazně nezměnily.  

Vývoj celkových pasiv mezi lety 2014 a 2015 zaznamenal růst o 25,30 %, což bylo 36 796 

tis. Kč. V roce 2015 došlo k růstu vlastního kapitálu vlivem růstu výsledku hospodaření 

za minulé účetní období o 15,35 %. Avšak výsledek hospodaření běžného účetního 

období klesl o 136 tis. Kč, jelikož společnost v roce 2015 poklesly tržby z prodeje zboží 

o 13,04 %. Cizí zdroje mezi lety 2014 a 2015 se opět navýšili o 35,30 % zejména vlivem 

růstu krátkodobých závazků, které se navýšily o 33 115 tis. Kč. Zejména krátkodobé 

závazky z obchodních vztahů narostly o 33 057 tis. Kč a také ostatní závazky se oproti 

minulé období zvýšily. Naopak krátkodobé závazky k úvěrovým institucím poklesly  

o 792 tis. Kč a taktéž krátkodobé přijaté zálohy o 2 145 tis. Kč. Dlouhodobé závazky 

meziročně zaznamenaly výrazný pokles v oblasti závazků k úvěrovým institucím o 2 165 

tis. Kč.  

Ve vývoji mezi roky 2015 a 2016 došlo k razantní změně v celkových pasivech,  

které se zvýšily o 46,77 %. Vlastní kapitál společnosti se meziročně zvýšil o 8,27 %,  

na čemž se podílela položka výsledku hospodaření za minulé období, která vzrostla  

o 13 %. Co se týče výsledku hospodaření za běžné účetní období, tak zde došlo k poklesu 

588 tis. Kč vlivem navýšení cizích zdrojů, jelikož společnosti byl poskytnut úvěr  
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na financování dlouhodobého majetku. Cizí zdroje se tedy navýšily o 67,41 %,  

tedy 79 958 tis. Kč. Tato hodnota je nejvyšší za všechna období. Společnosti byl 

poskytnut úvěr od Komerční banky ve výši 13 000 tis. Kč, tedy došlo ke zvýšení 

dlouhodobých závazků k úvěrovým institucím o 125,93 %. Krátkodobé závazky opět 

vzrostly o 63,21 % především díky závazkům z obchodních vztahů, které se navýšily  

o 66 026 tis. Kč. V roce 2016 poskytl jednatel společnosti půjčku v hodnotě 1 090 tis. Kč. 

 

Graf č. 2: Vývoj pasiv 2012–2016  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 15) 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že v období 2012–2016 došlo k významnému růstu 

celkových pasiv. Vlastní kapitál zaznamenal pouze mírný růst, nedošlo k žádné 

významné změně. Naopak cizí zdroje se výrazně navýšily z hodnoty 86 467 tis. Kč  

na 198 573 tis. Kč. Z grafu je taky očividná převaha cizích zdrojů nad vlastním kapitálem 

společnosti. Časové rozlišení ve všech sledovaných letech bylo nulové.  

Vertikální analýza aktiv a pasiv  

Vertikální analýza slouží k vyjádření procentního podílu jednotlivých položek finančních 

výkazů k jediné zvolené základně. Pro rozbor rozvahy se zjišťuje, jak se jednotlivé 

položky procentuálně podílí na celkové bilanční sumě (2, s.68).  
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Tabulka č. 4: Aktiva celkem 2012–2016  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 15) 

AKTIVA procentní vyjádření 2012 2013 2014 2015 2016 

Aktiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Dlouhodobý majetek  55,33 54,57 43,08 34,93 29,30 

DNM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DHM 55,33 54,57 43,08 34,93 29,30 

DFM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oběžná aktiva 44,67 46,61 57,68 65,32 71,23 

Zásoby 31,17 30,68 35,77 40,89 49,44 

Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohledávky 13,20 15,04 21,62 23,47 21,54 

Krátkodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Peněžní prostředky 0,29 0,89 0,29 0,96 0,24 

Časové rozlišení 0,00 -1,18 -0,76 -0,25 -0,52 

V roce 2012 se podílel na celkových aktivech dlouhodobý majetek z 55,33 %. Společnost 

disponovala softwarem, který 100 % odepisovala. Dlouhodobý majetek byl tvořen pouze 

dlouhodobým hmotným majetkem z 55,33 %. Oběžná aktiva zaujímala 44,67 %  

na celkových aktivech. Největší část v oběžných aktivech představovala položka zásob, 

která byla složena z výrobků a zboží. Krátkodobé pohledávky se na oběžných aktivech 

podílely se 13, 20 %, zbylá část připadala na peněžní prostředky s podílem 0,29 %.  

V roce 2013 se složení celkových aktiv výrazně nezměnilo. V oběžných aktivech nastalo 

snížení zásob a růst krátkodobých pohledávek, což mělo pozitivní vliv na růst peněžních 

prostředků. Poslední změna se týkala časového rozlišení, které se podílelo na celkových 

aktivech v záporných hodnotách.  

V roce 2014 oproti předešlým letem se na celkových aktivech z větší části podílela 

položka oběžných aktiv z 57,68 %. V oběžných aktivech vzrostly položky krátkodobých 

pohledávek, které tvořily 21,62 % oběžných aktiv a položky zásob, které představovaly 

35,77 %. Naopak položka peněžních prostředků klesla na 0,29 % vlivem snížení  

peněž na bankovních účtech a v pokladně. Dlouhodobý majetek zaujímal  

43,08 % část na celkových aktivech. V roce 2014 došlo vlivem odpisů ke snížení položek 
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staveb a také se snížila položka hmotné movité věci a soubory movitých věcí. Časové 

rozlišení se na celkových aktivech podílelo opět v záporných hodnotách, avšak pouze 

z 0,76 %. 

V roce 2015 představoval dlouhodobý majetek společnosti 34,93 % z celkových aktiv.  

U dlouhodobého hmotného majetku došlo oproti minulému roku k navýšení, protože 

společnost modernizovala svou prodejnu a současně se zvýšila položka hmotných 

movitých věcí a souboru movitých věcí. Oběžná aktiva tvořila 65,32 %, největší podíl 

zaujímala položka zásob 40,89 %, což se projevilo na růstu krátkodobých pohledávek. 

Peněžní prostředky v tomto roce výrazně vrostly. Časové rozlišení tvořilo záporných  

0,25 % na celkových aktivech. 

V roce 2016 zaznamenala celková aktiva největší růst, jelikož společnost investovala  

do pořízení dlouhodobého hmotného majetku 29,30 %. Nicméně větší částí  

se na oběžných aktivech podílela oběžná aktiva s 71,23 %. Zásoby zaujímaly 

významných 49,44 %, krátkodobé pohledávky klesly oproti předešlému roku a také 

peněžní prostředky. Časové rozlišení tvořilo záporných 0,52 %. 

 

Graf č. 3: Aktiva celkem 2012–2016  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 15) 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že v období od 2012–2013 byl dlouhodobý majetek 

nepatrně větší než oběžná aktiva. Od roku 2014 můžeme sledovat převládající část 

oběžných aktiv nad dlouhodobým majetkem. Časové rozlišení dosahovalo záporných 

hodnot.  
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Tabulka č. 5: Pasiva celkem 2012–2016  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 15) 

PASIVA procentní vyjádření 2012 2013 2014 2015 2016 

Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 36,38 42,46 39,72 34,90 25,75 

Základní kapitál 7,36 8,20 6,88 5,49 3,74 

Kapitálové fondy 1,32 1,47 1,23 0,98 0,67 

Fondy ze zisku 0,74 0,82 0,69 0,55 0,37 

VH minulých let 28,56 31,97 26,81 24,68 19,00 

VH běžného účetního období -1,59 0,00 4,11 3,21 1,97 

Cizí zdroje 63,62 57,54 60,28 65,10 74,25 

Rezervy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobé závazky 12,75 11,61 6,95 4,36 6,71 

Krátkodobé závazky 50,87 45,92 53,33 60,74 67,54 

Časové rozlišení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V roce 2012 se skládala celková pasiva z 36,38 % z vlastního kapitálu. Největší část 

vlastního kapitálu tvořil výsledek hospodaření minulých let s 28,56 %. Výsledek 

hospodaření běžného účetního období se na vlastním kapitálu podílel v záporných 

hodnotách. Cizí zdroje převyšují nad vlastním kapitálem a podílely se na celkových 

pasivech 63,62 %. Cizí zdroje byly složeny z větší části 50,87 % krátkodobými závazky 

a 12,75 % z dlouhodobých závazků. Společnost měla poskytnuty 3 dlouhodobé bankovní 

úvěry.  

V roce 2013 došlo ke zvýšení vlastního kapitálu, k celkovým pasivům tvořil 42,46 %. 

Cizí zdroje se podílely z 57,54 % na celkových pasivech, tedy došlo k poklesu oproti 

minulému roku. Také tato hodnota byla jedna z nejnižších za celé sledované období. 

Dlouhodobé závazky se snížily vlivem snížení závazků k úvěrovým institucím  

na 11,61 %. Krátkodobé závazky tvořily 45,92 % a snížily se oproti předešlému roku díky 

snížení závazků z obchodních vztahů.  

V roce 2014 došlo k mírnému poklesu vlastního kapitálu vzhledem k celkovým pasivům 

na 39,72 %. Krytí z cizích zdrojů se zvýšilo na 60,28 %. Výrazný pokles zaznamenaly 

závazky z dlouhodobých vztahů na 6,95 %. Naopak se zvýšily krátkodobé závazky 
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vzhledem k cizím zdrojům na 53,33 %, jelikož došlo zvýšení závazků z obchodních 

vztahů.  

V období 2015 došlo opět ke snížení podílu vlastního kapitálu vzhledem k celkovým 

pasivům na 34,90 %. Financování z cizích zdrojů se navýšilo na 65,10 % oproti 

předešlému roku. Co se týče dlouhodobých závazků znovu poklesy, a to na 4,36 %, což 

byla nejnižší hodnota za všechna období. Došlo ke splacení velké části dlouhodobého 

bankovního úvěru. Naproti tomu vzrostly krátkodobé závazky vzhledem k cizím zdrojům 

na 60,74 %. Důvodem bylo opětovné navýšení závazků z obchodních vztahů.  

Rok 2016 se nesl v poklesu vlastního kapitálu vzhledem k celkovým pasivům  

na 25,75 %. Cizí zdroje se na celkových pasivech podílely ze 74,25 %. V tomto roce 

došlo k navýšení dlouhodobých závazků, jelikož společnost financovala pořízení 

dlouhodobého hmotného majetku pomocí dlouhodobého bankovního úvěru. Krátkodobé 

závazky také posílily na 67,54 %, vlivem zvýšení závazků k úvěrovým institucím  

a závazků z obchodních vztahů.  

 

Graf č. 4: Pasiva celkem 2012–2016  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 15) 

Graf znázorňuje dominantní část cizích zdrojů na podílu celkových pasiv společnosti. 

Z grafu je zřejmé, že cizí zdroje kromě roku 2013 převyšují hodnotu 60 % na celkových 

pasivech. Převážná část dlouhodobého hmotného majetku společnosti je financována 

pomocí cizích zdrojů. Časové rozlišení za celé sledované období nenabývalo žádných 

hodnot.  
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Analýza tokových ukazatelů  

Analýza tokových ukazatelů pracuje s výkazem zisku a ztrát a cash flow. Bude proveden 

rozbor těchto výkazů za sledované období 2012 až 2016. Výsledné hodnoty jsou 

v absolutní výši (tis. Kč) a v procentním vyjádření.  

Tabulka č. 6: Horizontální analýza VZZ  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 15) 

Výkaz zisku a ztráty 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Kč % Kč % Kč % Kč % 

Tržby z prodeje výrobků a služeb  -2 716 -9,94 -1 188 -4,83 -304 -1,30 1 849 8,00 

Tržby za prodej zboží  40 781 13,03 258 256 73,02 -79 810 -13,04 41 160 7,73 

Výkonová spotřeba  37 115 11,94 251 956 72,41 -77 712 -12,95 38 493 7,37 

Osobní náklady  -1 297 -5,87 318 1,53 1 482 7,01 979 4,33 

Úpravy hodnot v provozní oblasti  -1 699 -22,84 -655 -11,41 336 6,61 77 1,42 

Ostatní provozní výnosy  4 323 297,52 -4 996 -86,50 1 200 153,85 -553 -10,20 

Ostatní provozní náklady  3 558 185,70 -4 527 -82,70 439 46,36 752 54,26 

Provozní VH 4 711 753,76 4 980 121,88 -3 459 -38,15 2 155 38,43 

Výnosové úroky a podobné výnosy  59 25,21 -195 -66,55 129 131,63 100 44,05 

Nákladové úroky a podobné 
náklady  -96 -6,50 -543 -39,29 71 8,46 146 16,04 

Ostatní finanční výnosy  -98 -89,09 1 184 9 866,67 1 506 125,92 -2 697 -99,81 

Ostatní finanční náklady  43 10,64 1 619 362,19 -1 696 -82,09 145 39,19 

Finanční VH 14 -0,91 -87 5,71 3 260 202,36 -2 887 -175,08 

Výsledek hospodaření před 
zdaněním  4 725 218,45 4 893 190,98 -199 -2,67 -732 -10,09 

Daň z příjmů za běžnou činnost   236 100 1 237 524,15 -63 -4,28 -144 -10,21 

Výsledek hospodaření po zdanění   4 489 207,54 3 656 157,18 -136 -2,27 -588 -10,06 

Výsledek hospodaření za účetní 
období   4 489 207,54 3 656 157,18 -136 -2,27 -588 -10,06 

Čistý obrat za účetní období  42 349 12,38 253 061 65,83 -77 279 -12,12 39 860 7,12 

Vývoj tržeb z prodeje výrobků a služeb v období 2012 až 2015 měl klesající tendenci. 

