
 
 

 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční situace konkrétní společnosti.  

V první části práce je nastíněn profil společnosti a provedena základní analýza vnitřních 

a vnějších vlivů působících na danou společnost. Druhá část práce je zaměřena  

na vysvětlení pojmu finanční analýza, na jejíchž principech bude finanční rozbor 

proveden. Ve třetí části práce jsou získaná data o společnosti analyzována a porovnána  

s konkurenčním podnikem. Závěrečná část této diplomové práce obsahuje návrhy  

ke zlepšení finanční situace analyzované společnosti. 

 

Abstract 

This thesis is aimed on evaluation of the financial situation of a concrete company.  

In the first part, there is a profile of the company, and a basic performance analysis  

of internal and external factors which influence the company. The second part of thesis 

is an explanation of financial analysis, the principles of which are applied. In the third 

part, data gathered about the company is analysed and compared with a competitor. The 

final part of the work describes proposals to improve the financial situation of the 

analysed company. 
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Úvod 
 
Základním cílem podnikatelské činnosti z pohledu vlastníků společnosti je bezesporu 

zisk. Pro udržení dlouhodobé stability každého podniku je důležité mít zisky v potřebné 

výši, být rentabilní a také likvidní. Každý podnik, bez ohledu na velikost a znalost 

těchto pojmů, se jich instinktivně snaží dosáhnout. 

 

Finanční stabilita společnosti a její výkonnost jsou jedny z nejdůležitějších oblastí, které 

by měly zajímat každého majitele podniku. Spolu s analýzou vnitřního a vnějšího okolí 

společnosti lze zajistit komplexní informace o finanční situaci firmy a její aktuální 

pozici na trhu. Finanční analýza pomáhá odhalit silné a slabé stránky podniku a včas 

varuje danou společnost, že její hospodaření není vedeno správným směrem. Zdrojem 

informací pro její tvorbu jsou účetní výkazy. Z tohoto důvodu je finanční analýza 

doplněna o rozbor vnitřních a vnějších vlivů působící na danou společnost. Společně 

tyto informace předkládají kompletní obraz o skutečnosti a je možné z nich vycházet při 

tvorbě návrhů na zlepšení finančního zdraví dané firmy.  

 

Každý majitel firmy by měl vést svůj podnik tak, aby dosahoval stanovených 

podnikových cílů. Pro většinu společnosti je to zisk, spokojenost zákazník a kvalita 

poskytovaných výrobků a služeb. Pravidelné provádění finančního rozboru umožňuje 

odhalit, jak moc se společnost blíží daným finančním cílům (ziskovosti). 

 

Ve své diplomové práci vyhodnocuji finanční zdraví společnosti ADS autodílna Sever, 

s. r. o. Jedná se rodinný mikropodnik působící na našem trhu od roku 1997. Hlavní 

činností této firmy je oprava automobilů italských značek a prodej náhradních dílů. Tato 

společnost se potýká již několikátý rok s finančními problémy a záporným výsledkem 

hospodaření. Tato práce dokazuje, že nástroje finanční analýzy, jejichž využití  

je typické spíše pro větší podniky, je možné aplikovat i na drobný podnik, kterých 

 je v České republice převládající množství.  
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1 Vymezení problému a cíle práce 

 
V této kapitole se zaměřím na stanovení hlavních a dílčích cílů této práce, charakterizuji 

společnost, její vývoj, cíle a strukturu a provedu základní strategickou analýzu 

společnosti. 

 

1.1 Cíle práce a metodika 

 
Cílem této práce je nejprve krátké seznámení se s analyzovanou společností, 

zhodnocení jejího současného stavu a identifikace příležitostí a potencionálních hrozeb. 

Tato práce je převážně zaměřena na hodnocení finančního zdraví společnosti pomocí 

vybraných nástrojů finanční analýzy, nalezení případných nedostatků a nesrovnalostí 

a následné navržení konkrétních možností řešení finanční situace společnosti. 

 

Pro první seznámení se společností budou provedeny analýzy SWOT, Porterův model 

pěti sil, MC Kinsey „7S“ a SLEPT. Pomocí analýzy SWOT budou identifikovány silné 

a slabé stránky společnosti, její příležitosti a potencionální hrozby. Analýzou pomocí 

Porterova modelu pěti sil budou identifikovány faktory v okolí společnosti,  

které na ni působí a určují její chod. Jedná se o pět zásadních faktorů a to konkurenci, 

vyjednávací sílu dodavatelů a odběratelů, substituty k poskytovaným službám 

společnosti a bariéry vstupu firem do odvětví. Cílem této analýzy je určit postavení 

společnosti na trhu právě pomocí výše zmíněných pěti faktorů. Analýzou „7S“ bude 

charakterizováno a vnitřní prostředí společnosti a faktory, které na ni působí.  

 

Za pomoci ukazatelů finanční analýzy bude následně zhodnoceno finanční zdraví 

společnosti a její celková finanční situace a schopnosti. Nejprve bude provedena 

horizontální a vertikální analýza, následně analyzuji společnost pomocí ukazatelů 

poměrových, podílových, provedu analýzu s využitím cash flow a na závěr index  

IN05 a Kralickův rychlý test. Pro potřeby této práce bude použito pouze vybraných 

ukazatelů jednotlivých kategorií.  
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Analyzovaná společnost bude porovnávána s velikostně, zaměřením a místem 

podnikání podobnou společnost. Tato podobnost byla vybrána zcela záměrně, neboť 

podle mého názoru není příliš vypovídající porovnání malé rodinné společnosti 

s podnikem dvojnásobné velikost umístěným v centru Brna. Jako subjekt porovnání 

jsem vybrala autoservis Autocentrum u Labutě spol. s r. o.. Tento autoservis odpovídá 

mým požadavkům a umožní srovnat dvě velice podobné společnosti podnikající 

v podobných podmínkách. 

 

Pro potřeby této práce budou analyzovány účetní výkazy vybrané společnosti od roku 

2005 – 2010. Těmito výkazy se myslí rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz o peněžních 

tocích cash flow. 

 

Dílčí cíle práce: 

• identifikace skutečností, které vedly k nejzávažnějším změnám ve společnosti  

• zhodnocení vypočítaných ukazatelů finanční analýzy a následné vyvození 

odpovídajících závěrů 

• kvalitní grafické znázornění vypočítaných ukazatelů 

• identifikace vhodné oblasti pro změnu či zlepšení na základě komunikace 

s analyzovaným podnikem a účetní společností (nejen na základě finanční 

analýzy) tak, aby byli majitelé firmy schopni realizace 

 

1.2 Charakteristika dotčené společnosti 

 

Obchodní jméno:  ADS autodílna Sever, s. r. o.  

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

IČ:    25348311 

DIČ:   CZ25348311 

Sídlo:    Vrchlického 620, Kuřim, 664 34 

Provozovna:   Lipůvka 358, 679 22 

Společníci:  Ivo Dundáček, Ivo Bartoň 

Jednatel:   Ivo Dundáček 

Základní kapitál : 114 000 Kč 

  Obrázek č.  1: Logo 
společnosti ADS autodílna 
Sever s. r. o. (převzato 
z www.adslipuvka.cz) 
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Zapsáno do obchodního rejstříku:  20. 08. 1997 

Předmět podnikání:  

• půjčovna automobilů a příslušných vozíků, 

• autoklempířské práce, 

• nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

• zprostředkovatelská činnost, 

• půjčovna automobilů a přívěsných vozíků, 

• opravy motorových vozidel, 

• silniční motorová doprava nákladní. 

 

Společnost se specializuje pouze na italské vozy značky Fiat, Alfa Romeo a Lancia. 

Firma má stálý počet pěti zaměstnanců a nízkou fluktuaci. Za celou dobu existence 

firmy se vystřídali pouze tři zaměstnanci. Oba majitelé pracují ve společnosti.  

Tato skutečnost jim poskytuje potřebnou kontrolu zaměstnanců. Podnik je příkladem 

drobného podnikání (mikro podnik, do 10-ti zaměstnanců) a řadí se do skupiny 

„rodinných“ společností.  

 

1.2.1 Historie a vývoj společnosti 

 

Společnost byla založena společenskou smlouvou v červnu roku 1997 na MÚ v Blansku 

třemi společníky. Podle tehdy platného obchodního zákoníku byl minimální základní 

kapitál pro vznik s. r. o. stanoven na 100 000,- Kč. Podnik má z tohoto důvodu základní 

kapitál ve výši 114.000,- Kč ( novela Obchodního zákoníku č. 370/2000 ze dne 14. září 

2000 stanovila základní kapitál na 200 000,- Kč ( § 108 Obch.Z.). Zákon nestanovil 

povinnost dorovnat základní kapitál do nově stanoveného limitu, proto i nadále  

má společnost základní kapitál ve stejné výši, jako při jejím založením. Tehdejší úprava 

zákona také umožňovala vklad v nepeněžité podobě, čehož společníci využili.  

 

Je vhodné zmínit, že v době založení společnosti nebylo obvyklé, aby „autodílna“ měla 

právní formu s. r. o.. Společníci byli jedni z prvních živnostníků zabývající se opravou 

automobilů, kteří se rozhodli přejít na právní formu s. r. o.. Do dnešní doby většina 
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tehdejších konkurentů zůstala u podnikání fyzické osoby (OSVČ, dle Živnostenského 

zákona).  

Postupem času se společnost vyvíjela a přidávala do svého sortimentu další služby. 

V roce 2000 majitelé rozšířili své podnikání o poskytování nákladní silniční motorové 

dopravy. Podnikatelská činnost této společnosti byla původně zamýšlena pouze jako 

autoklempířské práce (oprava karoserií aut po nehodách apod.). S rozrůstáním firmy  

a s přibývajícím počtem zákazníků se začala společnost více orientovat na mechanickou 

práci a klempířské práce se stávaly vedlejšími. Mechanické práce jsou finančně lépe 

hodnoceny a jsou běžné. V témže roce vznikl ve firmě koutek s prodejem náhradních 

dílů a byl postaven menší sklad. Předmětem prodeje jsou jak ojeté, tak i originální díly.  

V roce 2004 provedla společnost strategický nákup diagnostického zařízení přímo 

z Itálie (celková investice činila cca 100 000 Kč). Tato diagnostika je identická se 

zařízeními používanými autorizovanými servisy italských aut, což znamená, že je 

kvalitnější a dovolí mechanikovi větší počet operací, než volně dostupné softwary. 

 

V roce 2006 společnost zakoupila pneuservis. Tato investice se příliš neosvědčila. Podle 

mého názoru je na vině nedostatečná propagace ze strany společnosti.  

Rok 2007 byl pro společnost nepříjemný. Jeden z majitelů se rozhodl společnost opustit. 

Tato skutečnost byla spojena s mimořádnými náklady a značně nepříjemnou situací. 

Bylo zapotřebí sepsat novou společenskou smlouvu, pořídit notářský zápis a smlouvu  

o převodu obchodního podílu. Tyto dokumenty vyšly společnost v přepočtu  

na 20 000,- Kč.  