Hodnota tržeb z prodeje výrobků a služeb klesla z 27 330 tis. Kč na 23 122 tis. Kč.  

Ke zvýšení došlo teprve mezi roky 2015 a 2016, kdy se tržby zvýšily o 8 %, tedy 

o 1 849 tis. Kč.  



 63 

Tržby za prodej zboží zažívaly fázi růstu v období od 2012 do 2014, kdy z hodnoty 

312 911 tis. Kč vzrostly na 611 948 tis. Kč. V roce 2014 dosahovala společnost 

nejvyšších tržeb za všechna období. Pokles tržeb za prodej zboží nastal mezi roky 2014 

a 2015, kdy se snížily o 13,04 %. V roce 2016 nastal mírný růst a tržby z prodeje zboží 

se zvedly o 7,73 %, konkrétně o 41 160 tis. Kč. Tentýž vývojový trend můžeme sledovat 

u výkonové spotřeby. Do výkonové spotřeby jsou zahrnuty náklady vynaložené  

na prodané zboží, spotřeba materiálu a energie.  

V roce 2013 osobní náklady poklesly o 5,87 %. Snížení bylo zapříčiněno změnou počtu 

zaměstnanců a v důsledku toho poklesly i mzdové náklady. Nicméně mezi roky 2014  

až 2016 zaznamenaly osobní náklady rostoucí trend, ačkoliv společnost zaměstnávala 

méně pracovníků. Mezi roky 2015 a 2016 došlo k největšímu růstu osobních nákladů  

7,01 %, tedy o 1 482 tis. Kč. Nejvyšší osobní náklady společnost evidovala v roce 2016. 

Vývoj úprav hodnot v provozní oblasti měl klesající charakter do roku 2014. Nicméně 

v roce 2015 a 2016 se úpravy hodnot v provozní oblasti navýšily vlivem pořízení  

a modernizace DHM.  

Ostatní provozní výnosy, které se skládají z tržeb prodeje dlouhodobého majetku, tržeb 

prodeje materiálu a ostatních výnosů se v roce 2013 navýšily o 4 323 tis. Kč.  Jelikož 

společnost realizovala prodej DHM ve výši 5 087 tis. Kč. Naopak mezi roky 2013 a 2014 

došlo k poklesu o 86,50 %. Nicméně v roce 2015 došlo opět k růstu o 153,85 %, tedy  

o 1 200 tis. Kč vlivem prodeje DHM konkrétně hmotných movitých věcí a souboru 

movitých věcí. Rok 2016 přinesl pokles o 10,20 %, ale i v tomto roce realizovala prodej 

DHM, a to v částce 1 077 tis. Kč.     

Provozní výsledek hospodaření zažil výrazný růst v roce 2013, kdy se znásobil 7,5krát. 

Tento růst nastal díky růstu tržeb z prodeje zboží. Mezi roky 2013 a 2014 došlo 

razantnímu navýšení o 4 980 tis. Kč. Jediný pokles zaznamenal rok 2015, jelikož  

se provozní výsledek hospodaření snížil o 38,15 %, tedy o 3 459 tis. Kč. Tento pokles byl 

způsoben snížením tržeb z prodeje zboží. Rok 2016 byl opět ve znamení růstu. Finanční 

výsledek hospodaření ve všech sledovaných letech vycházel v záporných hodnotách. 

Výjimkou bylo období mezi roky 2014 a 2015, kdy došlo ke kladnému dvojnásobnému 

růstu. 
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Výsledek hospodaření za běžnou činnost mezi roky 2012 a 2013 vrostl o dvojnásobek, 

tedy o 4 489 tis. Kč. V roce 2014 došlo opět k růstu, a to o 3 656 tis. Kč. Nicméně 

v dalších letech klesal. V roce 2015 o 2,27 % a 2016 o 10,06 %. Můžeme tedy od roku 

2015 sledovat klesající charakter výsledku hospodaření.  

 

Graf č. 5: Výsledek hospodaření 2012–2016  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 15) 

Na grafu je patrný růst výsledku hospodaření až do roku 2014, kdy společnost dosáhla 

nejvyšších tržeb. Od roku 2015 dochází k poklesu až do posledního analyzovaného roku 

2016. 

Tabulka č. 7: Horizontální analýza Cash flow  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 15) 

Cash flow 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Kč % Kč % Kč % Kč % 

Stav p.p. na začátku období 23 6,10 688 172 -668 -61,40 1 336 318,10 

Čistý peněžní tok z prov. činnosti 1 482 -98,28 6 735 25 903,85 2 074 30,91 -3 279 -37,33 

Čistý peněžní tok z invest. činnosti -133 -16,20 -1 086 -113,84 -2 450 -120,10 -14 112 -314,30 

Čistý peněžní tok z finan. činnosti -684 -29,08 -7 004 -419,9 2 379 -44,58 14 954 505,72 

Stav p.p. na konci období 688 172 -668 -61,4 1 336 318,10 -1 101 -62,70 

Z tabulky je patrné, že stav peněžních prostředků střídavě klesal a narůstal. Mezi roky 

2012 a 2013 došlo k růstu o 172 % a také mezi roky 2014 a 2015 došlo k růstu  

o 1 336 tis. Kč. Také můžeme sledovat, že čistý peněžní tok z investiční činnosti byl  

ve všech sledovaných letech v záporných hodnotách. Rok 2016 přinesl opět pokles 
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peněžních prostředků na konci období o 62,70 %. Tento pokles byl způsoben především 

z důvodu, že společnost investovala do pořízení nového DHM.  

3.5.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza rozdílových ukazatelů zahrnuje čistý pracovní kapitál z manažerského  

a investorského pojetí, čisté pohotové prostředky, čistý peněžně-pohledávkový finanční 

fond. Ukazatele podávají informace o finanční situaci společnosti a jeho likviditě.  

Pro účely analýzy bylo dále počítáno ukazatelem čistého pracovního kapitálu pouze  

z manažerského pojetí.  

Tabulka č. 8: Ukazatele rozdílové  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 15) 

Ukazatele rozdílové  2012 2013 2014 2015 2016 

ČPK manažer -8 433 835 6 319 8 357 9 857 

Čisté pohotové prostředky -68 742 -54 900 -77 135 -108 914 -179 968 

Čistě peněžně pohledávkový fond -50 798 -36 565 -45 700 -66 147 -122 370 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Z výpočtů manažerského ČPK vyplývá, že v období 2013 až 2016 převyšovala 

krátkodobá aktiva nad krátkodobými zdroji, a tedy společnost disponovala volnými 

finančními prostředky, které mohla vynaložit k uhrazení mimořádných výdajů. Výjimkou 

byl rok 2012, kdy společnost neměla k dispozici dostatečný kapitál na svoji činnost. 

Společnost se nenacházela v dobré finanční situaci. Jak je patrné z výkazu zisku a ztrát, 

společnost byla nucena v roce 2013 prodat část svých stálých aktiv, aby byla schopna 

hradit své splatné závazky. Z tabulky je zřejmé, že hodnota ČPK se postupně navyšovala. 

Nicméně kladné hodnoty znamenají finanční stabilitu, avšak příliš vysoký ČPK by mohl 

znamenat nehospodárnost a snížení rentability. 

Čisté pohotové prostředky (ČPP)  

Výsledné hodnoty ukazatele dosahovaly ve všech analyzovaných letech záporných 

hodnot, což znamená, že společnost nedisponovala dostatečným množstvím pohotových 

finančních prostředků, aby mohla pokrýt veškeré své okamžitě splatné závazky.  
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Čistý peněžně-pohledávkový fond (ČPM)  

V ČPM se do oběžných aktiv nezahrnují zásoby, eventuálně i nelikvidní pohledávky. 

Výsledné hodnoty ve všech sledovaných letech vykazovaly záporné hodnoty. Z výsledků 

je zřejmé, že společnost v rámci oběžných aktiv váže své potenciální peněžní prostředky 

v zásobách, což představuje velké riziko v případě potřeby uhradit krátkodobé závazky.  

3.5.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů je elementárním nástrojem pro finanční analýzu. Tato 

kapitola je zaměřena na poměrové ukazatele likvidity, aktivity, zadluženosti, rentability, 

ukazatele na bázi cash flow a provozní ukazatele. Získané výsledky analyzované 

společnosti jsou porovnány s oborovým průměrem a doporučenými hodnotami.  

Analýza likvidity 

Likvidita vyjadřuje schopnost společnosti hradit své krátkodobé závazky. V této části 

jsou vypočteny a okomentovány ukazatele běžné, pohotové a okamžité likvidity.  

Tabulka č. 9: Analýza likvidity  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 15; 16) 

Ukazatele likvidity 2012 2013 2014 2015 2016 

Běžná likvidita (3) 0,88 1,01 1,08 1,08 1,05 

Oborový průměr 1,39 1,35 1,43 1,44 1,53 

Pohotová likvidita (2) 0,27 0,35 0,41 0,40 0,32 

Oborový průměr 0,99 1,02 1,05 0,99 0,97 

Okamžitá likvidita (1) 0,01 0,02 0,01 0,02 0,0036 

Oborový průměr 0,17 0,15 0,24 0,18 0,15 

Běžná likvidita podle doporučené literatury by se měla pohybovat v doporučeném 

rozmezí 1,6 – 2,5. Z tabulky je patrné, že společnosti se nepodařilo ani v jednom 

sledovaném období dosáhnout doporučených hodnot. Tato situace poukazuje na to, že má 

společnost sníženou schopnost hradit své krátkodobé závazky. Obchodní firma váže 

velké množství finančních prostředků v zásobách. V porovnání s oborovým průměrem  

si také společnost nevedla dobře.  
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Pohotová likvidita se pohybovala ve všech analyzovaných letech pod doporučenou 

hodnotou 1. Situace značí o tom, že společnost disponovala nadměrným množstvím 

zásob, které nebyly efektivně využity. Co se oborového průměru týče, opět se nacházela 

pod hranicí. 

Výsledné hodnoty okamžité likvidity se pohybovaly pod optimální hranicí 0,2 a také 

pod hodnotou oborového průměru. U tohoto ukazatele společnost vykazovala opět značné 

problémy. Zároveň hodnoty okamžité likvidity u oborového průměru se pohybovaly  

pod doporučenou hodnotou. Při nízkých hodnotách tohoto ukazatele společnosti mohou 

vzniknout problémy, pokud by musela okamžitě uhradit veškeré své závazky, případně 

kdyby společnosti vznikly nenadálé výdaje. Nevýhodou je, že vzorec okamžité likvidity 

nezohledňuje strukturu krátkodobých závazků a jejich skutečnou splatnost v čase.  

 

Graf č. 6: Vývoj likvidity 2012–2016  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 15) 

Z výše uvedené tabulky je patrný vývoj jednotlivých ukazatelů likvidity společnosti  

za analyzované období 2012–2016.  

Analýza zadluženosti  

Ukazatele zadluženosti vyjadřují vztah mezi vlastními a cizími zdroji financování. V této 

části jsou podrobně interpretovány dosažené výsledky z analýzy těchto ukazatelů  

a porovnány s oborovým průměrem nebo doporučenými hodnotami.  
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Tabulka č. 10: Ukazatele zadluženosti 2012–2016  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 15; 16) 

Ukazatele zadluženosti 2012 2013 2014 2015 2016 

Celková zadluženost 0,64 0,58 0,60 0,65 0,74 

Oborový průměr 0,71 0,74 0,72 0,72 0,68 

Koeficient samofinancování 0,36 0,42 0,40 0,35 0,26 

Oborový průměr 0,28 0,25 0,27 0,26 0,29 

Doba splácení dluhu -57,34 -2697,92 13,07 13,51 36,08 

Úrokové krytí -0,42 2,96 10,81 6,16 7,35 

Dlouhodobá zadluženost 0,13 0,12 0,07 0,04 0,07 

Oborový průměr 0,12 0,13 0,13 0,14 0,21 

Běžná zadluženost 0,51 0,46 0,53 0,61 0,68 

Oborový průměr 0,55 0,57 0,56 0,55 0,50 

Dlouhodobé krytí aktiv 0,49 0,54 0,47 0,39 0,32 

Oborový průměr 0,40 0,38 0,40 0,41 0,49 

Ukazatel celkové zadluženosti v porovnání se skupinou firem se pohyboval vyjma roku 

2016 pod touto hranicí. Obecně se doporučuje dle zlatého pravidla financování, aby 

ukazatel činil 50 %. Z výše uvedené tabulky je patrné, že společnost realizovala 

financování svých stálých aktiv prostřednictvím cizích zdrojů. Ukazatel v jednotlivých 

letech střídavě kolísal a rostl. Nejnižší hodnoty dosáhla v roce 2013 s hodnotou 0,58 %.  