 

V březnu roku 2009 se společnost zapojila do Evropské sítě autoservisů Auto go!. Tato 

síť firmě garantuje reklamu zdarma po celé Evropě, zdarma přístup k technickým 

informacím týkajících se všech typů vozidel a zdarma informační služby po telefonu 

týkající se jakéhokoliv problému s vozidly. Společnost ADS autodílna Sever s. r. o.  

je u této organizace vedena jako značkový servis, což znamená, že může provádět 

garanční prohlídky a opravy aut aniž by zákazník pozbyl záruky na vozidlo. Do této 

doby neměla firma na garanční opravy právo. Společnost také získala, díky zařazení  

do této informační sítě, větší marže na objednaných náhradních dílech u nadnárodní 
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společnosti Meteor. Do sítě Auto Go! jsou přijímány pouze podniky s dlouholetou 

tradicí a odpovídající kvalitou služeb.  

 

1.2.2 Strategické cíle a vize společnosti 

 
Základním cílem společnosti ADS autodílna Sever s. r. o. (dále jen ADS), je udržet 

minimálně takovou prestiž a úroveň služeb jaké dosahuje v současné době. Heslo 

„rychle, kvalitně a levně“ není u této firmy pouhým klišé. Jedná se o marketingovou 

strategii. Za dobu své existence si tato firma vybudovala dobré jméno jak u zákazníků,  

tak i u svých dodavatelů.  

V této společnosti neexistuje žádný psaný plán rozvoje ani konkrétní postupy či cíle. 

Všechno, čeho chce podnik dosáhnout, do čeho bude či nebude investovat, zda inovovat 

apod., je definováno pouze ústně oběma majiteli. Z rozhovorů s majiteli vyplynuly 

následující cíle.  

 

Uvažované projekty v časovém řádu cca 5 let: 

 

- Aktuálně společnost uvažuje o rozšíření služeb pro automobily nad 3,5 tuny. 

Doba, kdy se tak stane, není doposud stanovena.  

- Do budoucna uvažuje společnost o rozšíření služeb také o plničku klimatizací. 

 

Výše zmíněné projekty jsou pouze ve fázi návrhu a dlouhodobého zvažování,  

zda se daná investice vyplatí. Zda do projektů bude či nebude společnost investovat 

záleží na objektivních skutečnostech, jako je v prvé řadě zájem zákazníků a neméně 

důležitá je finanční situace firmy. 
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1.2.3 Organizační struktura dot čené společnosti 

 
 

Obrázek č.  2:  Organizační struktura dot čené společnosti (vlastní zpracování) 

 

Společnost má stálý počet zaměstnanců. V současnosti je pracovní kapacita zcela 

naplněna a není uvažováno o zvyšování jejich počtu. Pracovní prostory společnosti jsou 

nicméně uzpůsobeny na zvýšení počtu pracovních míst. Množství pracovních zakázek 

je v současné době korespondující s počtem zaměstnanců.  

Pracovní doba je stanovena od 800 do 1700 s přestávkou v rozmezí 1230 – 1330 hod.  

Majitelé pracují ve společnosti také. Evidují zakázky, zadávají práci zaměstnancům  

a jednají s klienty. To umožňuje stálou kontrolu zaměstnanců a přesný přehled o stavu 

společnosti. V období prázdnin dochází do společnosti 2-3 brigádníci. Nejčastěji  

se jedná o studenty Střední zemědělské školy Tišnov, kteří rozdělávají zakoupené 

motory na jednotlivé díly, či jiným způsobem pomáhají.  

Před třemi roky se společnost aktivně zapojovala do praktického vzdělávání těchto 

studentů. Byli zde přijímání na povinnou školní praxi a náležitě vzdělávání 

v praktickém opravování automobilů. V současné době již společnost s žádnou střední 

školou ani učilištěm nespolupracuje.  

 

Společnost najímá na úklid interních prostor autodílny externí uklízecí pracovnici.  

Do provozovny dochází jednou týdně na drobný úklid užitkových prostor v horní části 

autodílny. Její prací je klasický úklid kuchyně a sociálního zařízení v budově.  

 

Vlastníci společnosti:

Ivo Bartoň

Ivo Dundáček

Zaměstnanec č. 1:

Tomáš Bartoň, DiS

Zaměstnanec č. 2:

Jan Skoupý

Zaměstnanec č. 3:

Miroslav Urban

Outsorcingová společnost:

Interaudit Moravia spol. s r. o.  

Externí úklid:

Jitka Šťastná
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ADS dále využívá služeb účetní kanceláře Interaudit Moravia 

spol. s r. o.1. Tato společnost vede danému podniku 

účetnictví, poskytuje právní rady (mimo jiné tvořila  

i společenskou smlouvu), vede evidenci zaměstnanců  

a zpracovává veškerá přiznání ke státním institucím. Oba 

podniky spolupracují již od počátku podnikání firmy ADS 

autodílna Sever s. r. o. což je již více jak 14 let. 

 

 

1.3 Základní strategická analýza dotčené společnosti 

 
1.3.1 Porterův model pěti sil 

 
Tato analýza spočívá v zaměření se na pět klíčových faktorů ovlivňujících společnost  

a to na:  

• dodavatele 

• odběratele 

• nově vstupující firmy 

• substituty 

• konkurence 

 

Konkurence 

Hlavní konkurence pro společnost ADS je v oblasti opravy automobilů a prodeje 

náhradních dílů, neboť to jsou oblasti, z nichž má firma největší obrat. Hlavními 

konkurenty jsou následující podniky: 

                                                 
1 Zdroj: Interaudit Moravia [online]. 2012 [cit. 2012-03-23]. Dostupné z: http://www.interaudit.cz/ 
 

Obrázek č.  3: Logo 
společnosti Interaudit 
Moravia spol. s r. o. 
(převzato z  
www.interaudit.cz) 
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Obrázek č.  5: Společnost Auto Petr s. r. 
o. (převzato z www.autopetr.cz/autopetr/) 

Autobenex spol. s r. o. – tato společnost je prodejcem 

značkových náhradních dílů na automobily 

s rozvozem po celé republice. V roce 2010 dosáhli 

zisku cca 15 milionů Kč. Tento podnik je oproti 

společnosti ADS podstatně větší, což je zřejmé 

z porovnání jejich zisků.2 

               

Autopetr s. r. o.  – tato firma se od roku  

1998 zabývá prodejem veškerých náhradních 

autodílů a servisem vozidel všech značek. Sídlo  

i provozovna se nachází v Kuřimi, což je cca  

8 km od Lipůvky. V letošním roce má  

11 zaměstnanců, včetně majitele, který ve firmě 

také pracuje.3  

 

Auto Hanák s. r. o. – společnost 

byla založena v roce 2007. Jedná  

se opět o podnik prodávající 

náhradní díly na automobily všech 

značek, doplňkové zboží a maziv.4 

 

Faro Car s. r. o. – Obchodní společnost Faro Car s.r.o.  

se zabývá zprostředkováním obchodu a prodejem náhradních 

dílu od roku 1992 a pneuservisem od roku 2006.  

Je specializovaná na italská auta značek Fiat, Alfa Romeo, 

Lancia. Firma je také známa pod názvy Autodíly Fiat 

Soběšice nebo Fiat Centrum s.r.o. Soběšice. V současné době 

       se  nachází ve ztrátě, která činí – 469 000,- Kč.5  

                                                 
2 Zdroj: Autobenex - Profil firmy. Autobenex.cz [online]. [cit. 2012-03-23]. Dostupné z: 
http://www.autobenex.z/cs/o-firme 
3 Zdroj: Autopetr-O Nás. Autopetr.cz [online]. [cit. 2012-03-23]. Dostupné z: 
http://www.autopetr.cz/autopetr/1-O-NAS 
4 Zdroj: Autohanak-O Firmě. Autohanak.cz [online]. 2007 - 2008 [cit. 2012-03-23]. Dostupné z: 
http://www.autohanak.cz/o-firme.php 

Obrázek č.  4: Logo společnosti 
Autobenex spol. s r. o. (převzato z 
www.autobenex.cz/cs/o-firme) 

Obrázek č.  6: Logo společnosti Auto Hanák s. r. o. (upraveno 
dle www.autohanak.cz) 

Obrázek č.  7: Logo společnosti 
Fero Car s. r. o. (převzato z 
www.ferocar.cz) 
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MOTORTEC spol. s r. o. – Společnost 

Motortec byla prvním autorizovaným prodejcem 

nových vozů značky Fiat, Alfa Romeo a Lancia. 

Uplatňuje systém managementu kvality  

ISO 9001:2009, dále obdržela certifikáty - 

Certifikát CQS ČSN EN ISO 9001-2009 a jeho mezinárodní modifikace IQNET 

Certifikát ISO 9001-2008. Nachází se v Brně Ivanovicích a v letošním roce oslavila  

20 let své existence.6 Společnost dosáhla v roce 2010 ztráty – 4 448 000,- Kč.7  

 

Dodavatelé 

Mezi nejvýznamnější dodavatele společnosti ADS autodílna sever, s. r. o. jsou 

následující společnosti - GENEI spol. s r. o., TROST Auto Service Technik spol. s r.o.  

a TRUCK MOTOR spol. s r.o.(dříve maďarská společnost Meteor, v současné době 

v německém vlastnictví). Všechny zmíněné společnosti jsou silnými hráči na trhu 

náhradních dílů pro motorová vozidla. Díky tomu je jejich vyjednávací síla rozložena  

a žádný z dodavatelů nemá na společnost ADS zásadní vliv a nemůže diktovat 

podmínky. Všichni dodavatelé mají perfektní systém rozvozu dodávek a stejnou kvalitu 

dílů. Tato skutečnost umožňuje vybírat zboží výhradně podle ceny či akcí a také 

zajišťuje, že nenastane problém, že nějaký náhradní díl nebude možné získat. V případě 

nespokojenosti s jedním dodavatelem není pro společnost ADS žádný problém požádat 

o dodávku jiného dodavatele. 

 

Odběratelé 

Odběrateli, čili zákazníky, jsou pro společnost všichni vlastníci aut značky Fiat, Alfa 

Romeo a Lancia. Dále je společnost také schopna poskytnout mechanické práce  

na automobilu i jiných značek, což rozšiřuje okruh potencionálních zákazníků.  

Pro společnost ADS neexistuje žádný výhradní odběratel, na kterém by byla firma 

                                                                                                                                               
5 Zdroj: Farocar-o nás. Farocar.cz [online]. 2009 - 2010 [cit. 2012-03-23]. Dostupné z: 
http://www.farocar.cz/ 
6 Zdroj: Motortec [online]. [cit. 2012-03-23]. Dostupné z: http://www.motortec.cz/ 
7Zdroj: Justice. Justice.cz [online]. 23.2.2012 [cit. 2012-02-23]. Dostupné z: 
http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/getFile?listina.@slCis=700573111&listina.@rozliseni= 
pdf&listina.@klic=9022cc469b84293fcfc2e3942e7cf51e 

Obrázek č.  8: Logo společnosti MOTORTEC 
s. r. o. (převzato z www.motortec.cz) 
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existenčně závislá. Svoje zákazníky si udržuje a získává díky své dobré pověsti  

a samozřejmě kvalitně odváděné práci.  

 

Nově vstupující firmy 

Bariéry pro vstup do odvětví opravy automobilů jsou finančně poměrně náročné. Pokud 

zahrneme do nákladů pořízení veškerého vybavení, potřebné budovy, sklady, parkovací 

prostory a další skladovací prostory, pak je hrozba vstupu nové firmy malá. Vzhledem 

k nasycenosti trhu v okolí Brna a Blanska ale takovýto vstup nové firmy není nijak 

významně pravděpodobný.  

 

Substituty 

Substitutem je výrobek nebo služba schopná nahradit službu poskytovanou dotčenou 

společností. Potencionální hrozbou substituce jsou „automobily budoucnosti“, kola, 

městská hromadná doprava, motorky a podobné alternativní dopravní prostředky. 

Samotná auta podle mého názoru nejde ničím nahradit. Lidé v dnešní době považují 

automobil za samozřejmost. Hrozba plného nahrazení automobilů v nejbližší době  

je nereálná, proto je i celková hrozba substitutů minimální.  

 

1.3.2 Analýza MC Kinsey „7S“ 

 

Strategie - strategy 

Posláním firmy je opravovat auta rychle, kvalitně, 

levně a s veškerým komfortem, který k tomu patří. 

Předností a největší silou jsou její nízké ceny. Oproti 

značkovým autoservisům jsou jejich ceny nízké a 

práce je ve srovnatelné nebo lepší kvalitě. Cílem 

společnosti je dlouhodobá prosperita  

a postupné zlepšování a inovování poskytovaných 

služeb.  

  

Obrázek č.  9 MC Kinsey model 
"7S" (p řevzato z 
http://www.arkamarka.com/atolye/y
azi/mckinsey-7s-modeli) 
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Struktura - structure 

Jelikož se jedná o velikostně malý podnik, je jeho organizační struktura jednoduchá. 

Společnost vlastní dva majitelé, kteří v ní také pracují. Rozdělují zaměstnancům denní 

úkoly, komunikují se zákazníky a kontrolují kvalitu vykonané práce. Viz také kapitola 

1.2.3. 

 

Informa ční systémy - systems 

Informační systémy na úrovni vnitřního prostředí firmy probíhají pouze neformální 

formou, čili přímou komunikací na úrovni  

• vlastník (Dundáček, Bartoň) – konkrétní zaměstnanec 

• majitel 1 (Dundáček) – majitel 2 (Bartoň) 

 

Komunikace s odběrateli probíhá na základě telefonního kontaktu, kontaktu přes Skype  

a s využitím katalogizačních IT systémů. Dále je třeba zmínit externí komunikaci 

s úřady, hasiči, různými finančními institucemi apod. Tuto komunikaci realizuje 

většinou pouze pan Dundáček. Díky svým diplomatickým schopnostem je jako jednatel 

vhodnější než pan Bartoň. Této skutečnosti jsou si oba vědomi, a proto mají svůj 

komunikační systém takto nastaven. 

 

Styl řízení - style 

Styl řízení je v tomto podniku na neformální úrovni. Zaměstnanci si s vedoucími tykají, 

nebojí se požádat o radu a jsou v práci spokojení. Majitelé evidují zakázky a rozdávají 

ústně úkoly – ty jsou zaměstnanci plněny. Povětšinou se obejdou bez kontroly,  

ale v případě potřeby jeden nebo druhý majitel asistuje mechanikovi nebo provede 

kontrolu odvedené práce. V případě způsobení škody vinou zaměstnance je jím také 

uhrazena. 

 

Spolupracovníci - staff 

Jak již bylo řečeno výše, v této společnosti vládne přátelská atmosféra, což má dobrý 

vliv na pracovní klima. Zaměstnanci jsou přátelští, ochotně spolupracují s majiteli  

i zákazníky. Složení a počet zaměstnanců je v posledních několika letech neměnné.  
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Schopnosti - skills 

Majitelé se pravidelně informují o novinkách a trendech v oboru. Zajímají  

se o možnosti rozšíření provozovny o nové služby, využívají nejnovějších technologií 

apod. Své zaměstnance motivují finančními odměnami a celkovým přístupem k práci  

a kolektivu. Díky perfektnímu rozdělení pravomocí mezi společníky podle jejich 

přirozených schopností a přátelským vztahům se většinu času ve firmě konflikty 

nevyskytují.  

 

Všechny předchozí body tvoří dohromady sdílené hodnoty společnosti, tzv. firemní 

kulturu. 

 
1.3.3 Analýza SWOT  

 

Silné stránky společnosti 

• dlouholetá tradice a zkušenosti s opravou automobilů (Společnost byla založena 

v roce 1997 a navazovala na živnostenské podnikání současných společníků. 

Věk společnosti i věk společníků dává záruku tradice a kvality.) 

• ochota majitelů vzdělávat sebe i své zaměstnance (Zaměstnanci chodí  

na pravidelná školení, obnovují svářečské průkazy, vzdělávají  

se v nejmodernějších technologiích v automobilovém průmyslu apod.) 

• pružnost reakcí na změny v technologiích (tzv. „jití s dobou“. Souvisí 

s předchozím bodem. Majitelé dokáží pružně reagovat na změny 

v technologických vlastnostech vozů. Zvlášť důležité je, že umí pružně reagovat 

na elektronikou „nabité“ nové vozy, například obnovováním softwaru 

v diagnostickém zařízení apod.) 

• dobré jméno společnosti a s tím spojené zařazení do společenství Auto Go!  

(Do této sítě jsou servisy zařazovány pouze na kladné doporučení již přijatých 

členů.) 

• vybavenost nejmodernějšími přístroji (Tento bod je téměř nutností pro každý 

správně fungující autoservis. Nedostatek moderních přístrojů či zkostnatělý 

přístup k novým technologiím znamená neschopnost opravovat moderní 

automobily.) 
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•  nabídka komplexních služeb vč. doplňkových (Společnost provozuje 

pneuservis, realizuje prodej originální i „ojetých“ náhradních dílů, 

zprostředkovává koupi automobilu ze zahraničí atd. Dále poskytuje zákazníkům, 

kteří čekají na opravu vozidla, místo s židlemi a časopisy, kde mohou pohodlně 

čekat a pokud to časové možnosti dovolují, také kávu nebo čaj zdarma.) 

• zaměření na italská vozidla (Zaměření na italská vozidla by se mohlo zdát jako 

spíše nevýhoda. Záleží na úhlu pohledu. Značka Fiat, Alfa Romeo a Lancia 

nemají perfektní hodnocení, co se týče kvality, bezopravnost  

ani technologického řešení, což je v případě autoservisu naopak výhoda. Také 

levné náhradní díly na výše zmíněné značky vozidel jsou nesporným lákadlem 

pro pravidelné servisování a ve své podstatě i pořízení těchto vozidel.) 

• komplexní a přímý přístup ke klientovi (Např.: Po přijetí zakázky na opravu 

vozidla a předběžného vyčíslení nákladů společnost znovu zavolá majiteli 

vozidla, zda s částkou opravy souhlasí, případně co bylo dále zjištěno za závady 

a jaké jsou možnosti řešení. Po provedení opravy opět zavolá majiteli vozidla,  

že oprava proběhla a vozidlo je k dispozici a znovu zopakují částku opravy  

a znovu se zeptají, zda je to v pořádku.) 

• vysoká kvalita nabízených služeb (Souvisí s tradicí servisu. Společnost se snaží 

poskytovat nejlepší dostupný servis za dostupné ceny. Práce provedená 

zaměstnanci může být kontrolována jedním z majitelů.) 

• dostatek kvalitních pracovních sil (Společnost zaměstnává pouze odborné 

pracovníky a dále jim poskytuje možnost vzdělání, učení se od zkušených, 

konzultace problémů, školení atd.) 

• kvalitní dodavatelé náhradních dílů, olejů a ostatních komponentů (Společnost 

odebírá pouze od prověřených dodavatelů.) 

 

Slabé stránky společnosti 

• nízká úroveň reklamy (Podle mého názoru má společnost slabou reklamu.) 

• nízká úroveň webových stránek (Webové stránky společnosti jsou nedostačující. 

Neposkytují aktuální informace a vypadají neprofesionálně.) 

• neuspokojivá finanční situace společnosti (Společnost nedokáže financovat  

své aktivity a zisky z ní nejsou v požadované výši) 
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• jednostranné zaměření na italské automobily 

• provozovna se nachází v malém městě cca 1 km od zastávky autobusu 

 

Příležitosti společnosti 

• rozšíření služeb o služby pro vozidla nad 3,5 tuny (O tomto kroku již společníci 

uvažují. Zatím probíhá průzkum trhu, zda by byl zájem zákazníků dostačující.) 

• rozšíření služeb o plničku klimatizací (Společnost prozatím neposkytuje služby 

spojené s klimatizací. Český trh je momentálně přeplněn staršími automobily, 

které klimatizaci nemají, a tudíž nepotřebují ani servis.) 

• spolupráce s podnikem, kterému by společnost poskytovala kompletní servis 

vozového parku (Toto je „sen“ každého malého autoservisu. V případě,  

že by se společnosti podařilo spojit s nějakým větším podnikem  

s velkým vozovým parkem, vyřešila by se její finanční situace a zabezpečily 

příjmy.) 

• úprava softwaru v řídících jednotkách automobilů (např. Chiptunning) 

• lepší zacílení a přehodnocení finančních prostředků investovaných do reklamy  

• projekt na instalaci solárních panelů na střechu provozovny za účelem získávání 

sluneční energie na provoz společnosti. 

• rozšíření portfolia služeb poskytovaných jiným automobilovým značkám 

 

Hrozby společnosti 

• útlum ekonomiky (Hrozba opakované recese, podobné jako v roce 2009.) 

• vstup silné konkurence na trh v okolí společnosti (malá pravděpodobnost) 

• zdražování pohonných hmot – útlum používání automobilů – nižší potřeba oprav 

a náhradních dílů 

• zásoby ropy budou vyčerpány a tím skončí možnost využívat auta na pohonné 

hmoty vyráběné z ropy 

• velký nástup alternativních pohonných hmot (auta na elektrický pohon, vodu 

apod.) 
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Shrnutí: Společnost má velké množství silných stránek, o kterých současní zákazníci 

vědí a budoucí zákazníci by se o nich rozhodně měli dozvědět. Některé příležitosti 

budou v této práci dále rozebrány v možných návrzích na zlepšení současné situace.  

 

1.3.4 SLEPT analýza 
 
S – „sociální faktory“ – Důležitým sociálním faktorem je pro společnost ADS růst 

počtu automobilů na domácnost. Trendem dnešní doby je mít v domácnosti minimálně 

dva automobily. Růst počtu automobilů znamená více automobilů na silnicích,  

s tím spojenou zvyšující se nehodovost a tím pádem i více potenciálních zákazníků pro 

společnost ADS. Dalším sociálním faktorem ovlivňující společnost je průměrný věk 

obyvatelstva. „Průměrný věk obyvatel České republiky je 40,6 let. V současné době ale 

také dochází k přirozenému úbytku obyvatel a tento trend je očekáván nejméně do roku 

2050.  Stárnutí populace ovlivňuje požadavky zákazníků. Takoví zákazníci budou žádat 

více komfortu a pohodlí s důrazem na asistenční systémy řízení, zároveň budou žádat 

slušnosti a vzájemnou důvěru.“8 Dále by se dalo říct, že i vzdělání hraje důležitou roli. 

Vztáhneme-li vzdělání na výši příjmu, pak vzdělanější lidé by měli mít vyšší platy, 

tudíž větší finanční možnosti k pořízení a udržování automobilu.  