V roce 2016 nastal výrazný nárůst, jelikož se společnost rozhodla čerpat dlouhodobý 

bankovní úvěr pro realizaci investičního záměru.  

Koeficient samofinancování doplňuje výše popsaný ukazatel celkové zadluženosti. 

Společně s celkovou zadlužeností představuje 100 % celkového kapitálu společnosti. 

Výsledné hodnoty koeficientu samofinancování potvrzují skutečnost, že firma  

pro financování svých aktiv využívala především cizí zdroje. Při porovnání podniku 

s oborovým průměrem společnost dosahovala relativně vyšších hodnot kromě zmíněného 

roku 2016.  

Doba splacení dluhu vyjadřuje dobu, za kterou by společnost měla být schopna  

z provozního cash flow splatit své dluhy. Ukazatel by měl mít klesající tendenci. V letech 

2012 a 2013 byla záporná hodnota způsobena negativním výsledkem peněžního toku 
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z provozní činnosti. V roce 2012 společnost generovala záporný výsledek hospodaření  

a nacházela se ve špatné situaci. V roce 2013 vyšel také negativní výsledek, jelikož došlo 

k navýšení krátkodobých pohledávek (pohledávku vůči státu z titulu dotace) a snížení 

krátkodobých závazků z provozní činnosti. Nelze hovořit o vypovídací schopnosti tohoto 

ukazatele. V posledních analyzovaných letech měla společnost kladné cash flow 

z provozní činnosti. Nejvyšší hodnoty společnost dosáhla v roce 2016, jelikož  

se jí zvýšily cizí zdroje vlivem čerpání dlouhodobého bankovního úvěru.  

Ukazatel úrokového krytí podle odborné literatury by měl být vyšší než minimální 

doporučená hodnota 3, ale neměl by klesnout pod hodnotu 1. Z tabulky je zřejmé,  

že se společnost nacházela ve vážné situaci v roce 2012, kdy byl ukazatel -0,42. 

Společnost v tomto roce byla ve ztrátě a EBIT byl -625 tis. Kč. Tato situace poukazovala 

na obrovské problémy s finanční stabilitou podniku. Naštěstí v dalším roce došlo k mírné 

růstu tohoto ukazatele. Nejpříznivějších hodnot společnost dosahovala v roce 2014, kdy 

EBIT převyšoval nákladové úroky 10,81krát. V roce 2015 indikátor poklesl, jelikož  

se navýšily nákladové úroky o 8,5 % z důvodu navýšení půjček a poklesl EBIT  

o 38,2 %. Nicméně v dalším analyzovaném roce došlo opět k růstu, ačkoliv vzrostly 

nákladové úroky z důvodu čerpání nového úvěru, tak vzrostl i EBIT o 38,4 %.  

Celková zadluženost se skládá z dlouhodobé a běžné zadluženosti. Výsledné hodnoty 

dlouhodobé zadluženosti se pohybovaly v rozmezí 0,04 – 0,13. Hodnoty se v období 

2012–2013 přibližovaly oborovému průměru. Ve zbylých letech se pohybovaly  

pod oborovým průměrem. Dlouhodobá zadluženost byla ovlivněna především čerpáním 

bankovních úvěrů, kterými podnik realizoval své investice v rámci rozšiřování  

a modernizace prodejních a provozních prostorů a při pořízení nemovitosti v roce 2016.  

V roce 2016 závazky k úvěrovým institucím vzrostly o 10 000 tis. Kč. Běžná zadluženost 

se pohybovala v rozmezí 0,51 – 0,68. Na výsledné hodnoty měly vliv především 

krátkodobé závazky z obchodních vztahů. Z tabulky je patrné, že kromě roku 2013 tento 

indikátor měl rostoucí tendenci z důvodu rostoucích závazků z obchodních vztahů. 

Společnost při financování z cizích zdrojů využívá více krátkodobý kapitál. Pod hranicí 

oborového průměru se pohybovala v letech 2012–2014.  

Ukazatel dlouhodobého krytí aktiv v analyzovaných letech dosahoval výše od 0,32  

do 0,54. Tato skutečnost vypovídala o tom, že společnost neměla k dispozici dostatečné 
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množství kapitálu k financování dlouhodobého majetku. Nejvyšší hodnoty podnik 

dosahoval v roce 2013, což bylo způsobeno snížením dlouhodobých cizích zdrojů o 18,3 

%, dlouhodobého majetku o 12 % a navýšením vlastního kapitálu o 5 %.  Naopak 

k nejvyššímu snížení došlo v roce 2016 díky velkému nárůstu dlouhodobého majetku 

financovaného novým dlouhodobým bankovním úvěrem. Společnost se nacházela  

nad oborovým průměrem v letech 2012–2014.  

 

Graf č. 7: Vývoj ukazatelů zadluženosti 2012–2016  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 15) 

Z grafu je zřejmé, že společnost pro financování stálých aktiv využívá především cizí 

zdroje. 

 

Graf č. 8: Srovnání celkové zadluženosti 2012–2016  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 15; 16) 

Z výše uvedené grafu můžeme sledovat, že celková zadluženost analyzované společnosti 

se nachází pod oborovým průměrem.  
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Analýza řízení aktiv  

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně společnost hospodaří se svými aktivy. V tabulce 

11 jsou uvedeny výsledné a oborové hodnoty jednotlivých ukazatelů.  

Tabulka č. 11: Ukazatele aktivity 2012–2016  

(Zdroj: Vlastní zpracování ze zdroje 15; 16) 

Ukazatele aktivity 2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat celkových aktiv 2,50 3,10 4,37 3,05 2,24 

Oborový průměr 2,88 2,73 2,79 2,81 2,68 

Obrat stálých aktiv 4,52 5,69 10,14 8,72 7,64 

Oborový průměr 12,69 11,82 14,09 14,38 10,83 

Obrat zásob 8,03 10,12 12,21 7,45 4,52 

Oborový průměr 13,02 14,06 13,11 11,33 9,88 

Doba obratu zásob (dny) 44,83 35,59 29,47 48,30 79,57 

Oborový průměr 27,64 25,61 27,47 31,78 36,45 

Doba obratu pohledávek (dny) 18,99 17,45 17,81 27,73 34,66 

Oborový průměr 56,32 68,06 58,27 57,64 54,06 

Doba obratu závazků (dny) 67,04 46,35 40,54 68,38 104,36 

Oborový průměr 73,71 85,91 83,81 83,36 89,00 

Obrat celkových aktiv dosáhl svého maxima 4,37 v roce 2014 díky nejvyšším tržbám 

za všechna analyzovaná období. Nejnižší hodnota se promítla v roce 2016. Společnost 

v tomto období realizovala zastřešení mezi autosalonem a dílnou a také si pořídila 

pozemek s nemovitostí, díky čemuž vzrostl dlouhodobý majetek. Nicméně tržby od roku 

2014 rostly pomaleji, což způsobilo pokles tohoto indikátoru. Ukazatel v porovnání 

s oborovým průměrem dosahoval vyšších výsledků v roce 2013–2015.  

Ukazatel obratu stálých aktiv se pohyboval v rozmezí 4,52 – 10,14 obrátek  

a nedosahoval ani v jednom sledovaném období výše oborového průměru. Tato 

skutečnost svědčila o vyšších investičních aktivitách. Vývoj tohoto ukazatele měl 

podobný trend jako vývoj obratu celkových aktiv. Změna nastala ve vývoji v roce 2015 

a 2016, kdy došlo k poklesu obrátek. V roce 2015 došlo k poklesu tržeb a současně  

se zvýšil nepatrně dlouhodobý majetek, jelikož se modernizoval autosalon. Tentýž vývoj  

se promítl i v roce 2016, jelikož se zvýšil dlouhodobý majetek o 23 % z důvodu výstavby 
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a nákupu nemovitosti s pozemkem. Přesto můžeme konstatovat, že společnost dokáže 

efektivně hospodařit se svými stálými aktivy.  

 

Graf č. 9: Vývoj obratu celkových a stálých aktiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 15) 

Vývoj obratu zásob zaznamenal do roku 2014 rostoucí fázi, avšak v posledních dvou 

letech rapidně poklesl. Největší růst tohoto indikátoru nastal v roce 2014, kdy se zásoby 

promítly v tržbách 12krát. Naopak nejnižších hodnot dosáhl v roce 2016 pouze  

se 4 obrátkami. Společnost se přiblížila oborovému průměru pouze v roce 2014, 

v ostatních letech se výsledné hodnoty nacházely pod hranicí. Situaci lze hodnotit jako 

negativní, jelikož společnost má zbytečně velké množství nelikvidních zásob, které 

představují investici s nižší nebo žádnou výnosností.  

Z výše uvedené tabulky je patrné, že pokud došlo ke snížení doby obratu zásob, tak 

počet obrátek zásob se zvýšil. Zásoby společnosti se skládají z pořízených nových  

a ojetých vozů, náhradních dílů a pneumatik. Společnost se přiblížila hodnotou 

k oborovému průměru pouze v roce 2014, kdy se zboží dobře prodávalo a vzrostly i tržby. 

Ve zbylých letech výsledky už nebyly tak pozitivní, jelikož se pohybovaly nad hranicí 

oborového průměru. Tato situace představuje riziko ve formě vyšších nákladů spojené 

s držením zboží, zastarání zboží a následná neprodejnost a nadbytečné financování tohoto 

zboží. 
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Doba obratu pohledávek měla rostoucí charakter a hodnoty tohoto ukazatele  

se pohybovaly v rozmezí přibližně 19–35 dní. Obecně by doba inkasa pohledávek měla 

být vždy nižší než doba obratu krátkodobých závazků. Společnost tomuto doporučení 

dostála a ve všech sledovaných letech bylo inkaso pohledávek nižší. V roce 2016 byla 

nejdelší doba, kdy společnost musela čekat na úhradu plateb od odběratelů přibližně 35 

dní vlivem velkého množství neuhrazených pohledávek. Naopak nejkratší doba inkasa 

pohledávek byla 17 dní v roce 2013. Hodnoty oborového průměru byly výrazně vyšší než 

u analyzované společnosti.  

Výsledky doby obratu závazků byly v porovnání s oborovým průměrem nižší kromě 

roku 2016. Společnost dosáhla nejnižšího výsledku v roce 2014, kdy uhradila své 

závazky přibližně do 41 dní. Od roku 2014 začala hodnota narůstat a nejvyššího maxima 

dosáhla v roce 2016, kdy peněžní prostředky zadržovala po dobu 104 dnů. V tomto 

případě šlo o smluvené podmínky s dodavateli.  

Analýza rentability  

Ukazatele rentability poměřují zisk z podnikatelské činnosti společnosti a velikostí 

zdrojů, které byly k jeho dosažení použity. V tabulce č. 12 jsou výsledné a oborové 

hodnoty vyjádřeny v procentech a podrobně zpracovány za období 2012–2016.  

Tabulka č. 12: Ukazatele rentability 2012–2016  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 15; 16) 

Ukazatele rentability (%) 2012 2013 2014 2015 2016 

ROA -1,59 1,91 4,11 3,21 1,97 

Oborový průměr 2,86 1,53 4,36 5,38 5,31 

ROE -4,37 4,49 10,36 9,19 7,64 

Oborový průměr 10,26 6,04 16,09 20,40 18,56 

ROI -0,46 3,35 6,23 3,08 2,90 

Oborový průměr 3,69 3,54 5,97 7,01 7,25 

ROS -0,18 1,08 1,43 1,01 1,30 

Oborový průměr 1,28 1,35 2,14 2,51 2,71 

ROCE -1,03 5,62 10,05 9,44 7,27 
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Rentabilita aktiv udává, jak efektivně společnost hospodaří se svým majetkem  

a poměřuje zisk po zdanění s celkovými aktivy investovanými do podniku. Společnost 

dosahovala vyššího výsledku v porovnání oborovým průměrem pouze v roce 2013  

a v následujícím roce se přiblížila. V roce 2014 dosáhla nejlepšího výsledku a jedna 

koruna aktiv se zhodnotila o 4,11 %. Nejhoršího výsledku za všechny analyzované roky 

dosáhla v roce 2012, kdy byla společnost ztrátová, což svědčilo o velmi nepříznivé 

ekonomické situaci společnosti. Ve zbylých 2 letech sice společnost dosahovala kladného 

výsledku hospodaření, ale ukazatel se ani v těchto letech nepřiblížil oborovému průměru. 

Tato situace naznačovala problém společnosti s efektivním řízením zásob. Jak bylo 

zmíněno výše společnost má velké množství nelikvidních zásob a váže v něm potenciální 

kapitál.   