 

L – „legislativní faktory“ –   Společnost ADS je právnickou osobou s právní formou 

společnost s ručením omezeným, proto je pro ni důležitý právní systém České republiky 

a následující zákony:  

• Zákon č. 513/1991 Sb., ve znění č. 409/2010 Sb., obchodní zákoník; 
• Zákon č.   40/1964 Sb., ve znění č. 155/2010 Sb., občanský zákoník; 
• Zákon č. 586/1992 Sb., ve znění č. 348/2010 Sb.; o daních z příjmu; 
• Zákon č. 455/1991 Sb., ve znění č. 160/2010 Sb., o živnostenském 

podnikání;  
• Zákon č. 634/1992 Sb., ve znění č. 155/2010 Sb., o ochraně spotřebitele; 
• Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění č. 347/2010 Sb., zákoník práce. 
• Zákon č. 235/2004 Sb., ve znění č. 348/2010 Sb.; o dani z přidané hodnoty; 

 

Jelikož se jedná o autoservis, musí se řídit také různými požárními normami, normami 

pro manipulaci s hořlavými materiály, ekologickými normami a dalšími.  

                                                 
8 Cesi-nechteji-zit-v-paru-podil-single-domacnosti-prudce-roste. Lidovky.cz [online]. 9. srpna 2010 15:43 
[cit. 2012-03-20]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/cesi-nechteji-zit-v-paru-podil-single-domacnosti-
prudce-roste-pua/ln_domov.asp?c=A100809_154331_ln_domov_tsh 
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Změna legislativy by mohla představovat nepříjemné zkomplikování činnosti, anebo 

naopak příjemné ulehčení. Podle stále většího tlaku na ekologii se budou normy spíše 

zpřísňovat, než aby se ulehčovaly. 

 

E – „ekonomické faktory“ -  Česká ekonomika se postupně zvedá z recese, kterou 

prodělávala během let 2008 a 2009. Recese byla způsobena finanční krizí v USA, která 

následně přerostla v krizi hospodářskou.  Hrozba další blízké recese je podle 

amerického investora Jima Rogerse reálnou hrozbou. Rogers se dále zmínil, že další 

krize bude z důvodu větších dluhů ještě horší, než kterou jsme si prožili v minulých 

letech.9 Dále by společnost ovlivnily daňové změny. Kladně nebo záporně, podle toho 

jak by se daňový systém změnil. Dalším důležitým faktorem je vývoj inflace. Inflace 

ovlivňuje koupěschopnou poptávku a tudíž zákazníky společnosti ADS.  

 
P – „politické faktory“  - Poslední volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky se konaly v květnu roku 2010. Tyto volby určily politický směr na minimálně 

další čtyři roky. Byla ustanovena vládní koalice stran ODS, TOP09 a VV.  Společnost 

ADS je malým podnikem. Vliv politických faktorů na ni není nijak výrazný. 

 

T – „technologické faktory“ – Úroveň vývoje technologií je pro společnost zásadním 

faktorem. Je to impulz pro modernizaci přístrojů, realizaci školení a podobné 

zdokonalování sebe sama i zaměstnanců. S rostoucí úrovní vyspělosti lidské společnosti 

roste i technologická vyspělost automobilů. Lidé si přejí stále více nových a nových 

věcí v automobilech a to se projevuje na jejich možnostech opravy. Stále více 

elektroniky v automobilech zvyšuje složitost jejich oprav.  

Dále by se do technologických faktorů daly zahrnout ekologické automobily  

a prostředky vynakládané na jejich vývoj.  

  

                                                 
9 Jim Rogers uz je jiste ze prijde další krize která bude horsi nez v roce 2008. JAN 
STROUHAL.Http://byznys.ihned.cz [online]. 9. 11. 2011, 9. 11. 2011 17:50 [cit. 2012-03-20]. Dostupné 
z: http://byznys.ihned.cz/c1-53581730-jim-rogers-uz-je-jiste-ze-prijde-dalsi-krize-ktera-bude-horsi-nez-v-
roce-2008 
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2 Teoretická východiska práce 

 

V této části se budu zabývat převážně finanční analýzou a jejími nástroji. Nejprve  

se zmíním krátce o Porterově analýze pěti sil a analýze SWOT, neboť i ty jsou užity  

v praktické části mé práce. Dále se zmíním o finanční analýze jako o celku a její 

důležitosti pro finanční řízení podniku. Následně rozeberu její metody, které pak užiji  

v praktické části mé práce. 

 

2.1  Teorie Porterovy analýzy (Porterův model 5-ti sil) 

 
V kterémkoliv odvětví v České republice i v zahraničí, ve výrobním sektoru i v sektoru 

služeb jsou pravidla konkurence implementována do pěti dynamických konkurenčních 

faktorů: vstup nových konkurentů, hrozba nově příchozích na trh, dohadovací schopnost 

kupujících, dohadovací schopnost dodavatelů a soupeření mezi existujícími konkurenty. 

Společné působení těchto faktorů rozhoduje o tom, kolik firma vytěží zisku z daného 

trhu. Síla působení se ovšem v každém odvětví liší a může se měnit s jeho vývojem.10  

 

Obrázek č.  10: Porterův model 5-ti sil (převzato z 11) 

 

 

                                                 
10 PORTER, M., Konkurenční výhoda, s. 22-23 
11 NÝVLTOVÁ, R., MARINIČ, P., Finanční řízení podniku, s. 194 
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Dodavatelé  

Dodavatelé jsou rozhodující činitelé, kteří mohou ovlivnit úspěch či neúspěch firmy. 

V analýze zkoumáme především: náklady přechodu u dodavatelů a u firem v daném 

odvětví, existenci nových vstupů, koncentraci dodavatelů, důležitost podniku pro 

dodavatele atd. Stejně jako je důležité poznat své zákazníky je také důležité poznat své 

dodavatele (současné i potenciální). Podnik by měl mít dokonale zmapovanou síť 

dodavatelů ve svém okolí a přesně definovaný svůj vztah k nim (jaký vliv má dodavatel 

na podnik).12  

 

Odběratelé 

Odběratelé jsou kupující, zákazníci jak současní tak i potenciální. Zde je třeba 

prozkoumat hlavní páky, které mají zákazníci na firmu a také citlivost zákazníků  

na změnu ceny. Hlavními pákami jsou například koncentrace zákazníků v místě 

podnikání společnosti, objem nákupů kupujících, náklady na jednotlivé zákazníky, 

informovanost zákazníků, schopnost zákazníků „diktovat“ si podmínky atd. Citlivost  

na cenu je pro odběratele naprosto typická. Dnešní kupující se dívá nejdříve na cenu, 

následně na kvalitu, značku a dostupnost výrobku či služby. V případě, že jsou ceny 

srovnatelné a kupující může snadno přejít ke konkurenci, je třeba zajistit,  

aby se to nestalo (např. vyšší kvalitou, poprodejními službami apod.).13 

 

Potencionálně nově vstupující společnosti 

Zde je třeba prozkoumat, jaké existují bariéry pro společnosti, které by se rozhodly 

vstoupit jako konkurence. Za hrozby je možné považovat následující: nízké fixní 

náklady na vstup do odvětví, nízkou diferencovanost výrobků a služeb (k výrobě není 

třeba žádné zvláštní know-how14), nízké náklady na změnu dodavatele pro zákazníky 

apod.15  

 
                                                 
12 PORTER, M., Konkurenční výhoda, s. 22-23 
13 PORTER, M., Konkurenční výhoda,  s. 25, HANZELKOVÁ, A., KEŘKOVSKÝ, M., 
ODEHNALOVÁ, D., VYKYPĚL, O., Strategický marketing, 2009 s. 111 
14 know-how je soubor nepatentovaných praktických poznatků vyplývajících ze zkušeností a testování 
jeho vlastníka, který je utajený, podstatný a identifikovatelný  
Zdroj: Know-how. Business.center.cz [online]. 1998 - 2012 [cit. 2012-03-23]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pojmy/p1789-know-how.aspx 
15 PORTER, M., Konkurenční výhoda,  s. 25, HANZELKOVÁ, A., KEŘKOVSKÝ, M., 
ODEHNALOVÁ, D., VYKYPĚL, O., Strategický marketing, 2009 s. 111 
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Hrozba substitutů 

Substitut je výrobek, který může nahradit výrobek společnosti, případně službu. Jedná 

se o hrozbu levnější konkurenční služby, která by mohla snadno nahradit službu 

zkoumané firmy. Je potřeba tyto substituty neustále kontrolovat. Zvlášť závažnou 

situací je, pokud existují nízké náklady k přechodu na výrobek substituční a pokud 

substituční firma nabízí podstatně větší nabídku výrobků či služeb. Společnost, pokud 

má zájem existovat dlouhou dobu a tvořit zisk, musí neustále sledovat substituční 

konkurenty a pružně reagovat na jejich strategii.16  

 

Konkurenční prostředí 

Nejdůležitější bod celého modelu. Možnou hrozbou je např. velký nadbytek výrobních 

kapacit v odvětví, nízká ziskovost odvětví, daný trh málo roste, popřípadě upadá, 

rozdíly mezi výrobky jsou malé či jsou přímo totožné nebo překážky odchodu 

z odvětví. Opět je maximálně důležité, aby společnost sledovala svoji konkurenci. Podle 

mého názoru je to ve své podstatě podmínka přežití na daném trhu, samozřejmě 

s návazností na schopnost podniku pružně reagovat v konkurenčním boji.17  

 

„Těchto pět dynamických faktorů rozhoduje o výnosnosti odvětví, protože ovlivňují 

ceny, náklady a potřebné investice firem v daném odvětví, což jsou základní složky pro 

návratnost investic.“ V různých odvětvích budou mít tyto faktory různou míru 

důležitosti. Každé odvětví je jedinečné a má svou vlastní jedinečnou strukturu,  

pro kterou můžou být výraznějšími různé z výše zmíněných pěti faktorů. Systém pěti 

faktorů umožňuje společnostem prozkoumat odvětví, ve kterém podniká a stanovit 

faktory s největším vlivem na podnik.18  

 

 

 

                                                 
16 PORTER, M., Konkurenční výhoda,  s. 22-25, HANZELKOVÁ, A., KEŘKOVSKÝ, M., 
ODEHNALOVÁ, D., VYKYPĚL, O., Strategický marketing, 2009 s. 111 
17PORTER, M., Konkurenční výhoda,  s. 25, HANZELKOVÁ, A., KEŘKOVSKÝ, M., 
ODEHNALOVÁ, D., VYKYPĚL, O., Strategický marketing, 2009 s. 111 
18 PORTER, M., Konkurenční výhoda,  s. 24-27 
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2.2  Teorie analýzy SWOT 

 
Jedná se o souhrnnou analýzu, která v sobě zahrnuje prvky vnitřního i vnějšího okolí 

podniku. Podstatou analýzy je identifikace silných a slabých stránek společnosti, 

příležitostí a hrozeb.  

 

Význam jednotlivých písmen analýzy je následující:19 

 

S – Strength – Silné stránky podniku 

Silnou stránkou jsou pro společnost ty interní faktory, které jí vytváří silnou pozici  

na trhu. Jedná se o oblasti, ve kterých je společnost dobrá. Jedná se o posouzení 

podnikových schopností, dovedností, zdrojových možností a potenciálu. 

 

W – Weakness – Slabé stránky podniku 

Slabé stránky jsou přesným opakem silných stránek podniku. Jedná se tedy o vnitřní 

faktory, ve kterých je společnost slabá, jejich úroveň je nízká a společnost by na nich 

měla „zapracovat“. Je důležité, aby podnik tyto stránky co nejdříve identifikoval  

a pokusil se je odstranit nebo minimálně eliminovat. 