Rentabilita vlastního kapitálu je důležitým měřítkem pro vlastníky podniku  

či potenciální investory. Ukazatel se pohyboval v rozmezí -4,37 % – 10,36 %. 

V porovnání s oborovým průměrem dosahovala nižších hodnot. Nejvyšší hodnoty 

společnost dosáhla v roce 2014 vlivem dvojnásobného růstu výsledku hospodaření  

za účetní období oproti roku 2013. Pokles indikátoru na 7,64 % byl způsoben realizací 

investičního záměru. Vhodné je porovnat ukazatel s hodnotou ukazatele ROA, kromě 

roku 2012, kdy došlo ke ztrátě, jsou hodnoty ukazatele ROE ve všech analyzovaných 

letech vyšší, což značilo kladné působení finanční páky.   

Ukazatel rentability vloženého kapitálu vyjadřuje výnosnost dlouhodobého kapitálu 

vloženého do majetku společnosti. Společnost dosáhla nejlepších výsledků v roce 2013 

3,35 % a 2014 6,23 %. V roce 2014 se hodnota pohybovala nad oborovým průměrem. 

Rok 2012 byl ztrátový, a proto i výsledná hodnota ukazatele nabývala záporných hodnot.  

Ve zbylých dvou letech můžeme vidět klesající trend tohoto ukazatele.  

Ukazatel rentability tržeb udává, kolik korun zisku připadne na jednu korunu tržeb. 

V roce 2012 byl výsledek nejhorší, jelikož se společnost dostala do ztráty, tedy i výsledná 

hodnota byla záporná. Výsledky se pohybují pod oborovým průměrem. V roce 2013  

a 2014 byl zaznamenán rostoucí trend. Nejvyšší hodnoty společnost dosáhla v roce 2014, 

kdy měla nejvyšší tržby za celé sledované období. Nicméně v dalším roce došlo 

k poklesu, jelikož klesl EBIT o 38,15 %. V posledním roce ve společnosti došlo opět 

k mírnému navýšení.  
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V roce 2012 ukazatel ROCE dosahoval záporné hodnoty, společnost tedy generovala 

z každé investované koruny ztrátu. Ve zbývajících letech se ukazatel pohyboval 

v rozmezí 5,62 – 10,05. Nejlepšího výsledku společnost dosáhla v roce 2014, což ovlivnil 

růst hodnoty EBIT a současné snížení hodnoty dlouhodobého kapitálu. V dalších letech 

můžeme sledovat klesající trend, neboť v roce 2015 poklesla hodnota EBIT o 3 459 tis. 

Kč. V následujícím roce bylo snížení spojeno s využíváním dlouhodobých bankovních 

úvěrů, který se oproti předešlému roku navýšil 1,25krát. Společnost v roce 2015 

realizovala financování investičního záměru. 

 

Graf č. 10: Vývoj ukazatelů rentability 2012–2016  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 15) 

V následujícím grafu je znázorněn vývoj ukazatelů rentability za období 2012–2016. 

Z grafu je patrné, že společnost v roce 2012 byla ztrátová, a proto všechny ukazatele 

dosahovaly záporných hodnot. Společnost si nejlépe vedla v roce 2014, kdy dosahovala 

nejlepších výsledků za všechna analyzovaná období.  
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Analýza ukazatelů na bázi Cash-flow 

Ukazatele na bázi cash flow využíváme k provedení hlubší analýzy finanční situace 

společnosti. V níže uvedené tabulce č. 13 jsou uvedeny výsledky jednotlivých ukazatelů.  

Tabulka č. 13: Ukazatele na bázi CF  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 15) 

Ukazatele na bázi CF 2012 2013 2014 2015 2016 

Rentabilita tržeb z CF (%) -0,4432 -0,0069 1,06 1,58 0,92 

Výnosnost vložených prostředků z CF (%) -1,11 -0,02 4,61 4,82 2,06 

Úrokové krytí z CF -1,02 -0,02 8,00 9,65 5,21 

U rentability tržeb z cash flow je z propočtů patrné, že první dva analyzované roky měla 

společnost záporný peněžní tok z provozní činnosti, a proto nemůžeme hovořit  

o vypovídací schopnosti ukazatele. V následujících letech již společnost dosahovala 

kladného peněžního toku z provozní činnosti a ukazatel rostl v letech 2014 a 2015, což 

vypovídalo o růstu finanční výkonnosti společnosti. V roce 2016 došlo k poklesu 

ukazatele z důvodu růstu objemu výnosů.  

Výnosnost vložených prostředků z CF měla podobný průběh jako předchozí ukazatel. 

První dva sledované roky byly záporné, poté opět nastal růst v letech 2014 a 2015. V roce 

2016 došlo opět ke snížení vlivem poklesu peněžního toku z provozní činnosti. 

U úrokového krytí z CF opět první dva analyzované roky byly záporné. Nejvyšších 

hodnot společnost dosahovala v roce 2015, kdy peněžní tok z provozní činnosti 

převyšoval nákladové úroky 9,65krát. Úrokové krytí, kdy je při výpočtu zohledněn EBIT, 

dosahovalo lepších výsledků vyjma roku 2015.  

Analýza provozních ukazatelů 

Provozní ukazatele sledují základní aktivity společnosti a uplatňují se vnitřním řízením. 

Tabulka č. 14 obsahuje vypočtené hodnoty produktivity z přidané hodnoty, produktivity 

z výkonů, nákladovosti výnosů a materiálové náročnosti výnosů. 
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Tabulka č. 14: Provozní ukazatele 2012–2016  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 15) 

Provozní / výrobní ukazatele 2012 2013 2014 2015 2016 

Produktivita z přidané hodnoty (v tis. Kč) 638,96 705,63 933,00 869,79 939,20 

Produktivita z výkonů (v tis. Kč) 594,13 572,42 616,47 608,47 624,28 

Nákladovost výnosů 1,00 0,99 0,99 0,98 0,99 

Materiálová náročnost výnosů 0,018 0,013 0,007 0,010 0,008 

Počet zaměstnanců 46 43 38 38 40 

Produktivita z přidané hodnoty v období 2012 až 2014 měla rostoucí charakter, což 

značí o dobré situaci. Nicméně v roce 2015 došlo k poklesu, který byl ovlivněn snížením 

výkonů a nárůstu výkonové spotřeby. V dalším roce hodnota tohoto ukazatele vzrostla. 

Růst ukazatelů byl také způsoben zejména snížením počtu zaměstnanců a zvýšením 

přidané hodnoty vyjma roku 2015.  

Produktivita z výkonů je vyjádřena jako podíl výkonů na zaměstnance. Do posledního 

analyzovaného roku má indikátor rostoucí charakter vyjma roku 2015, kdy poklesly 

výkony společnosti. Nejvyšší hodnoty nabýval v roce 2016.  

Nákladovost výnosů vyjadřuje zatížení výnosů celkovými náklady, hodnota indikátoru 

by měla klesat. V analyzovaném období se hodnota pohybovala v rozmezí 1 – 0,98. 

V roce 2012 se hodnota rovnala 1, společnost dosáhla záporného výsledku hospodaření, 

tedy náklady převýšily výnosy. Ve zbylých letech společnost generovala zisk.   

Materiálová náročnost výnosů má do posledního sledovaného období klesající trend 

vyjma roku 2015, kdy došlo k navýšení položky spotřeby materiálu a energie. 

Materiálová náročnost výnosů je výrazně nižší než nákladovost výnosů, jelikož 

společnost se specializuje na prodej a servis automobilů, nikoli na výrobu.    

3.5.5 Analýza soustav ukazatelů 

V následující kapitole jsou použity pro hodnocení finanční situace společnosti bankrotní 

modely. Je zde vypočítán Altmanův index finančního zdraví a Index IN05.  
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Altmanův index finančního zdraví 

Tabulka č. 15: Altmanův index finančního zdraví 2012–2016  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 15) 

Altmanův index 2012 2013 2014 2015 2016 

X1 -0,04 0,005 0,03 0,03 0,03 

X2 0,24 0,27 0,23 0,21 0,16 

X3 -0,01 0,10 0,19 0,10 0,09 

X4 0,24 0,31 0,28 0,23 0,15 

X5 2,50 3,10 4,36 3,04 2,23 

Z – score 2,92 3,79 5,09 3,60 2,66 

V letech 2012–2015 byly výsledné hodnoty vyšší než hodnota 2,9. Společnost si vedla 

dobře a nebyla ohrožena bankrotem. Nejlepšího výsledku dosahovala v roce 2014. V roce 

2016 se podnik nacházel v tzv. šedé zóně, kdy nelze jednoznačně rozhodnout o vývoji 

společnosti.  

 

Graf č. 11: Vývoj Altmanova indexu finančního zdraví 2012 - 2016  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 15) 

Z následujícího grafu je patrný vývoj Altmanova indexu. Jak jsem již zmínila nejlepší 

hodnoty bylo dosaženo v roce 2014. Nicméně v následujících letech začal index klesat. 
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Index IN05 

Tabulka č. 16: Index IN05 2012–2016  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 15) 

Index IN 05 2012 2013 2014 2015 2016 

Aktiva celkem / cizí zdroje 0,20 0,23 0,22 0,20 0,18 

EBIT / nákladové úroky -0,02 0,12 0,43 0,25 0,29 

EBIT / aktiva celkem -0,02 0,13 0,25 0,12 0,12 

Výnosy celkem / aktiva celkem 0,53 0,66 0,92 0,65 0,47 

Oběžná aktiva / krátko. závazky 0,08 0,09 0,10 0,10 0,09 

Hodnoty 0,78 1,23 1,91 1,31 1,15 

Společnost v roce 2012 nedosahovala vyšších hodnot než 0,9, nenacházela se v dobré 

finanční situaci a hospodařila se ztrátou. Což znamenalo, že z 97% pravděpodobností 

spěla k bankrotu a nevytvářela ze 76 % hodnotu pro vlastníky. Společnost se v období 

2013, 2015, 2016 nacházela uvnitř šedé zóny, rozmezí 0,9 až 1,6, ze 70 % vytvářela 

hodnotu a hrozil ji 50% bankrot. Rok 2014 vyšel ze všech sledovaných let nejlépe, jelikož 

společnost převyšovala hodnotu 1,6 a vytvářela hodnotu.  

 

Graf č. 12: Vývoj Indexu IN05 2012–2016  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 15) 
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3.6 SWOT analýza  

SWOT analýza představuje jednoduchý nástroj pro systematickou analýzu klíčových 

faktorů, které ovlivňují postavení společnosti. Cílem analýzy je zjistit, jaká je aktuální 

strategie firmy (a její konkrétní silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby), a jak je schopna 

reagovat na změny v jejím prostředí (10, s. 91; 12). 

Tabulka č. 17: SWOT analýza  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

dlouhodobá historie na trhu nedokonalé řízení zásob 

vlastní klempírna, lakovna, servisní a skladovací 
prostory nízká úroveň likvidity 

investice do rozšiřování společnosti vyšší celková zadluženost 

spokojenost zákazníků generování ztráty 

kvalitní nabídka služeb kolísavý trend výsledku hospodaření 

vysoce kvalifikovaní zaměstnanci nízké hodnoty rentability 

 chybějící mechanici 

 nedostačující současné prostory 

 vyjednávací síla dodavatele 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

rozšíření nabídky o elektromobily silná konkurence na trhu 

růst životní úrovně a spotřeby obyvatelstva, růst 
HDP cenové rozdíly konkurentů a ztráta zákazníků 

reklamní a marketingová strategie růst cen pohonných hmot 

propagace webové prezentace a tvorba e-shopu vstup nové značky, která vstoupí na trh s novými 
možnosti a technologiemi 

diverzifikace rizika a rozšíření portfolia značek nové dealarství značky Renault 

rozšiřování prodejních, skladovacích prostorů neobnovení koncesionářské smlouvy 

Silnou stránku společnosti představuje osobitý přístup k zákazníkům, díky čemuž  

si vytvořila za období svého působení stálou klientelu, která svědčí o spokojenosti  

a rozmanitosti nabízených služeb. Zároveň si neustále rozšiřuje povědomí o možnosti 

zkvalitnění těchto služeb a vývoji tržní situace, aby dokázala nabídnout zákazníkům vždy 

něco navíc oproti konkurenci. Taktéž ji lze přisuzovat i skvělé zázemí, které za dobu svojí 

existence vybudovala. Nicméně v současné době se nemá kam dále rozšiřovat, chybí  
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ji prostory, kde by mohla uskladnit další vozy, či navýšit servisní kapacity. Z tohoto 

důvodu se společnost rozhodla o rozšíření, a to výstavbou tří nadzemních podlaží.  

To se dá považovat za příležitost a eliminaci současných problémů s omezeným 

prostorem.  

Za další silnou stránku lze považovat tým kvalifikovaných a proškolených zaměstnanců. 

Ačkoliv na druhou stranu se společnost potýká s problémem nalezení vhodného 

kandidáta na pozici automechanika a přijímacího technika. V tomto silném oboru 

podnikání je o kvalifikované mechaniky sváděn silný konkurenční boj.  