 

O – Opportunities – Příležitosti 

Příležitosti představují tzv. „otevřené dveře“ společnosti. Jedná se o možnosti, které 

může společnost využít pro zvýšení zisků či zlepšení kvality výrobků a služeb. Opět  

je důležité, aby tyto možnosti co nejdříve identifikovala a využila jich pro svůj 

prospěch. 

 

T – Threats - Hrozby  

Hrozby jsou nepříznivé situace v podnikovém okolí, které mohou záporně ovlivnit 

firmu. Ta by o těchto hrozbách měla vědět, aby mohla včas zareagovat a odstranit je,  

či minimalizovat.20 

 

                                                 
19 BLATKOVÁ, M., Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy, s. 156 
20 tamtéž, s. 156 
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2.3 Finanční analýza a finanční řízení 

 
Finanční analýza je součástí celku zvaného finanční řízení. Díky finanční analýze jsou 

schopni manažeři řídit podnik po stránce investiční či naopak získávání kapitálu. 

Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. Pomáhá 

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

zda svá aktiva využívá efektivně, zda je schopný včas splácet závazky z obchodních 

vztahů a další skutečnosti.  

 

Znalost finanční situace podniku dovoluje majitelům (manažerům) lépe rozhodovat  

o struktuře finančních zdrojů podniku, investicích a získávání finančních zdrojů,  

o rozdělení zisku apod. Představit si manažera, který úspěšně řídí společnost bez toho 

aniž by znal údaje o dobách splatnosti pohledávek, likvidit ě, rentabilitě či přidané 

hodnotě jeho zaměstnanců, je poměrně těžké. Manažer bez těchto znalostí nemůžu 

úspěšně řídit společnosti po delší dobu.  

 

Jak již bylo řečeno, je finanční analýza důležitá hlavně pro její schopnost prognózy 

budoucího vývoje. Je logické, že pokud se například růst tržeb za posledních deset let 

drží na úrovni deseti procent za rok, pak máme dobrý důvod předpokládat,  

že následující rok bude nárůst zisku opět okolo deseti procent.21  

Finanční analýza je potřebná pro krátkodobé ale zejména dlouhodobé finanční řízení 

podniku. Je možné ji využít například pro rozhodování o investičních záměrech,  

o financování dlouhodobého majetku, k volbě optimální kapitálové struktury,  

při sestavování finančního plánu apod. Finanční analýza je důležitá nejen pro manažery 

podniku, ale i pro instituce v okolí podniku.22  

 

Uživatele finanční analýzy můžeme rozdělit na externí a interní. K externím patří 

investoři, banky a jiní věřitelé, stát a jeho orgány, obchodní partneři (zákazníci  

a dodavatelé), manažeři, konkurence apod. K interním můžeme zařadit již zmiňované 

manažery, odboráře a zaměstnance. U některých z výše jmenovaných je motivace proč 

znát finanční situaci podniku zřejmá (investoři – zda investovat do podniku či nikoli, 
                                                 
21 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D., Finanční analýza, Kompletní průvodce s příklady, s.14-15 
22tamtéž, s.15 
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manažeři – pro operativní i strategické finanční řízení podniku) u ostatních to tak jasné 

být nemusí. Například banky. Banky sledují finanční situaci podniku a rozhodují se, zda 

poskytnou úvěr či nikoli, v jaké výši a za jakých podmínek. Státní orgány zaměřují svoji 

pozornost na správnost vykazovaných daní, dále využívají data podniků pro statistické 

účely, rozhodují se podle těchto informací, zda a kterému podniku udělit dotace apod.23  

 

Co se týče obchodních partnerů, tak ti zaměřují svoji pozornost především na schopnost 

podniku uhradit své závazky. Z krátkodobého hlediska sledují solventnost, likviditu  

a zadluženost, což má význam i pro dlouhodobé hledisko - zjištění, zda je podnik 

stabilní a nepodléhá finančním výkyvům. V neposlední řadě jsou tu motivy 

zaměstnanců proč sledovat finanční analýzu. Zaměstnanci podniku by měli mít zájem 

na prosperitě a stabilitě firmy. V případě, že společnost prosperuje, můžou počítat  

se zvyšováním platů, zavedení odměn a jiných finančních zvýhodnění. Stabilní firma  

je také zárukou stálého pracovního místa (neberu v úvahu ztrátu pracovního místa 

z důvodu neschopnosti zaměstnance, ale propouštění z důvodu snižování nákladů, 

jelikož společnost upadá).24  

 

Výčet zájemců o výsledky finanční analýzy není exaktní. Existuje celá řada dalších 

zájemců o výstupy hospodaření podniku. Lze jmenovat například odbory, studenty, 

analytiky, makléře i nejširší veřejnost.25 

 

Jako základní cíl finančního řízení podniku je možné určit dosahování finanční stability, 

kterou můžeme hodnotit pomocí dvou oblastí: 

a) Schopnost vytvářet zisk, zajištovat přírůstek majetku a zhodnocovat vložený 

kapitál. Toto kritérium je obecně považováno za nejdůležitější, neboť 

postihuje podstatu podnikání jako takového.  

b) Zajištění platební schopnosti podniku – bez platební schopnosti neexistuje 

možnost nadále fungovat v podnikání a značí to brzký konec společnosti.26 

 

                                                 
23 KISLINGEROVÁ, E., a kol., Manažerské finance, s. 22-24 
24 tamtéž, s. 22-24 
25 tamtéž, s. 22-24 
26 RŮČKOVÁ, P., Finanční analýza, s. 10 
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Nedostatky finanční analýzy 

Jako analytická metoda má finanční analýza některá omezení, která vyžadují větší 

pozornost těch, kteří s výsledky finanční analýzy pracují. K problémovým oblastem 

finanční analýzy patří především:27 

• vypovídající schopnost účetních výkazů, ze kterých finanční analýza vychází, 

• vliv mimořádných událostí a sezónních faktorů na výsledky hospodaření, 

• velká závislost tradičních metod a postupů finanční analýzy na účetních údajích 

• nutnost srovnání výsledků ukazatelů tradiční finanční analýzy s jinými subjekty, 

• zanedbávání rizika, nákladů obětované příležitosti a budoucích přínosů 

podnikatelských aktivit.28 

 

2.4  Zdroje vstupních dat pro hodnocení podniku 

 
Aby bylo možné kvalitně finanční analýzu zpracovat, je třeba zajistit, aby získaná data 

byla pravdivá, bezchybná a komplexní. Je důležité dbát na kvalitu informací. Podle 

toho, jak kvalitní budou vstupní informace, tak bude kvalitní výstupní analýza. Zdroje 

pro získání těchto dat mohou být různé.29  

 

Základními zdroji pro finanční analýzu jsou následující výkazy: 

• Výkazy finančního účetnictví – poskytují informace externím uživatelům. 

Jedná se o rozvahu, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow. 

• Výkazy vnitropodnikového účetnictví – každý podnik si tyto výkazy vytváří 

sám. Mají interní charakter a nejsou postiženy zákonnou úpravou.30 

 

Podle D. Dluhošové (2010) lze shrnout data finanční analýzy do následujících skupin:31 

• Finanční informace – jedná se o účetní výkazy a výroční zprávy, 

vnitropodnikové informace, prognózy finančních analytiků a vedení firmy, 

burzovní informace, zprávy o vývoji měnových relací a úrokových měr. 

                                                 
27 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D., Finanční analýza, Kompletní průvodce s příklady, s. 139 
28 tamtéž, s. 139 
29 RŮČKOVÁ, P., Finanční analýza, s. 21 
30 DLUHOŠOVÁ, D., Finanční řízení podniku a rozhodování podniku, s. 39 
31 tamtéž, s. 39 
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• Kvantifikovatelné nefinanční informace – například firemní statistiky 

produkce, odbytu, zaměstnanosti, prosperity, normy spotřeby, interní směrnice. 

• Nekvantifikovatelné informace – představující zprávy vedoucích pracovníků 

jednotlivých útvarů firmy, komentáře manažerů, odborného tisku, nezávislá 

hodnocení či prognózy. 

 

Nejčastěji používaným zdrojem pro tvorbu finanční analýzy je účetní závěrka skládající 

se z rozvahy, výkazu zisku a ztráty, výkazu cash flow a příloh k účetní závěrce.32 Nyní 

krátce rozeberu jednotlivé výkazy. 

 

Rozvaha 

Zachycuje bilanční formou stav dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku 

(aktiva) a zdrojů jejich financování (pasiva). Udává informace o majetkové situaci 

podniku (jaká má dlouhodobá a krátkodobá aktiva), zdrojích financování (zda  

je majetek pořízen z vlastních či cizích zdrojů) a informace o finanční situaci podniku 

(zisk, náklady, zda je podnik schopen dostát svým závazkům). Je sestavována vždy 

k určitému datu, nejčastěji k 31.12 (možno zvolit i hospodářský rok33). Vždy musí platit 

zásada aktiva = pasiva.34 

 

Výkaz zisku a ztráty 

„Výkaz zisku a ztráty informuje o dosaženém hospodářském výsledku. Zachycuje vztah 

mezi výnosy dosaženými za určité období a náklady souvisejícími s jejich vytvořením. 

Vztah mezi výnosy a náklady lze vyjádřit následovně: výnosy – náklady = zisk“35 Výkaz 

zisku a ztráty informuje o tom co se v podniku dělo během určitého období. Jedná se  

o výkaz o tocích, nikoli o stavu, jako byla rozvaha. Činnost podniku můžeme rozdělit  

na provozní (hlavní aktivita podniku), finanční a mimořádnou činnost (nahodilé 

události, činnosti neobvyklé vzhledem k hlavní činnosti podniku).36  

 
                                                 
32 VOCHOZKA, M., Metody komplexního hodnocení podniku,  s. 15 
33 hospodářský rok: účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden. 
Zdroj: Hospodářský rok. Business.center.cz [online]. © 1998 - 2012 [cit. 2012-03-23]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pojmy/p314-hospodarsky-rok.aspx 
34RŮČKOVÁ, P., Finanční analýza, s. 22-24 
35VOCHOZKA, M., Metody komplexního hodnocení podniku, s.17 
36JINDŘICHOVSKÁ, J., BLAHA, Z., Podnikové finance, s. 260 
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Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) 

Jedná se o součást přílohy k účetní závěrce. Výkaz cash flow zachycuje příjmy a výdaje 

společnosti. Příjmy nemusí být vždy shodné s výnosy a náklady nemusí vždy odpovídat 

výdajům. Cash flow zkoumá, kolik hotovosti do podniku přišlo a kolik z něj odešlo, 

dále popisuje vývoj finanční situace za sledované období a identifikuje změny  

ve finanční pozici podniku. Jako výkaz zisku a ztráty zobrazuje tokové veličiny.37 

 

I když je základem finanční analýzy získat co nejvěrnější obraz skutečného stavu 

společnosti naráží na určité skutečnosti, která představují pro tento cíl úskalí. Jedním  

ze zásadních problémů je orientace účetnictví na historické ceny. Problém spočívá 

v tom, že se majetek oceňuje historickou cenou (cena kdy bylo o majetku poprvé 

účtováno). Tento systém oceňování nezohledňuje např. tržní ceny majetku a tím 

zkresluje hospodaření běžného roku. Problém představuje také vliv inflace. Vlivem 

inflace roste například cena dlouhodobého majetku či zásob, tyto majetky jsou tak 

podhodnoceny a firma vytváří vysoké zisky.38 V českém finančním účetnictví neexistují 

schopné mechanismy jak tyto problémy odstranit.  

 

Je třeba mít neustále na paměti, že získané informace mohou být zkresleny. Nejen 

inflací či historickou cenou, ale i možným poškozením informací při přenosu  

či záměrným zkreslením. Proti těmto skutečnostem lze jen obtížně bojovat. Základem  

je zajistit, jak již bylo řečeno, spolehlivé zdroje informací, zajistit jejich pravdivost  

a přesnost.  

 

2.5  Metody finanční analýzy 

 
V ekonomii se obvykle rozlišují dva přístupy k hodnocení ekonomických procesů a to: 

 

• fundamentální analýza (kvalitativní) – je založena na znalostech  

o jednotlivých souvislostech mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy. 

Opírá se o rozsáhlé množství informací, zkušenosti a znalosti odborníků, jejich 

odhady a subjektivní schopnost. Své závěry odvozuje z pravidla bez využití 
                                                 
37KISLINGEROVÁ, E., Oceňování podniku, s. 62 
38 RŮČKOVÁ, P., Finanční analýza, s 37-38 
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algoritmizovaných metod. Východiskem fundamentální analýzy podniku  

je obvykle identifikace prostředí, ve kterém se podnik nachází. Obsahem 

analýzy je posouzení a hodnocení vlivu makroekonomického prostředí, 

mikroekonomického prostředí na společnost, dále pak fázi života podniku  

a podnikové cíle. 39 

 

• technická analýza (kvantitativní) – využívá matematické, matematicko-

statistické a další algoritmizované metody ke kvantitativnímu zpracování dat  

a následnému ekonomickému posouzení výsledků.40 

 

Z výše uvedeného lze vyčíst, že finanční analýza spadá do analýzy technické, neboť 

pracuje s matematickými postupy. Finanční analýza dále využívá dvojích metod. 

Metody elementární a metody vyšší. Vyšší metody nejsou příliš univerzální. Jejich 

aplikace závisí na hlubších znalostech matematiky a statistiky. V praxi se příliš 

nepoužívají. Těmito metodami se zabývají specializované firmy, proto se o nich nebudu 

již dále v této práci zabývat.  

 

2.6  Analýza absolutních ukazatelů 

 
Analýza absolutních (stavových) ukazatelů čili horizontální a vertikální analýza jsou 

jakýmsi vstupem do finanční analýzy. Vychází přímo z posuzování jednotlivých 

položek základních účetních výkazů.41 

 

2.6.1 Horizontální analýza 

 
Jedná se o tzv. analýzu trendů. Zabývá se časovými změnami absolutních ukazatelů. 

Tato analýza získává data převážně z účetních výkazů podniku. Zjišťují se změny 

v absolutních hodnotách a v procentuálních hodnotách v jednotlivých řádcích 

horizontálně. Při tvorbě této analýzy je důležité mít dostatek časových řad.  

 

                                                 
39 SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku, s. 7-8 
40 RŮČKOVÁ, P., Finanční analýza, s. 41 
41 tamtéž, s. 41 
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Čím více je období, za které se analýza zpracovává, tím přesnější je celkový pohled.42  

 Výpočet je následující:  

(položka x – položka x-1 / položka x-1) * 10043 

Vzorec č.  1: Horizontální analýza 

 

2.6.2 Vertikální analýza 

 
Vertikální analýza posuzuje jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, někdy je také 

označována jako analýza komponent. Jedná se o poměření jednotlivých položek 

účetních výkazů k celkovým hodnotám aktiv a pasiv. Aplikace této metody také 

usnadňuje porovnání společnosti s jinými podniky a usnadňuje srovnatelnost účetních 

výkazů s předchozími roky (rokem). Struktura aktiv představuje majetek, do kterého 

podnik investoval kapitál.44 Ze struktury aktiv a pasiv lze poznat, jaké prostředky firma 

užívá k realizování své činnosti (obchodní, výrobní či služby).  

Ekonomická stabilita podniku je závislá na schopnostech podniku vytvořit a také udržet 

rovnovážný stav majetku a kapitálu. Vertikální analýza neprostupuje jednotlivé roky 

mezi sebou, ale zabývá se vždy analýzou jednoho roku. Díky tomu, že výpočty 

neprostupují více let, není analýza zkreslená meziroční inflací a umožňuje  

tím srovnatelnost výsledků analýzy z různých let. Důležité je zvolení vhodné položky  

za základ, ke kterému se budou vztahovat podíly ostatních poměřovaných položek.  

Ve výkazu zisků a ztrát se za základ obvykle použijí tržby (tržby = 100 %),  

v rozvaze jsou to úhrnná aktiva, celkový kapitál apod. Vertikální analýza se používá 

ke srovnání vývojových trendů v podniku za více let (čili v čase) i ke srovnání 

jednotlivých společností mezi sebou.45  

 

2.7 Analýza rozdílových ukazatelů 

 
Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace podniku se značným 

zaměřením na likviditu podniku.  

 

                                                 
42RŮČKOVÁ, P., Finanční analýza, s. 43 
43odvozeno z KISLINGEROVÁ, E., Finanční analýza krok za krokem, s. 10 
44 tamtéž s. 44 
45 SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku,  s.17 
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2.7.1 Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

 
Má-li být podnik likvidní, musí mít určitou výši volných peněžních prostředků. ČPK  

je nejčastěji využívaným ukazatelem. Výpočet tohoto ukazatele je založen na rozlišení 

oběžného a dlouhodobého majetku a na rozlišení dlouhodobě a krátkodobě vázaného 

kapitálu. ČPK představuje tu část oběžného majetku, která je financována dlouhodobým 

kapitálem. Dále lze také tvrdit, že přebytek krátkodobých aktiv nad krátkodobými dluhy 

znamená pro podnik dobrou likviditu a kvalitní finanční zázemí. ČPK zajišťuje podniku 

jakousi „jistotu“ možnosti pokrytí případné škodné události, vyžadující okamžitou 

finanční zainteresovanost. Vypočte se následovně: 

Čistý pracovní kapitál = OA – CKkr   

Vzorec č.  2: Čistý pracovní kapitál 

OA - celková oběžná aktiva 

CKkr - krátkodobé dluhy (do 1 roku)46 

 

2.7.2 Čisté pohotovostní prostředky (ČPP) 

 
Jedná se o ukazatel okamžité likvidity právě splatných krátkodobých závazků. „Jedná 

se o rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky.“ 

V případě, že jako peněžní prostředky budeme brát pouze hotovost a stav bankovního 

účtu, jde o nejvyšší stupeň likvidity. Dále se do pohotových peněžních prostředků 

zahrnují krátkodobé cenné papíry a termínované vklady (krátkodobé), jelikož jsou 

rychle směnitelné na peníze.47  Okamžitě splatné závazky jsou závazky, jejichž doba 

splatnosti je k aktuálnímu datu, nebo starší. Výpočet: 

ČPP = pohotové finanční prostředky – okamžitě splatné závazky48 

Vzorec č.  3: Čisté pohotovostní prostředky 

 

2.8 Analýza tokových veličin  

 

Tyto ukazatele jsou zaměřeny dovnitř podniku. Napomáhají ke sledování a analýze 

vývoje základní aktivity podniku.   

                                                 
46 SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku, s. 35-36 
47 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D., Finanční analýza, Kompletní průvodce s příklady, s. 82 
48 SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku, s. 38 
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Ukazatele se opírají převážně o tokové veličiny (náklady, výnosy, mzdy). Můžeme se 

setkat s těmito ukazateli: 

 

• Mzdová produktivita 

„Udává, kolik výnosů připadá na 1 Kč vyplacených mezd.“ V případě, že se společnost 

vyvíjí dobře, měl by tento ukazatel nabývat rostoucích hodnot. „Pokud chceme vyloučit 

vliv nakupovaných surovin, energií a služeb, dosadíme do čitatele přidanou hodnotu“. 

Výpočet: 

Mzdová produktivita = Výnosy (bez mimořádných)/mzdy49 

Vzorec č.  4: Mzdová produktivita 

 

• Produktivita dlouhodobého hmotného majetku 

„Vyjadřuje stupeň využití dlouhodobého hmotného majetku, tj. množství výnosů 

reprodukovaných jednou korunou vloženou do DHM v pořizovacích cenách. Hodnota 

ukazatele by měla být co nejvyšší.“ Výpočet: 

 Produktivita DHM = výnosy (bez mimořádných)/DHM v Pc50 

Vzorec č.  5: Produktivita dlouhodobého hmotného majetku 

 

• Nákladovost výnosů (tržeb) 

Udává, jak jsou výnosy podniku zatíženy náklady. Hodnota ukazatele by měla nabývat 

klesajících hodnot v čase. Výpočet: 

 Nákladovost tržeb = Náklady/ Výnosy (bez mimořádných)51 

Vzorec č.  6: Nákladovost tržeb 

 

• Materiálová náročnost výnosů 

Materiálová náročnost vyjadřuje zatíženost výnosů náklady na materiál a energie. 

Výpočet: 

Materiálová náročnost výnosů = spotřeba materiálu a energie/ výnosy (bez 

mimořádných)52 

Vzorec č.  7: Materiálová náročnost výnosů 

 

                                                 
49 SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku, s. 71 
50 tamtéž, s. 71 
51 SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku, s.71 
52 SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku, s.71 
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2.9 Analýza ukazatelů s využitím cash flow  

 
Úkolem analýzy peněžních toků je zachytit jevy, které signalizují platební potíže  

a posoudit finanční situaci podniku a kam tato situace spěje. Hlavní vypovídací 

schopnost mají ukazatele, které poměřují finanční toky z provozní činnosti 

k jednotlivým položkám účetních výkazů. „Základní vztah pro výpočet cash flow 

v podobě vnitřního finančního potenciálu vyjadřuje rovnice:  

Cash flow = zisk + odpisy + - změna dlouhodobých rezerv“. 

Mezi základní ukazatele vycházející z cash flow můžeme zařadit následující: 

Obratová rentabilita, Finanční efektivita kapitálu, Stupeň oddlužení, Finanční využití 

vlastního kapitálu a další.53  

 

• Obratová rentabilita 

Obratová rentabilita udává efektivitu podnikového hospodaření. Výše a vývoj ukazatele 

v čase presentuje schopnost podniku vytvářet finanční přebytky z obratu. Tyto 

prostředky jsou nutné pro další posílení pozice podniku na trhu, udržení či získání 

finanční nezávislosti. Výpočet: 

 Obratová rentabilita = CF z provozní činnosti/ obrat54 

Vzorec č.  8: Obratová rentabilita 

 

• Stupeň oddlužení 

Stupeň oddlužení udává poměr mezi cizím kapitálem a schopností podniku platit své 

závazky z vlastních finančních prostředků. „Ukazatel je indikátorem racionality 

finanční politiky podniku. Za rozumnou velikost ukazatele je považována hodnota mezi 

20 a 30%. Větší vypovídací schopnost však má vývoj tohoto ukazatele v čase, přičemž 

klesající hodnota indikuje rostoucí finanční napjatost finanční pozice podniku“. 