V souvislosti s rozvojem automobilového průmyslu, který je provázen vývojem 

moderních technologií, společnost bude rozšiřovat svou nabídku vozů o elektromobily. 

Vzhledem k současné situaci na trhu a postavení společnosti a důvodu klesajícího 

výsledku hospodaření a nízkých hodnot ukazatelů rentability je tato příležitost vnímána 

jako významná.  Uskutečněním tohoto rozšíření portfolia by se mohlo zvýšit povědomí  

o společnosti, přilákání potenciálních zákazníků, navýšení obchodních zakázek  

a v návaznosti i konečné pozitivní změny výsledku hospodaření. Nabídka těchto 

elektromobilů částečně řeší i otázku hrozících substitutů a ekologičtější přístup k přírodě. 

Současně tímto krokem společnost částečně eliminuje mezeru na trhu a bude zaujímat tak 

výhodnou pozici. V souvislosti s rozšířením této nabídky, bych společnosti navrhovala, 

aby se zaměřila na marketingovou strategii. S pořízením elektromobilů bude muset 

společnost investovat do vybavení speciálních přístrojů a nástrojů na servis a také 

technicky zaškolit mechaniky.  

3.7 Shrnutí výsledků finanční analýzy  

V následující kapitole jsou shrnuty a vyhodnoceny výsledky provedené finanční analýzy 

v období 2012–2016.  

Z vertikální a horizontální analýzy aktiv bylo zjištěno, že se podnik postupně rozvíjí, 

neboť v oblasti celkových aktiv byl zaznamenám rostoucí trend vyjma meziročního 

poklesu v roce 2013. Růst celkových aktiv byl především ovlivněn výrazným navýšením 

objemu oběžných aktiv. Ve skladbě oběžných aktiv zaujímají významné postavení 

zásoby, jelikož jsou tvořeny především hodnotnými položkami nových a ojetých 

automobilů a zařízením pro servis. Podnik ve zboží váže převážnou část svých aktiv  
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od roku 2014. K zásadnímu růstu majetku došlo vlivem investičních záměrů v období 

2015 a 2016. Společnost realizovala modernizaci prodejních prostorů, zastřešení dvora 

mezi autosalonem Renault a dílnou a pořídila nemovitost s pozemkem.  

Stejný vývoj zaznamenaly zdroje krytí podnikového majetku. Celková hodnota pasiv  

se navýšila především vlivem růstu cizích zdrojů, jelikož společnost využívala dodatečné 

zdroje krytí formou bankovních úvěrů. Ve struktuře pasiv můžeme sledovat po celé 

analyzované období dominantní podíl cizích zdrojů nad vlastním kapitálem, což 

reflektuje vyšší zadluženost společnosti. Ve skladbě cizích zdrojů tvoří největší procento 

především krátkodobé závazky, a to z obchodních vztahů. K razantnímu navýšení cizích 

zdrojů došlo v roce 2016, jelikož podnik využil pro investiční činnost právě zmíněný 

dlouhodobý bankovní úvěr, díky čemuž se i zvýšila zadluženost společnosti.  

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty zaznamenala rostoucí trend kromě roku 2015, 

kdy došlo k meziročnímu poklesu o 13 %. V roce 2012 společnost generovala ztrátu, což 

svědčilo o špatné ekonomické situaci společnosti. Naštěstí ve zbylých analyzovaných 

letech nastal kladný vývoj výsledku hospodaření. 

Z horizontální analýzy cash flow z provozní činnosti je patrné, že v letech 2012 a 2013 

byla společnost z provozní činnosti ztrátová. Nicméně v dalších sledovaných letech 

společnost dosahovala kladného výsledku cash flow z provozní činnosti. Co se týče 

peněžního toku z finanční činnosti v letech 2014 a 2015 společnost dosahovala záporných 

výsledků vlivem splátek dlouhodobého i krátkodobého úvěru. Nejvyšší hodnoty dosáhla 

společnost v roce 2016, kdy realizovala financování investičních záměrů pomocí úvěru. 

CF z investiční činnosti bylo po celé analyzované období záporné, jelikož společnost 

měla velké výdaje spojené s pořízením stálých aktiv.  

Z analýzy rozdílových ukazatelů vyplývá, že výsledky ČPK z manažerského pojetí 

společnost disponuje volnými finančními prostředky k uhrazení mimořádných výdajů. 

Výjimkou byl rok 2012, kdy společnost neměla k dispozici dostatečný kapitál na svoji 

činnost. Ukazatel ČPP vyšel ve všech analyzovaných letech záporně, což znamená,  

že společnost nemá dostatečné množství pohotových finančních prostředků, aby mohla 

pokrýt veškeré své okamžitě splatné závazky. Záporné hodnoty ČPM naznačují,  

že společnost v rámci oběžných aktiv váže své potenciální peněžní prostředky 
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v zásobách, což představuje velké riziko v případě potřeby společnosti uhradit 

krátkodobé závazky.  

Poměroví ukazatele  

Analýza likvidity podává informace o problému hospodaření společnosti. Z propočtů 

jednotlivých likvidit je patrné, že společnost měla velmi nízké hodnoty v porovnání 

s oborovým průměrem a doporučenými hodnotami odborné literatury. Okamžitá likvidita 

má nejlepší vypovídací schopnost o platební schopnosti podniku. Nízké hodnoty tohoto 

ukazatele znamenají pro společnost problém, pokud by musela okamžitě uhradit veškeré 

své závazky, případně kdyby ji vznikly nenadálé výdaje. 

Analýza zadluženosti poukazuje na skutečnost, že společnost využívá pro financování 

svých stálých aktiv především cizí zdroje. Celková zadluženost se pohybovala v rozmezí 

58–74 %. Vývoj celkové zadluženosti byl ovlivněn zejména investiční činností, kterou 

společnost realizovala v roce 2015 a zejména pak v roce 2016, kdy byla celková 

zadluženost společnosti 74 % z důvodu poskytnutí dlouhodobého úvěru. Koeficient 

samofinancování vycházel v rozmezí 26–42 %.  Doba splácení dluhu v letech 2012  

a 2013 vycházela v záporných hodnotách z důvodu záporného provozního CF. V dalších 

letech došlo k růstu. Úrokové krytí vyjma let 2012 a 2013 se pohybovalo  

nad doporučenou hodnotou 3. V roce 2012 společnost generovala ztrátu a měla problémy 

s finanční stabilitou. Společnost při financování z cizích zdrojů využívá více krátkodobý 

kapitál, jelikož běžná zadluženost dosahovala výsledků v rozmezí 0,46 – 0,68  

a dlouhodobá zadluženost 0,04 – 0,13. Dlouhodobé krytí aktiv se pohybovalo v rozmezí 

0,32 – 0,54. 

Z analýzy aktivity vyplývá, že společnost dokáže efektivně hospodařit se svými 

celkovými aktivy. Obrat celkových aktiv dosahoval vysokých hodnot a převyšoval 

minimální doporučenou hodnotu 1,6. Výsledky obratu stálých aktiv v porovnání  

s oborovým průměrem nejsou zcela uspokojivé, jelikož jsou nižší ve všech sledovaných 

letech. Tato skutečnost svědčí o větších investičních aktivitách společnosti. Vývoj obratu 

zásob zaznamenal do roku 2014 rostoucí fázi, avšak v posledních dvou letech rapidně 

poklesl. Společnost se přiblížila oborovému průměru pouze v roce 2014, v ostatních 

letech byly výsledné hodnoty nižší. Situaci lze hodnotit jako negativní, jelikož společnost 

má zbytečně velké množství nelikvidních zásob, které představují investici s nižší nebo 
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žádnou výnosností. Doba obratu zásob se přiblížila hodnotou k oborovému průměru 

pouze v roce 2014, kdy se zboží dobře prodávalo a vzrostly i tržby. Ve zbylých letech 

výsledky už nebyly tak pozitivní, jelikož se pohybovaly nad hranicí oborového průměru. 

Nejkratší doba obratu zásob byla 29,47 dní a naopak nejdelší 79,57 dní v roce 2016. Doba 

obratu pohledávek měla rostoucí charakter a hodnoty tohoto ukazatele se pohybovaly 

v rozmezí přibližně 19–35 dní. Hodnoty oborového průměru byly výrazně vyšší než  

u analyzované společnosti. Doba obratu závazků se také nacházela pod oborovým 

průměrem, vyjma roku 2016 kdy došlo k růstu ze 70 dnů na 107.  

Analýzu rentability nemůžeme hodnotit v roce 2012, jelikož byly výsledky ovlivněny 

záporným výsledkem hospodaření. Ukazatel rentability aktiv převyšoval oborový průměr 

pouze v roce 2013, ve zbylých letech byly hodnoty nižší. Tato situace naznačovala 

problém společnosti s efektivním řízením zásob. Rentabilita vlastního kapitálu  

se pohybovala v rozmezí -4,37 % – 10,36 %. V porovnání s oborovým průměrem 

dosahovala nižších hodnot. Nejvyšší hodnoty společnost dosáhla v roce 2014 vlivem 

dvojnásobného růstu výsledku hospodaření za účetní období oproti roku 2013. Hodnoty 

ukazatele ROE ve všech analyzovaných letech jsou vyšší než ROA, což značí kladné 

působení finanční páky. Výsledky ukazatele rentability tržeb se pohybují pod oborovým 

průměrem. V roce 2013 a 2014 byl zaznamenán rostoucí trend. Nejvyšší hodnoty 

společnost dosáhla v roce 2014, kdy měla nejvyšší tržby za celé sledované období. 

Ukazatel ROCE střídavě rostl a v posledních dvou analyzovaných letech kolísal. 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu dosáhl nejlepších výsledků v roce 2013 3,35 %  

a 2014 6,23 %. V roce 2014 se hodnota pohybovala nad oborovým průměrem. Ve zbylých 

dvou letech můžeme vidět klesající trend tohoto ukazatele.  

Z analýzy na bázi CF je patrné, že první dva roky měla společnost záporný CF z provozní 

činnosti, a proto nemůžeme hovořit o vypovídací schopnosti ukazatelů. V období  

2014–2016 již společnost dosahovala kladného provozního CF. Vývojový trend všech 

ukazatelů byl podobný, v letech 2014–2015 rostoucí tendence a 2016 pokles.   

Analýza provozních ukazatelů zaznamenala rostoucí charakter produktivity z přidané 

hodnoty, což značí o dobré situaci. Pouze v roce 2015 došlo k poklesu, který byl ovlivněn 

snížením výkonů a nárůstu výkonové spotřeby. Stejně se vyvíjela produktivita výkonů 

vyjma roku 2015, kdy poklesly výkony společnosti. Nákladovost výnosů se pohybovala 
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v rozmezí 1 – 0,98. V roce 2012 se hodnota rovnala 1, společnost dosáhla záporného 

výsledku hospodaření, tedy náklady převýšily výnosy. Ve zbylých letech společnost 

generovala zisk.  Materiálová náročnost výnosů má do posledního sledovaného období 

klesající trend vyjma roku 2015, kdy došlo k navýšení položky spotřeby materiálu  

a energie.  

V rámci analýzy soustav ukazatelů byl proveden Altmanův index finančního zdraví  

a Index IN05. Z Altmanova indexu byly zjištěny příznivé výsledky. Firma V roce 2016 

se společnost nacházela v šedé zóně. Index IN05 v roce 2012 nedosahoval vyšších hodnot 

než 0,9. Společnost se nenacházela se v dobré finanční situaci a hospodařila se ztrátou  

a hrozil jí bankrot. Společnost se v období 2013, 2015, 2016 nacházela uvnitř šedé zóny, 

rozmezí 0,9 až 1,6 ze 70 % vytvářela hodnotu a hrozil ji 50% bankrot. Rok 2014 vyšel  

ze všech sledovaných let nejlépe, jelikož společnost převyšovala hodnotu  

1,6 a vytvářela hodnotu.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Tato kapitola je věnována vlastním návrhům řešení, které povedou ke zlepšení finanční 

situace podniku a zároveň k odstranění zjištěných nedostatků v rámci provedené finanční 

a strategické analýzy. 

V předchozí kapitole byly odhaleny problematické oblasti v rámci jednotlivých ukazatelů 

aktivity. Z jejich výsledků plyne, že doba obratu zásob je poměrně vysoká. Zároveň  

se společnost potýká s nedostatečnou likviditou. Nicméně výsledné hodnoty ukazatelů 

likvidity jsou ovlivněny skutečností, že velký podíl finančních prostředků je vázán právě 

v automobilech. Za další problematickou oblast můžeme považovat poměrně vysokou 

zadluženost společnosti. A v neposlední řadě je rovněž problémem nízká rentabilita  

včetně postupně se snižujícího výsledku hospodaření. 

K těmto jednotlivým problémům jsou níže navržena opatření k jejich omezení  

či eliminaci. Zároveň jsou však v některých případech uvedeny i vysvětlení výsledků, 

které se mohou zdát negativní, avšak neohrožují chod podniku a není je možné přímo 

eliminovat. 