Výpočet:  

Stupeň oddlužení = CF z provozní činnosti/ cizí kapitál55  

Vzorec č.  9: Stupeň oddlužení 

 
 

                                                 
53 RŮČKOVÁ, P., Finanční analýza, s. 63 
54 tamtéž, s. 64 
55 RŮČKOVÁ, P., Finanční analýza, s.64 
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• Finanční využití vlastního kapitálu 

Tento ukazatel hodnotí finanční potenciál vlastního kapitálu. Tento ukazatel je,  

při časovém a mezipodnikovém srovnání, doplňkem ukazatele rentability vlastního 

kapitálu. Budeme-li tento ukazatel sledovat v čase, pak jeho pokles ukazuje na vyšší 

zadluženost nebo snižující se výtěžek z nasazení cizího kapitálu. Výpočet:  

 Finanční využití vlastního kapitálu = CF z provozní činnosti/ vlastní 

kapitál56 

Vzorec č.  10: Finanční využití vlastního kapitálu 

 

2.10 Analýza poměrových ukazatelů 

 
Analýza poměrovými ukazateli je jednou z nejoblíbenějších metod, neboť umožňuje 

získat rychlou představu o finanční situaci podniku. Podstatou této metody je dávat  

do poměru jednotlivé položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty (případně CF).57 V praxi 

se používá několik základních ukazatelů: 

• ukazatelé rentability, 

• ukazatelé likvidity, 

• ukazatelé aktivity,  

• ukazatelé zadluženosti, 

• ukazatele kapitálového trhu.58 

 

2.10.1 Ukazatelé rentability 

 
Jsou konstruovány jako poměr konečného výstupu k nějaké srovnávací základně 

(vstupu). Zobrazují pozitivní nebo negativní vliv řízení aktiv či financování firmy.  

Dále uvádím v praxi nejpoužívanější ukazatele.59 

 

 

 

 

                                                 
56 tamtéž. s. 65 
57 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D., Finanční analýza, Kompletní průvodce s příklady, s.82 
58 KISLINGEROVÁ, E. a kol, Manažerské finance, s. 98 
59 tamtéž, s. 98 
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• Ukazatel rentability investovaného kapitálu (ROCE) 

Tento ukazatel měří kolik provozního hospodářského výsledku před zdaněním podnik 

dosáhl z jedné investované koruny zpoplatněného kapitálu (věřiteli či akcionáři). 

Výpočet: 

ROCE = EBIT/ vlastní kapitál + rezervy + dlouhodobé závazky + bankovní 

úvěry dlouhodobé60  

Vzorec č.  11: Ukazatel rentability investovaného kapitálu (ROCE) 

 

• Ukazatel rentability aktiv (ROA) 

Rentabilita aktiv je označována jako klíčové měřítko rentability. „Poměřuje zisk 

s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, zda byla financována 

z vlastního kapitálu nebo kapitálu věřitelů“ . Zásadním je zde pohled na schopnost 

podniku využít efektivně svůj majetek.61 Hodnota ukazatele ROA by měla být nižší  

než hodnota ROI. Za dobrý výsledek lze považovat hodnotu vyšší jak 10 %.62 

Výpočet: 

ROA = EBIT/aktiva  

Vzorec č.  12: Ukazatel rentability aktiv (ROA) 

 

Je třeba upozornit, že tento ukazatel je vhodné počítat s průměrnou hodnotou aktiv  

na počátku a na konci roku (pokud máme dostupná data).63  

 

• Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) 

Na tento ukazatel se soustřeďují převážně akcionáři, investoři a společníci. „Měří kolik 

čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu akcionářem 

(vlastníkem).“64 Je to ukazatel, kterým vlastníci zjišťují, zda jejich kapitál přináší 

dostatečný výnos. Bude-li hodnota ROE dlouhodobě nižší nebo rovna výnosnosti 

bezrizikových cenných papírů (např. státní obligace), bude podnik nejspíš odsouzen 

k zániku, neboť potencionální investor bude chtít investovat svůj kapitál jinde  

a výnosněji. Výpočet: 

                                                 
60 KISLINGEROVÁ, E. a kol, Manažerské finance, s. 98 
61 tamtéž, s. 98 
62 LANDA, M., Jak číst finanční výkazy, s.  
63 KISLINGEROVÁ, E. a kol, Manažerské finance, s. 99 
64tamtéž, s. 99 
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ROE = čistý zisk (EAT)/ vlastní kapitál65 

Vzorec č.  13: Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) 

 

• Ukazatel rentability tržeb (ROS) 

Udává poměr mezi ziskem a tržbami. „Tržby ve jmenovateli představují tržní 

ohodnocení výkonů podniku za určité časové období (rok, měsíc, týden, den).“ Výkony 

podniku se rozumí např. vyrobené výrobky či poskytnuté služby.66 Varianta ukazatele 

s EBIT v čitateli se používá pro srovnání společností s proměnlivými podmínkami 

(např. různá výše cizího kapitálu). Můžeme dosadit do čitatele také zisk po zdanění  

a vyjádřit tak ziskovou marži (Profit Margin). Výpočet: 

ROS = EBIT/tržby z prodeje výrobků a služeb + tržby z prodeje zboží67 

Vzorec č.  14: Ukazatel rentability tržeb (ROS) 

 

• Ukazatel rentability vloženého kapitálu (ROI) 

Patří k nejdůležitějším ukazatelům hodnotících podnikovou činnost. Doporučená 

hodnota ROI se pohybuje mezi 12 – 15%. Pokud je vyšší jak 15, lze říci, že společnost 

je na tom opravdu velmi dobře. Všeobecně platí čím vyšší hodnota, tím pro společnosti 

lépe. Vypočítá se: 

 ROI = EBIT + nákladové úroky / celková aktiva 

Vzorec č.  15: Ukazatel rentability vloženého kapitálu (ROI) 

 
Ukazatel vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál vložený do podniku.  

Opět je třeba upozornit na skutečnost, že pokud je to možné použijeme hodnotu 

průměrného celkového kapitálu na začátku a na konci měřeného období.68 

 

2.10.2 Ukazatelé likvidity 

 
Charakterizují schopnost podniku dostát svým závazkům. Likvidita je charakterizována 

jako soubor všech potencionálních prostředků, které podnik má k dispozici pro úhradu 

svých splatných závazků.69 Dalším důležitým pojmem jsou solventnost a likvidnost. 

                                                 
65SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku,  s. 56 
66 tamtéž,  s. 59 
67 KISLINGEROVÁ, E. a kol, Manažerské finance, s. 100 
68 SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku,  s. 59 
69 SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku, s. 66 
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„Solventnost je vyjádřením schopnosti podniku hradit včas, v požadované výši  

a na požadovaném místě všechny splatné závazky. Likvidnost vyjadřuje míru obtížnosti 

transformace majetku do hotovostní formy.“ Likvidnost se váže převážně k aktivům. 

Z hlediska likvidnosti rozlišujeme tři stupně likvidity – nejvyšší (krátkodobý finanční 

majetek), krátkodobé pohledávky a zásoby.70  

 

• Běžná likvidita   

Udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Je citlivá na strukturu  

a oceňování zásob a na struktuře pohledávek vzhledem k jejich dlouhodobosti  

a nedobytnosti. U zásob může uběhnout dlouhá doba, než jsou proměněny na peníze. 

Nejprve je nutné nakoupit zásoby, pak nějakým způsobem přeměnit na výrobek, prodat 

(faktura) a pak čekat na úhradu od odběratele.  Ukazatel běžné likvidity je měřítkem 

budoucí solventnosti podniku a je postačující pro hodnotu vyšší jak 1,5. Výpočet: 

Běžná likvidita = Oběžná aktiva / Krátkodobé závazky 71 

Vzorec č.  16: Běžná likvidita 

 

• Pohotová likvidita 

Vylučuje z oběžných aktiv zásoby a ponechává v čitateli jen peněžní prostředky, 

krátkodobé cenné papíry a krátkodobé pohledávky. Čitatel ukazatele, je vhodné upravit 

o nedobytné pohledávky, případně i o pohledávky, jejichž dobytnost je pochybná.72 

Obdobně jako u ukazatele běžné likvidity i zde nastává otázka optimální výše. 

Literatura doporučuje hodnoty od 0,7 do 1, u konzervativní strategie řízení společnosti 

od 1 do 1,5. Je-li ukazatel roven jedné, znamená to, že je podnik schopen hradit své 

závazky bez nutnosti prodeje svých zásob. Vyšší hodnota pohotové likvidity je sice 

dobrá z hlediska věřitelů, avšak nikoli z hlediska společnosti. Management společnosti 

by měl usilovat o „optimální“ výši zásob. Velké množství zásob váže velké množství 

kapitálu. Jak velká je optimální výše zásob, to si musí každý podnik stanovit sám. 

Výpočet:   

 Pohotová likvidita = (Oběžná aktiva – zásoby)/Krátkodobé závazky73 

Vzorec č.  17: Pohotová likvidita 

                                                 
70 KISLINGEROVÁ, E. a kol., Manažerské finance, s. 103 
71 SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku, s. 66 
72tamtéž, s. 67 
73 KISLINGEROVÁ, E. A kol, Manažerské finance, s. 104 
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• Okamžitá likvidita 

Poslední z ukazatelů likvidity. M ěří schopnost podniku platit právě splatné dluhy. 

Výpočet:  

Okamžitá likvidita = (Peněžní prostředky + ekvivalenty)/okamžitě splatné 

závazky 

Vzorec č.  18: Okamžitá likvidita 

 
Ekvivalenty se ve výše uvedeném vzorečku myslí volně obchodovatelné krátkodobé 

CP, splatné dluhy, směnečné dluhy a šeky).74 Důvodem zařazení těchto ekvivalentů  

do vzorce je jejich téměř okamžitá schopnost proměnit se na peněžní prostředky. Díky 

této vlastnosti jsou tzv. okamžitě likvidní. Doporučená výše tohoto ukazatele je 2. 

 

2.10.3 Ukazatelé aktivity 

 
Ukazatelé aktivity jsou využívány převážně pro řízení aktiv společnosti. Ukazatelé 

dávají do vzájemných vztahů jednotlivé položky z účetních výkazů. Ukazatelé 

informují, jak podnik využívá svůj majetek. Jejich rozbor slouží především 

k zodpovězení otázky, jak podnik hospodaří s aktivy a s jejich jednotlivými složkami. 

Ukazatelé mají návaznost na ukazatele rentability.75 

 

• Obrat aktiv 

Bývá označován jako obrat celkového vloženého kapitálu. Je komplexním ukazatelem, 

který měří efektivnost využívání celkových aktiv. „Udává, kolikrát se celková aktiva 

obrátí za rok.“ Za pozitivní se považuje, když tento ukazatel nabývá klesajících hodnot. 

K vhodné interpretaci se používá mezioborové srovnání. Výpočet: 

Obrat aktiv = Tržby / Aktiva celkem 76 

Vzorec č.  19: Obrat aktiv 

 

• Obrat dlouhodobého majetku 

Ukazatel měří dobu obratu dlouhodobého majetku společnosti (strojů, budov, ostatní.). 