4.1 Zvýšení povědomí o společnosti 

Řadu dříve odhalených nedostatků společnosti by bylo možno nepřímo a alespoň  

z části eliminovat zvýšením povědomí o společnosti. Toho je možné docílit při využití 

různých prostředků marketingu, já společnosti však doporučuji, aby soustředila 

především na svou internetovou prezentaci, a to hned na několika frontách. Ta má totiž 

oproti například tištěné či televizní reklamě řadu výhod, které jsou zmíněny níže.  

4.1.1 Internetová prezentace 

Vzhledem k tomu, že internetová prezentace společnosti nedosahuje první příčky  

ve vyhledávání a zároveň dle slov zástupce společnosti ani kýžené návštěvnosti,  

je zřejmé, že je tento problém nutné začít řešit.  

V první řadě je nutné zvýšit organickou návštěvnost, tedy tu která nepochází z placené 

reklamy. Proto společnosti doporučuji využít služeb SEO (Search Engine Optimization) 

specialistů, kteří se věnují optimalizaci webu pro internetové vyhledávače. Ti provedou 
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náležitou analýzu, na základě, které budou schopni optimalizovat obsah webu a stanovit 

jeho dlouhodobou strategii. I když počáteční náklady na tuto operaci mohou být vysoké, 

z dlouhodobého hlediska je udržování organické návštěvnosti levnější než té z reklamy. 

Zároveň je tato analýza předpokladem pro nastavení jakékoliv další internetové reklamy. 

Nicméně jejím nedostatkem je, že výsledky jsou nejisté a neprojeví se okamžitě. S tímto 

nedostatkem, vysokým konkurenčním prostředím a faktem, že první pozice vyhledávání 

zaujímají zpravidla placené reklamy, je pro společnost nezbytné, aby začala využívat 

rovněž PPC (Pay Per Click) reklamní systémy. Mezi ně patří například Google AdWords, 

Seznam Sklik či Facebook Ads. Vzhledem k tomu, že konkurence však rovněž vkládá 

velké úsilí k nastavení vlastních kampaní a zároveň nemalé finanční prostředky pro jejich 

zobrazování je nutné počítat s vysokými náklady.  

Na druhé straně při správném nastavení kampaní společnost získá velmi přesné zacílení 

reklamy, možnosti retargetingu a vypovídající statistiky. Oproti využití fyzických 

reklamních ploch v podobě billboardů, letáků a podobně, platí společnost pouze  

za zobrazení reklamy a proklik cílených návštěvníků. Rovněž získává přesná data  

o jednotlivých kampaních, včetně případné konverze, které může použít pro další 

optimalizaci a snížení nákladů na inzerci při zachování její efektivity. Pro další snížení 

nákladů na reklamy a držení kroku s konkurencí doporučuji se zaměřit z obecných 

klíčových slov („auto“, „Renault“, „Hyundai“) na takzvané longtail fráze („prodej 

Hyundai Brno Královo Pole“), které měly být objeveny v předcházející SEO analýze.  

Ty mají zpravidla daleko nižší cenu za proklik díky menšímu zastoupení konkurenčních 

kampaní a zároveň mohou lépe vystihnout cíleného návštěvníka. 

4.1.2 Sociální sítě 

Automobilový průmysl a jeho poslední trendy jsou atraktivní pro širokou škálu lidí, které 

je možno velmi snadno a především při nízkých nákladech oslovit prostřednictvím 

sociálních sítí. Společnost již má jako řada dalších vlastní Facebookovou stránku, vkládá  

na ni nicméně pouze příspěvky o probíhajících nabídkách. Tyto příspěvky však mají 

velmi nízkou odezvu a to v řádech jednotek.  

V první řadě společnosti doporučuji, aby vkládala více atraktivní obsah s takzvaným 

virálním efektem, který přivede více fanoušků na stránku. Mezi tento obsah mohou 

především patřit fotografie vozů, recenze, zajímavosti a informace z veletrhů. Zároveň 
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pro oslovení vyššího počtu uživatelů, zejména na Facebooku, je nezbytné příspěvky 

propagovat.  

Další významnou sítí, kterou společnost dosud nevyužívá, je Instagram. Příspěvky zde 

lze rovněž propagovat, i když to zpravidla není natolik nutné jako je tomu u Facebooku.  

Jen je však potřeba velmi dobře zvážit vkládaný obsah, respektive fotografie a krátká 

videa, která by měla být zajímavá a atraktivní pro uživatele. Samozřejmě je nutné vždy 

brát v úvahu jejich autorská práva. Společnost však disponuje velkou řadou možností,  

jak tyto záznamy získávat.  

Sociální sítě je možné využívat nejen pro oslovení návštěvníků a potenciálních 

zákazníků, ale i při hledání nových zaměstnanců. Nejen z tohoto důvodu společnosti 

doporučuji začít aktivně využívat rovněž síť LinkedIn, která by mohla pomoci  

se současným problémem při hledání vhodného mechanika. 

Zároveň doporučuji se již dále nesoustředit například na méně vhodnou sociální síť 

Twitter. Naproti tomu vytvoření a udržování účtu na Google Plus, včetně všech ostatních 

Google služeb by mohlo pozitivně ovlivnit dříve zmíněnou SEO problematiku.  

4.1.3 Blog 

Webová prezentace společnosti je tvořena ze tří složek. Dvě z nich tvoří oficiální 

internetová prezentace od dodavatele Renault, kterou využívají všichni autorizovaní 

dealeři. Na této prezentaci je však možné pouze z části upravit její obsah. Jedná  

se především o vyplnění základních informací o firmě, jako je například kontakt  

a provozované služby. Taktéž lze vkládat například vlastní seznam ojetých vozů  

či případné novinky ve formě příspěvků. Třetí složkou je v podstatě pouze jediná úvodní 

stránka, která slouží jako rozcestník na dvě výše zmíněné sekce Renault a Dacia. 

Je tedy zřejmé, že naprostá většina dealerů provozuje totožné prezentace s velmi 

podobným, ne-li stejným obsahem. To je však z pohledu vyhledávačů významný 

problém, protože se zaměřují právě na unikátní obsah, kterým společnost momentálně 

nedisponuje. Tento problém lze však uchopit jako příležitost k získání významné 

konkurenční výhody. 
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Zaměstnanci ve společnosti jsou zpravidla velmi zapálení pro oblast automoto, navíc 

pravidelně navštěvují různé automobilové veletrhy a konference, kde získávají  

ty nejnovější informace. Nejenže rozumí technickým specifikacím vozidel, ale navíc mají  

k dispozici většinu produktů, jako jsou například předváděcí vozy k testování.  

Veškeré tyto poznatky předávají svým zákazníkům při osobním prodeji jako součást 

kvalitních služeb. V tomto případě by bylo vhodné a především přínosné šířit tyto 

informace také široké veřejnosti prostřednictvím svých internetových stránek.  

Co je však nejvíce důležité, tak fakt, že pravidelným přidáváním kvalitního obsahu  

na web rapidně zvyšujeme šanci na lepší pozice ve vyhledávání. Díky správnému 

blogování nás uživatelé snadněji naleznou, jelikož odpovídáme na jejich otázky. Tvořit 

nový obsah je pro problematiku SEO zpravidla navíc daleko efektivnější než stále 

optimalizovat ten současný. Společnost má tedy možnost získat nejen výše zmíněnou 

konkurenční výhodu, a zároveň dát návštěvníkům snadno najevo, že svému oboru velmi 

dobře rozumí. 

4.1.4 Internetový obchod  

Řada konkurenčních firem provozuje vlastní internetový obchod, na kterém nabízí široký 

sortiment autodoplňků. Pro udržení kroku s konkurencí, a především pro rozšíření  

a zkvalitnění služeb společnosti doporučuji tento trend následovat.  

Zřízení elektronického obchodu je v tomto případě však nutné vnímat spíše jako rozšíření 

služeb a podporu prodeje doplňků prostřednictvím nového kanálu. V nejbližší době  

se zcela jistě nebude jednat o hlavní distribuční kanál vzhledem k tomu,  

že na to společnost nemusí být řádně připravena. Navíc společnost musí v první řadě 

prodávat automobily, což na e-shopu velmi pravděpodobně nebude vůbec možné.  

Do nabízeného sortimentu navrhuji nejprve zařadit především menší produkty  

z následujících kategorií: auto kosmetika, značkové oblečení Renault a Dacia, dárkové 

předměty a poukázky, auto koberce, autolékárničky, náhradní žárovky a další menší 

příslušenství. Společnost by tedy měla začít s menším počtem produktů, který  

je především nenáročný na expedici pomocí běžných expedičních společností jako 

například PPL, DPD a Česká pošta. Zároveň však navrhuji, aby nabízela omezený počet 

dopravců, což jí umožní s nimi sjednat lepší podmínky.  
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Zákazníci tedy budou mít nejen možnost projít si z pohodlí domova většinu produktů  

v online katalogu, který společnosti doposud scházel, ale také si je okamžitě zakoupit. 

Společnost tak již nebude limitována otevírací dobou a lokalitou, což může značně přispět 

k likviditě těchto produktů.  

Dalším významným faktorem zde hrají roli již dříve doporučené investice do SEO a PPC 

reklamy, jelikož v tomto případě přímo podpoří návštěvnost e-shopu a při správném 

nastavení kampaní nebudou nutné dodatečné náklady na jeho propagaci. Nicméně  

je vhodné využít i další služby, jako jsou například Nákupy Google a obchodní portály, 

jako je například Heureka.cz. Avšak tyto služby je možné využívat i bez přímého 

investování do reklamy.  

4.1.5 Náklady  

Veškeré níže uvedené náklady byly definovány pomocí expertních odhadů na základě 

konzultace se zástupci společnosti a nezávislými specialisty na danou problematiku. 

Jedná se o přibližné částky bez DPH, jelikož k přesnému určení předcházejí příslušné 

analýzy odborníků.  

SEO – optimalizace pro vyhledávače 

Na trhu existuje velké množství SEO specialistů, jejichž hodinová sazba za konzultaci  

se zpravidla pohybuje v rozmezí od 1 000 – 2 000 Kč. Částka za provedenou analýzu 

současné internetové prezentace byla odhadnuta nezávislým dodavatelem na 26 000  

až 32 000 Kč. Tato investice přinese nejen nezbytná data a informace pro následnou 

optimalizaci webu, ale zároveň budou objeveny potřebné podklady pro podporu tvorby 

PPC kampaní. 

V tento moment, tedy bez již provedené analýzy, je částku za samotnou optimalizaci 

webové prezentace velmi obtížné definovat. A to především z důvodu, že tato 

optimalizace může zahrnovat práci nejen samotné SEO agentury, ale zároveň  

i současného webmastera, dalších zaměstnanců či dokonce nových programátorů  

a copywriterů. V podstatě záleží na tom, jaké slabiny budou odhaleny pomocí 

předcházející analýzy. Nicméně na základě zkušeností expertů s obdobnými projekty 

byla odhadnuta částka, která se pohybuje mezi 40 až 52 tisíci korunami. 
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PPC kampaně 

Výhodou PPC kampaní je, že je možné je provozovat s jasně a předem definovaným 

rozpočtem. Nejvíce důležité je však kampaně správně nastavit, k čemuž by měly 

posloužit informace získané v předchozí analýze. Náklady jsou pak již víceméně určeny 

tím, kolik uživatelů chceme na dané fráze oslovit.  

Tyto kampaně je nutné neustále sledovat a optimalizovat, aby patřičně reagovaly  

na měnící se podmínky. Společnost má buď možnost najmout zaměstnance, který bude 

mít správu PPC kampaní na starosti, nebo využít služeb externích specialistů. Já však 

zásadně doporučuji druhou možnost v ideálním případě stejného dodavatele, který  

se zabýval již SEO problematikou webu. V tomto případě bude mít dodavatel plně pod 

kontrolou všechny nutné, a především vždy aktuální informace a zároveň by s ním 

společnost mohla sjednat lepší obchodní podmínky. 

Po konzultaci se specialistou na PPC kampaně společnosti doporučuji začít s měsíčním 

rozpočtem 20 000 Kč s rovnoměrným rozložením do systémů Google Adwords  

a Sklik.cz. Rozpočet bude později vhodně upraven a především lépe přerozdělen  

na základě aktuálních výsledků. 

Vytvoření blogu�

Samotné vytvoření blogu není pro společnost nikterak finančně náročné, jelikož redakční 

systém současné prezentace již dnes v podstatě umožňuje vkládat strukturované novinky 

a zároveň vytvářet nové kategorie. Před jeho spuštěním je však nutné ho naplnit prvními 

daty, respektive obsahem v podobě článků. 

Cena jedné normostrany od zkušených dodavatelů se pohybuje mezi 450 až 1 300 Kč.  

Je nutné také počítat s případným nákupem fotografií z fotobanky, i když společnost 

disponuje vlastními. Náklady na publikaci jednoho článku v případě dodání externím 

dodavatelem byly odhadnuty na 950 Kč. Tato částka však může být značně snížena  

při spolupráci současných zaměstnanců, kteří připraví příslušné podklady. Měsíčně  

by měla společnost publikovat alespoň 4 články. 
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Vytvoření elektronického obchodu 

Z výše uvedených činností se jedná o nejvíce finančně náročnou část především 

z hlediska pořizovacích nákladů. I přesto se však může jednat o velmi významné 

rozšíření. Navíc v budoucnu již nebudou nutné další investice pro zřízení případného 

online katalogu zboží, které společnost nabízí.  

Současný webmaster společnosti uvedl, že velmi pravděpodobně nebudou nutné žádné 

další investice na pořízení nových serverů, jelikož jsou ty současné již dostatečně 

naddimenzovány. Je však nutné počítat se samotným pořízením obchodního systému  

a zaměstnanci, kteří ho budou udržovat a vyřizovat jednotlivé objednávky. 

Shrnutí nákladů 

Následující tabulka shrnuje náklady na výše uvedené činnosti a rozšíření. Záměrně zde 

nejsou zahrnuty náklady na servery, domény a další prostředky, které společnost  

již využívá pro současnou prezentaci. 

Tabulka č. 18: Kalkulace nákladů na internetovou prezentaci 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklady na pořízení Částka Kč bez DPH Poznámka 

SEO – analýza 29 000  

SEO – optimalizace 46 000  

Zprovoznění sekce pro blog, včetně obsahu 8 000  

Vytvoření elektronického obchodu 160 000  

Celkem 243 000  

Náklady na údržbu   

Údržba PPC kampaní 5 000 měsíčně 

Rozpočet na PPC kampaně 20 000 měsíčně 

Rozpočet na propagaci – Facebook 3 000 měsíčně 

Údržba blogu, včetně tvorby obsahu 5 000 měsíčně 

Údržba elektronického obchodu 12 000 měsíčně 

Celkem 45 000 měsíčně 
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4.2 Rozšíření portfolia o novou značku 

Společnosti bych dále navrhovala diverzifikaci portfolia o novou značku. Jak jsem  

již zmínila v analýze 7S, společnost spolupracuje na základě koncesionářské smlouvy  

se společností Renault a.s. Česká republika. Tato smlouva je každoročně obnovována, 

což přináší pro společnost potenciální riziko v případě rozvázání spolupráce.  

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost plánuje rozšiřovat prostory, mohla by současně 

rozšířit portfolio nabízených značek. Tímto krokem by snížila významné riziko ukončení 

spolupráce s Renaultem a.s. a navíc by mohla oslovit další potenciální zájemce  

o tuto novou značku. 

Navíc dle slov ekonomického ředitele má společnost za období svého působení  

již vytvořenou stabilní klientelu, se kterou má vřelé osobní vztahy a vybudovanou důvěru. 

Proto v případě zařazení nové značky automobilů zaujímá silnou pozici  

k tomu, aby zákazníka mohla případně přesvědčit k přestoupení na tuto značku.  

Společnosti doporučuji, aby se při výběru nové značky již vyhnula značkám jako jsou 

Nissan, Mitsubishi Motors, Samsung Motors, Alpine, Lada, Infiniti, Venucia a Datsun, 

které podléhají Renault–Nissan–Mitsubishi Alliance, a to především z výše uvedeného 

důvodu. 

4.3 Problémy s likviditou 

Získané hodnoty likvidity poukazují na problémovou oblast hospodaření společnosti. 

Z propočtů jednotlivých likvidit je patrné, že společnost měla velmi nízké hodnoty 

v porovnání s oborovým průměrem a doporučenými hodnotami odborné literatury. 

Výsledné hodnoty jsou ovlivněny skutečností, že většinu krátkodobých závazků 

z obchodní činnosti, které společnost eviduje, má ve vztahu ke svému dodavateli. 

Analyzovaná společnost zprostředkovává prodej vozů a náhradních dílů v rámci 

dealerské sítě Renault.  

Možným doporučením by bylo upravit poměr mezi krátkodobými závazky a oběžným 

majetkem, avšak toto doporučení by bylo pro společnost nevhodné právě kvůli zmíněným 

specifickým vztahům k dodavateli. Nicméně na základě konzultace této situace 

s vedením společnosti jsem zjistila, že závazky, které společnost eviduje v účetnictví, 
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nejsou z části krátkodobé. Tyto krátkodobé závazky se vážou k nezaplaceným 

automobilům a každý model automobilu má jinou definovanou splatnost. Tato splatnost 

se pohybuje od 30 dnů do 2 let. Zanést tuto skutečnost  

do účetnictví je nepravděpodobné.  

Společnosti jsou dodávány automobily a v případě, že se jí nepodaří tyto vozy prodat,  

tak jejich dodavatel, respektive Renault a.s., znovu prodlouží splatnost na tyto neprodané 

vozy.  

Tabulka č. 19: Vyčíslení krátkodobých závazků vůči novým vozům  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 15) 

V tisících Kč 2012 2013 2014 2015 2016 

Krátkodobé závazky vůči novým vozům 51 324 38 987 61 602 94 692 153 263 

Ostatní závazky 17 818 17 001 15 953 15 978 27 360 

Nové automobily 36 205 30 387 40 000 68050 112 858 

Náhradní díly 2 735 3 842 3 502 3848 4 839 

Ojeté vozy 3 425 3 171 8 517 2 606 14 530 

Zásoby celkem 42 365 37 400 52 019 74 504 132 227 

4.4 Optimalizace řízení zásob 

Z analýzy aktivity vyplývají následující skutečnosti. Společnost váže v zásobách velké 

množství finančních prostředků, také doba obratu zásob je poměrně vysoká. Nicméně 

společnost sama objednává vozy pouze v případě, že si je již objednal zákazník. Tyto 

vozy mají bezúročnou splatnost vůči dodavateli 15 až 30 dní. 

Zbytek dodávek jsou tzv. depo auta, která si společnost neobjednala, ale byla ji dodána 

na sklad společností Renault a.s. na základě definovaných podmínek. Depo auta jsou 

skladové zásoby, které jsou určené k prodeji a jejich splatnost se pohybuje v rozmezí  

150 až 360 dní. Splatnosti jednotlivých modelů jsou tak variabilní a relativně dlouhé,  

že to nezpůsobuje problémy s likviditou při samotném fungování společnosti. Největším 

problémem jsou tedy depo auta, která leží na skladě, nemají zákazníka a leží  

tam zpravidla 3 až 20 měsíců.  
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Bohužel společnost nemůže na tyto vozy uplatňovat ze své vůle žádné dodatečné slevy. 

Toto rozhodnutí náleží pouze dodavateli, respektive společnosti Renault a.s., která sama 

na základě vlastního posouzení určí, zda jsou vozidla příliš drahá či se jedná již o vyběhlý 

model. Výši slevy tedy určuje dodavatel a společnost pouze akceptuje podmínky a předá 

je zákazníkovi. 

Další položkou zásob jsou náhradní díly i zde má společnost povinnost tvořit skladovou 

zásobu. Má tedy přesně určený nadefinovaný mix konkrétních náhradní dílů, které musí 

mít neustále k dispozici. Tyto podmínky jí rovněž ukládá společnost Renault a.s. Stává 

se, že tyto náhradní díly jsou po určitém čase zastaralé a neprodejné, jelikož se postupně 

mění modely aut. Společnost tuto situaci řeší tak, že jednotlivé díly vytipuje a Renault 

a.s. společnosti zaplatí 50 % nákupní ceny. Nicméně to se týká v objemu 4 milionových 

položek pouze dílů zhruba za 100 000 Kč. Společnost pak sama dále objednává náhradní 

díly pro zákazníky. Pokud jsou díly unikátní, je společnost pojištěna tím, že si bere zálohu 

od zákazníků. Na díly, které jsou vysokoobrátkové si společnost zálohu nebere, jelikož 

má tyto díly běžně na skladě. Společnost nemá problémy s likviditou náhradních dílů. 

4.5 Zadluženost 

Na základě analýzy zadluženosti bylo zjištěno, že se společnost potýká s vyšší 

zadlužeností, a to především v roce 2016, kdy zadluženost dosahovala 74 %. Nicméně 

zadluženost nemůžeme chápat pouze jako negativní jev, protože společnost investuje  

do rozvoje a zhodnocování, díky čemuž se navyšují stálá aktiva společnosti. V důsledku 

financování pomocí dlouhodobých úvěrů společnost platí nemalé částky na úrocích  

a daních, což ovlivňuje výši zisku. Předpokládá se, že se zadluženost bude postupem času 

snižovat.  

4.6 Doba návratnosti investice výstavby pro uskladnění automobilů 

Jak jsem již zmínila v předchozí kapitole, společnosti již nestačí stávající prostory.  

Jako největší problém se jeví samotné uskladnění vozidel, kvůli čemuž si je nucena další 

prostory pronajímat za nemalé finanční prostředky. Taktéž kapacitní prostory servisu jsou 

limitované, nelze zde umístit nové servisní zařízení, která jsou zapotřebí. Proto  

se společnost rozhodla vybudovat tři nová nadzemní podlaží v nynější budově. Tuto 
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investici bude financovat z části prostřednictvím dlouhodobého úvěru a zbytek ze svých 

vlastních zdrojů. 

Společnost má připraven předběžný projekt, který počítá s rozpočtem 20 milionů Kč. 

Výstavba 3 nových nadzemních podlaží by měla činit 18,2 milionů Kč včetně finanční 

rezervy 200 tis. Kč. V případě, že by tato rezerva nebyla plně využita, byla by k dispozici 

pro případné vybavení prostorů. Zbylá část celkového rozpočtu ve výši  

1,8 milionů Kč se použije na pořízení veškerého nezbytného vybavení prostorů. Kapacita 

nových prostorů by měla pojmout téměř 250 automobilů.   

S bankovní institucí má společnost uzavřenou smlouvu na 15-ti milionový úvěr po dobu  

10 let. Úroková sazba bude činit 1,9 %, splátky budou anuitní.  

Tabulka č. 20: Splátkový kalendář úvěru  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok PS úvěru Platba úrok Splátka KS úvěru 
1 15 000 000 1 661 173 285 000 1 376 173 13 623 827 
2 13 623 827 1 661 173 258 853 1 402 320 12 221 507 
3 12 221 507 1 661 173 232 209 1 428 964 10 792 543 
4 10 792 543 1 661 173 205 058 1 456 115 9 336 428 
5 9 336 428 1 661 173 177 392 1 483 781 7 852 647 
6 7 852 647 1 661 173 149 200 1 511 973 6 340 674 
7 6 340 674 1 661 173 120 473 1 540 700 4 799 974 
8 4 799 974 1 661 173 91 200 1 569 973 3 230 001 
9 3 230 001 1 661 173 61 370 1 599 803 1 630 198 

10 1 630 198 1 661 172 30 974 1 630 198 0 
celkem - 16 611 729 1 611 729 15 000 000 - 

Ve výše uvedené tabulce je vypočítán splátkový kalendář celého úvěru. Tato investice 

bude znamenat náklady ve formě úroků z úvěru a dále vzniknou odpisy. V rámci 

technického zhodnocení nemovitosti se jedná o 5. odpisovou skupinu. Každým rokem 

tedy bude roční účetní odpis činit 666 667 Kč. Nicméně pro společnost po této investici 

již nebude nutné si pronajímat skladovací prostory, za které v současné době vydává 

180 000 Kč měsíčně. V přepočtu roční náklady na tento nájem činí 2 160 000 Kč, v čemž 

jsou zahrnuty jak samotné prostory, tak ostraha objektu.  
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Pro účely výpočtu průměrné doby návratnosti této investice jsem vycházela ze statické 

metody, ačkoliv pro správnost výpočtu by bylo vhodné diskontovat. Na druhé straně  

je však smlouva na pronájem prostorů pouze 3letá, která se navíc opakuje. Není  

tedy vyloučeno, že pronajímatel se nerozhodne v průběhu dalších let navýšit pronájem. 

Nevíme ani o kolik procent by se případně částka zvýšila, zda například  

o 5 či více procent. Tento faktor by vstupoval do výpočtu, tím pádem by předpokládaná 

úspora mohla být větší a zároveň by se zkrátila doba návratnosti. Z těchto důvodů jsem  

se rozhodla nevyužít diskontování, ale jenom čistě statickou metodu pro pouhý přehled.  

>Dů,ěD(á	E$".	(á9D.'($#'8	8(92#'8W2 = 	
20	000	000
2	160	000

= 9,26	%2' 

Vzorec č. 38: Průměrná doba návratnosti investice  

(Zdroj: 8) 

V rámci ušetření 2 160 000,- Kč za pronájem skladovacích prostorů, bude investice  

ve výši 20 milionů Kč splacena za necelých 10 let.  

 

 

 

 

 

 

  



 98 

ZÁVĚR 

V této bakalářské práci jsem za pomoci jednotlivých finančních ukazatelů zhodnotila 

finanční situaci společnosti zabývající se autorizovaným prodejem automobilů.  

Na výsledky této analýzy, které reflektují sledované období 2012 až 2016 navazují 

návrhy, jež povedou ke zlepšení finančního zdraví podniku. 

V úvodní části práce jsem upřesnila základní cíle a metody potřebné k vypracování 

finanční analýzy. V následující kapitole jsem za pomoci odborné literatury nastínila 

nezbytně nutná teoretická východiska včetně základních pojmů a jednotlivých ukazatelů 

finanční analýzy. 

Kapitola analýza současného stavu tvoří stěžejní část této práce. Nejprve jsem  

zde představila samotnou společnost, její historii, organizační strukturu, obchodní 

program, včetně segmentu zákazníků a trhů, na které cílí. Dále jsem pomocí Porterova 

modelu pěti sil, PESTLE a 7S analýzy provedla rozbor vnějšího a vnitřního prostředí,  

ve kterém se společnost nachází. Převážnou část této kapitoly jsem již věnovala samotné 

finanční analýze a zhodnocení získaných výsledků dílčích ukazatelů. Tato kapitola  

je uzavřena SWOT analýzou a konečným shrnutím výsledků finanční analýzy.  

Na základě provedených výsledků jsem zjistila, že v celkových aktivech společnosti 

zaujímají významnou část oběžná aktiva. Z pasiv je patrné, že cizí zdroje převažují  

nad vlastním kapitálem. Rozborem jednotlivých ukazatelů rentabilit, jsem zjistila jisté 

nedostatky v oblasti dosahování zisku, ke kterým vztahuji možné návrhy  

a doporučení. V rámci analýzy rozdílových ukazatelů jsem zjistila, že v oblasti ČPM 

společnost váže v rámci oběžných aktiv své potenciální peněžní prostředky v zásobách, 

což představuje velké riziko v případě potřeby společnosti uhradit krátkodobé závazky. 

Z analýzy poměrových ukazatelů vyplývá následující. Společnost financuje  

své investiční záměry převážně z cizích zdrojů. Po stránce zadluženosti dosahuje hodnot 

60–74 %. Nicméně tento jev nelze chápat pouze jako negativní, protože podnik investuje 

do rozšiřování a zhodnocování svých aktiv. V oblasti analýzy aktivity, jsem dospěla 

k závěru, že společnost má vyšší dobu obratu zásob. Zásoby společnosti tvoří převážnou 

část celkových aktiv. V oblasti zásob má stěžejní postavení položka nových vozů, která 

tvoří v průměru 85 %. Likvidita společnosti dosahuje po celé období velmi nízkých 
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hodnot, což je způsobeno zejména tím, že krátkodobé závazky, které společnost eviduje 

jsou z části dlouhodobé. Krátkodobé závazky jsou ve vztahu k automobilům a každý 

model má různou dobu splatnosti. Ve zbylých ukazatelích společnost nevykazuje 

významné problémy.  

V poslední kapitole jsem se věnovala vlastním návrhům řešení, které povedou ke zlepšení 

současné situace společnosti a zároveň pomohou upevnit její pozici na trhu.  

Nejdříve jsem se zaměřila na zvýšení povědomí o společnosti, což může příznivě ovlivnit 

většinu výše zmíněných problémů. Společnosti jsem proto doporučila soustředit  

se především na svou internetovou prezentaci a využít služeb SEO specialistů. Nicméně 

vzhledem ke skutečnosti, že první pozice zpravidla zaujímají placené reklamy, jsem 

společnosti zároveň navrhla investovat do PPC reklamních systémů. Dále  

jsem doporučila vhodnější využití jednotlivých sociálních sítí, včetně profesní sítě při 

hledání nových zaměstnanců. Pro získání konkurenční výhody v podobě unikátního 

obsahu na svých stránkách a zároveň šíření povědomí o aktuálních trendech 

v automobilovém průmyslu jsem společnosti doporučila provozovat blog. Pro udržení 

kroku s konkurencí jsem dále navrhla zřízení elektronického obchodu. Tento obchod 

bude sloužit jako další distribuční kanál, jenž rozšíří povědomí o značce, prohloubí služby 

na podporu prodeje doplňků a zároveň pomůže snížit dobu obratu zboží.  

Na základě provedené analýzy 7S jsem společnosti doporučila rozšíření portfolia o další 

značku, která již nespadá pod stejného dodavatele. Společnost tak předejde potenciálnímu 

riziku ukončení podnikatelské činnosti v případě rozvázání koncesionářské smlouvy.  

Na závěr jsem pomocí statické metody vyčíslila dobu návratnosti investice, kterou 

společnost plánuje realizovat v následujícím roce. Tato investice se týká rozšíření 

stávajících prostorů, které nyní značně omezují společnost v uskladnění nových vozidel 

a zároveň potřebného servisního zařízení. 
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 I 

Příloha 1 – Rozvaha aktiva 

  AKTIVA Č.ř. 2012 2013 2014 2015 2016 

  AKTIVA CELKEM  1 135 914 121 918 145 419 182 215 267 431 

B. Dlouhodobý majetek  3 75 205 66 532 62 643 63 642 78 345 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek  14 75 205 66 532 62 643 63 642 78 345 

1. Pozemky a stavby 15 71 936 64 465 60 299 60 820 76 830 

1.1. Pozemky 16 16 298 15 936 15 698 15 698 27 266 

1.2. Stavby 17 55 638 48 529 44 601 45 122 49 564 

2. Hmotné movité věci a soubory movitých věcí  18 3 269 2 067 2 106 2 822 1 515 

5. Poskytnuté zálohy na DHM a nedokončený DHM 24 0 0 238 0 0 

5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26 0 0 238 0 0 

C. Oběžná aktiva  37 60 709 56 823 83 874 119 027 190 480 

C.I. Zásoby   38 42 365 37 400 52 019 74 504 132 227 

3 Výrobky a zboží 41 42 365 37 400 52 019 74 504 132 227 

3.2. Zboží 43 42 365 37 400 52 019 74 504 132 227 

C.II. Pohledávky   46 17 944 18 335 31 435 42 767 57 598 

2. Krátkodobé pohledávky 57 17 944 18 335 31 435 42 767 57 598 

2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 58 11 205 10 144 19 040 22 103 35 206 

2.4. Pohledávky – ostatní 61 6 739 8 191 12 395 20 664 22 392 

4.1. Pohledávky za společníky 62 2 594 2 193 3 124 2 547 0 

4.3. Stát – daňové pohledávky 64 1 870 4 019 7 711 4 764 13 270 

4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 11 1 626 410 48 0 

4.5. Dohadné účty aktivní 66 2 264 353 0 7 895 9 018 

4.6. Jiné pohledávky 67 0 0 1 150 5 410 104 

C.IV. Peněžní prostředky  71 400 1 088 420 1 756 655 

1. Peněžní prostředky v pokladně 72 397 796 309 1 153 168 

2. Peněžní prostředky na účtech 73 3 292 111 603 487 

D.I. Časové rozlišení  74 0 -1 437 -1 098 -454 -1 394 

1 Náklady příštích období 75 0 -1 437 -1 098 -454 -1 394 

 

  



 II 

Příloha 2 – Rozvaha pasiva  

 PASIVA Č.ř. 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 

 PASIVA CELKEM 78 135 914 121 918 145 419 182 215 267 431 

A. Vlastní kapitál 79 49 447 51 772 57 754 63 600 68 858 

A.I. Základní kapitál 80 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

1 Základní kapitál 81 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

A.II. Ážio a kapitálové fondy 84 1 792 1 792 1 792 1 792 1 792 

2 Kapitálové fondy 86 1 792 1 792 1 792 1 792 1 792 

2.1. Ostatní kapitálové fondy 87 1 792 1 792 1 792 1 792 1 792 

A.III. Fondy ze zisku 92 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

1 Ostatní rezervní fondy 93 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 95 38 818 38 980 38 980 44 962 50 808 

1 Nerozdělený zisk minulých let 96 38 818 38 980 38 980 44 962 50 808 

A.V. Výsledek hospodaření běž. účet. období (+/-) 99 -2 163 0 5 982 5 846 5 258 

B. + C. Cizí zdroje 101 86 467 70 146 87 665 118 615 198 573 

C. Závazky 107 86 467 70 146 87 665 118 615 198 573 

C.I. Dlouhodobé závazky 108 17 325 14 158 10 110 7 945 17 950 

2. Závazky k úvěrovým institucím 112 16 213 14 158 10 110 7 945 17 950 

3. Dlouhodobé přijaté zálohy 113 1 112 0 0 0 0 

C.II. Krátkodobé závazky 123 69 142 55 988 77 555 110 670 180 623 

2. Závazky k úvěrovým institucím 127 6 890 7 277 5 989 5 197 7 189 

3. Krátkodobé přijaté zálohy 128 967 6 825 4 582 2 437 3 243 

4. Závazky z obchodních vztahů 129 58 913 41 759 65 606 98 663 164 689 

8. Závazky ostatní 133 2 372 127 1 378 4 373 5 502 

8.1. Závazky ke společníkům 134 0 0 0 0 1 090 

8.3. Závazky k zaměstnancům 136 1 177 1 206 1 314 1 489 1 226 

8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137 671 672 755 900 722 

8.5. Stát – daňové závazky a dotace 138 142 388 1 568 846 0 

8.6. Dohadné účty pasivní 139 359 -2 379 -2 317 967 2 400 

8.7. Jiné závazky 140 23 240 58 171 65 

 

  



 III 

Příloha 3 – Výkaz zisku a ztrát  

  VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Č.ř. 2012 2013 2014 2015 2016 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb  1 27 330 24 614 23 426 23 122 24 971 

II. Tržby za prodej zboží  2 312 911 353 692 611 948 532 138 573 298 

A. Výkonová spotřeba    3 310 849 347 964 599 920 522 208 560 701 

A.    1. Náklady vynaložené na prodané zboží  4 283 561 324 531 574 313 488 667 522 695 

2. Spotřeba materiálu a energie  5 6 018 4 891 4 235 5 550 4 675 

3. Služby  6 21 270 18 542 21 372 27 991 33 331 

D. Osobní náklady 9 22 114 20 817 21 135 22 617 23 596 

D.    1. Mzdové náklady  10 16 392 15 474 15 692 16 711 17 451 

        2. Náklady na soc. zabezpečení, zdrav. pojištění, ostatní náklady 11 5 722 5 343 5 443 5 906 6 145 

2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 5 479 5 138 5 236 5 631 5 880 

2.2. Ostatní náklady 13 243 205 207 275 265 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti  14 7 440 5 741 5 086 5 422 5 499 

E.    1. Úpravy hodnot dlouh. nehmotného a hmotného majetku  15 7 440 5 741 5 086 5 422 5 499 

1.1. Úpravy hodnot dllouh. nehmotného a hmot.majetku - trvalé 16 7 440 5 741 5 086 5 422 5 499 

III. Ostatní provozní výnosy  20 1 453 5 776 780 1 980 1 427 

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  21 1 059 5 087 566 1 578 1 077 

2. Tržby z prodeje materiálu 22 335 381 174 152 152 

3. Jiné provozní výnosy  23 59 308 40 250 198 

F. Ostatní provozní náklady  24 1 916 5 474 947 1 386 2 138 

F.     1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  25 649 4 669 238 224 556 

3. Daně a poplatky 27 781 376 287 285 283 

5. Jiné provozní náklady  29 486 429 422 877 1 299 

* Provozní výsledek hospodaření 30 -625 4 086 9 066 5 607 7 762 

V.I. Výnosové úroky a podobné výnosy   39 234 293 98 227 327 

2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy  41 234 293 98 227 327 

J. Nákladové úroky a podobné náklady 43 1 478 1 382 839 910 1 056 

2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady  45 1 478 1 382 839 910 1 056 

VII. Ostatní finanční výnosy  46 110 12 1 196 2 702 5 

K. Ostatní finanční náklady  47 404 447 2 066 370 515 

* Finanční výsledek hospodaření 48 -1 538 -1 524 -1 611 1 649 -1 238 

** Výsledek hospodaření před zdaněním  49 -2 163 2 562 7 455 7 256 6 524 

L. Daň z příjmů za běžnou činnost   50 0 236 1 473 1 410 1 266 

L.     1. Daň z příjmů splatná  51 0 236 1 473 1 410 1 266 

** Výsledek hospodaření po zdanění  53 -2 163 2 326 5 982 5 846 5 258 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  55 -2 163 2 326 5 982 5 846 5 258 

  Čistý obrat za účetní období 56 342 038 384 387 637 448 560 169 600 029 

 

  



 IV 

Příloha 4 – Výkaz cash flow 

VÝKAZ CASH FLOW 2012 2013 2014 2015 2016 

Stav peněžních prostředků na začátku období 377 400 1088 420 1756 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti -1508 -26 6709 8783 5504 

Čistý peněžní tok z investiční činnosti -821 -954 -2040 -4490 -18602 

Čistý peněžní tok z finanční činnosti 2352 1668 -5336 -2957 11997 

Stav peněžních prostředků na konci období 400 1088 420 1756 655 

 

 