Udává, kolikrát se majetek obrátí v tržby za rok. Nesmíme vzít v úvahu míru 

                                                 
74 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 67 
75 RŮČKOVÁ, P., Finanční analýza. 2011. s. 60 
76 KISLINGEROVÁ, E. A kol, Manažerské finance, s. 108 
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odepsanosti majetku a metody odepisování. Vliv má také historická cena (viz  

kapitola 2.3). Díky výše zmíněným skutečnostem je majetek pořízený před delší dobou 

v rozvaze podhodnocen a firma existující na trhu již delší dobu, v důsledku toho 

vykazuje lepší výsledky. Firmy, užívající tzv. leasback (majetek si prodají a zpětně 

pronajmou) také zkreslují vypovídací schopnost tohoto ukazatele. Výpočet: 

 Obrat dlouhodobého majetku = Tržby / Dlouhodobý majetek77 

Vzorec č.  20: Obrat dlouhodobého majetku 

 

• Doba splatnosti pohledávek (doba obratu pohledávek) 

Doba splatnosti pohledávek měří, kolik uplyne dní, než odběratel zaplatí danou 

pohledávku. „Hodnota tohoto ukazatele se srovnává s dobou splatnosti faktur  

a odvětvovým průměrem. Delší průměrná doba inkasa pohledávek znamená větší 

potřebu úvěru, a tím i vyšší náklady“. 78Výpočet: 

Doba obratu pohledávek = Pohledávky / (tržby/360)79 

Vzorec č.  21: Doba obratu pohledávek 

 

• Doba splatnosti krátkodobých závazků (doba obratu závazků) 

Doba splatnosti krátkodobých závazků vyjadřuje dobu od vzniku závazku do jeho 

úhrady. Tento ukazatel by měl být minimálně tak velký, jako ukazatel obratu 

pohledávek. Výpočet: 

 Doba obratu závazků = (Krátkodobé závazky / tržby) * 360 80 

Vzorec č.  22. Doba obratu závazků 

 

2.10.4 Ukazatelé zadluženosti 

 
Zadlužeností se myslí skutečnost, že podnik používá k financování svých aktiv cizí 

zdroje. V dnešní době je téměř nemyslitelné, aby podnik financoval svoji činnost pouze 

z vlastních zdrojů. Na druhé straně není ani možné, aby podnik fungoval pouze  

na základě cizích zdrojů. Je tedy zapotřebí, aby existovala určitá rovnováha mezi 

využíváním cizích a vlastních zdrojů. Hlavním důvodem, proč financovat podnik  

za pomocí cizích zdrojů je jeho nižší cena ve srovnání se zdroji vlastními. Nižší cena  

                                                 
77 KISLINGEROVÁ, E. A kol, Manažerské finance, s. 109 
78 SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku, s. 102 
79 KISLINGEROVÁ, E. A kol, Manažerské finance, s. 109 
80 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku,  s.104 
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je dána tzv. daňovým štítem, který vzniká v důsledku možnosti započítání úrokových 

nákladů do daňově uznatelných nákladů. „Ukazatelé zadluženosti jsou ovlivňovány 

čtyřmi základními faktory, které podniky zvažují: jsou to daně, riziko, typ aktiv a stupeň 

finanční volnosti podniku.“81 

 

• Celková zadluženost 

Vypočítá se jako podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. Čím je větší podíl vlastního 

kapitálu, tím je větší krytí pro věřitele v případě likvidace společnosti. Z toho důvodu 

věřitelé preferují nízký ukazatel celkové zadluženosti. V případě, že bude ukazatel příliš 

vysoký, budou se věřitelé zdráhat podniku půjčit či do něj investovat. Výpočet: 

 Celková zadluženost = (Cizí kapitál/ celková aktiva)* 10082 

Vzorec č.  23: Celková zadluženost 

 

• Kvóta vlastního kapitálu 

„Kvóta vlastního kapitálu je doplňkem k ukazateli celkové zadluženosti. Vyjadřuje 

finanční nezávislost podniku. Oba ukazatele informují o finanční struktuře podniku.“ 

Výpočet:  

 Kvóta vlastního kapitálu = (Vlastní kapitál/celková aktiva)* 10083 

Vzorec č.  24: Kvóta vlastního kapitálu 

 

• Běžná zadluženost 

„Poměřuje krátkodobý cizí kapitál s celkovými aktivy.“ Výpočet: 

 Běžná zadluženost = (Krátkodobý cizí kapitál/Celková aktiva)*10084 

Vzorec č.  25: Běžná zadluženost 

 

2.11 Analýza soustav veličin 

 
K posouzení celkové situace podniku se vytváří také soustavy ukazatelů označované 

také jako analytické systémy nebo model finanční analýzy. Při vytváření soustav 

ukazatelů se rozlišují bonitní a bankrotní modely. „Není možné říci, že by mezi těmito 

dvěma skupinami existovala striktně vymezená hranice, neboť obě skupiny modelů  

                                                 
81 KISLINGEROVÁ, E. A kol, Manažerské finance, s. 110 
82 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 64 
83 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 64 
84 tamtéž. s. 65 
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si kladou za cíl přiřadit firmě jednu jedinou číselnou charakteristiku, na základě  

níž posuzují finanční zdraví firmy. Rozdíl mezi nimi tedy spočívá především v tom, 

k jakému účelu byly vytvořeny“.85  

Bankrotní modely mají informovat o tom, zda se firma neblíží v dohledné době 

k bankrotu. Tyto modely vychází ze skutečnosti, že firmy ohrožené bankrotem vykazují 

určité stejné symptomy, které jsou pro bankrot typické. Nejčastěji se jedná o problémy 

s likviditou, rentabilitou celkového vloženého kapitálu.  

Známé bankrotní modely: Altmanův index finančního zdraví, IN indexy. Bonitní 

modely se snaží určit finanční zdraví firmy, zda společnost patří mezi dobré či špatné. 

Tento model musí umožnovat porovnání s jinými firmami (např. pomocí 

Benchmarkingu). Známé bonitní modely: Kralickův rychlý test, Tamariho model, 

Indikátor bonity 86 

V této práci budu využívat pouze Index IN a Kralickův rychlý test. 

 

2.11.1 Index IN05 

 
Byl vytvořen jako poslední index z řady indexů IN95, IN99, IN01. Manželé 

Neumainerovi sestavili tyto indexy, které jsou zaměřeny na posouzení finanční situace 

v českých podnicích. První index IN95 akcentuje hledisko věřitele, a proto byl také 

označován za index důvěryhodnosti nebo také za věřitelský index. Bonitní index  IN99  

doplňuje bankrotní index IN95 a akceptuje pohled vlastníka. Pro jeho tvorbu byla 

použita diskriminační analýza a upravuje původní váhy použité v indexu IN95. IN05 

byl vytvořen jako zdokonalení IN01 podle testů na datech průmyslových podniků 

z roku 2004. Oproti indexu 01 nedošlo k podstatným změnám ve váhách ukazatelů, 

změnily se hranice pro klasifikaci podniků. Výhodou indexů 01 a 05 je, že spojují 

pohled jak věřitelů, tak i vlastníků. Jsou kritériem pro hodnocení a srovnání kvality 

fungování podniků a současně i indikátorem včasné výstrahy.87 

„Při výpočtu IN05 je problémem, když není firma zadlužená nebo naopak je, ale velmi 

málo a ukazatel nákladového krytí je obrovské číslo. Pro tento případ se doporučuje  

                                                 
85 RŮČKOVÁ, P., Finanční analýza, s. 72 
86tamtéž, s. 72  
87 SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku,  s. 111 - 112 
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při propočtu IN05 omezit hodnotu ukazatele EBIT/nákladové úroky hodnotou ve výši 

9.“88 

 

IN05 = 0,13 * A + 0,04 * B + 3,97 * C + 0,21 * D + 0,09 * E 

Vzorec č.  26: Index IN 

A – celková aktiva / cizí kapitál 

B – EBIT / nákladové úroky 

C – EBIT / celková aktiva 

D – celkové výnosy / celková aktiva 

E – oběžná aktiva / krátkodobé závazky a úvěry  

 

Kritéria: 

IN > 1,6  můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

0,9 < IN ≤ 1,6 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

IN ≤ 0,9 firma je ohrožena vážnými finančními problémy89  

 

2.11.2 Kralick ův rychlý test 

 
Rychlý test tzv. Quick test navrhl v roce 1990 P. Kralicek. Tento test poskytuje rychlou 

možnost analyzovat firmu. “Při jeho konstrukci bylo použito ukazatelů, které nesmějí 

podléhat rušivým vlivům a navíc musí vyčerpávajícím způsobem reprezentovat celý 

informační potenciál rozvahy a výkazu zisků a ztrát.“90 Tento test pracuje s následujícím 

ukazateli:  

 

• Kvóta vlastního kapitálu (koeficient samofinancování) = Vlastní kapitál / 

Celková aktiva 

Vzorec č.  27: Kvóta vlastního kapitálu (Kralickův rychlý test) 

 
Tento ukazatel je zaměřen na kapitálovou sílu firmy, informuje o existenci dluhů, dále 

charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu a samostatnost. „Udává, do jaké míry 

 je firma schopna pokrýt své potřeby vlastními zdroji.“ Kvůli vysokému podílu vlastních 

                                                 
88 SCHOLLEOVÁ, H., Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, s. 176 
89 SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku, s. 111 - 112 
90 tamtéž,  s.105 
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zdrojů může poklesnout i rentabilita vlastního kapitálu. Není efektivní financovat 

veškeré potřeby firmy jen z vlastních zdrojů.91 

 

• Doba splácení dluhu z CF = (Cizí kapitál – Krátkodobý finanční majetek) / 

Bilanční CF 

Vzorec č.  28: Doba splácení dluhu z Cash flow (Kralickův rychlý test) 

 
„Uvedený ukazatel vyjadřuje za jak dlouhé časové období je podnik schopen uhradit své 

závazky. Bilanční CF lze získat z finančních výkazů.„ Výsledek hospodaření za účetní 

období mínus daň z příjmu + odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 

„Získaný údaj je třeba ještě přepočítat na celoroční hodnotu (tj. vydělit počtem měsíců  

a vynásobit dvanácti). Na závěr se ještě odečte saldo přechodných účtů aktiv a přičte 

saldo přechodných účtů pasiv.“ Takto stanovené bilanční CF se užívá proto, aby byla 

dodržena zásada srovnávání okamžikových ukazatelů s okamžikovými ukazateli 

(klasické CF je tokovým ukazatelem).  

 

Doba splácení dluhu z CF a kvóta vlastního kapitálu charakterizují finanční stabilitu 

sledované firmy.92  

 

• Cash flow v % tržeb = Cash flow / Tržby 

Vzorec č.  29: Cash flow v % tržeb (Kralickův rychlý test) 

 

• Rentabilita celkového kapitálu (ROA) = EBIT / Celková aktiva93 

Vzorec č.  30: Rentabilita celkového kapitálu (ROA, Kralickův rychlý test) 

 
Výše zmíněné ukazatele analyzují výnosovou situaci firmy.  

Všechny uvedené ukazatelé se pak následně oklasifikují podle tabulky č. 1. 

 

 

                                                 
91 SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku, s. 105-106 
92 SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku,  s. 106 
93 tamtéž s. 107 
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Tabulka č.  1: Stupnice hodnocení ukazatelů (upraveno dle 94) 

  Úroveň hodnocení Ohrožen 

insolvencí Ukazatel Výborný Velmi dobrý Dobrý Špatný 

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

Doba splácení dluhu < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

CF v % tržeb > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

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

 

  

                                                 
94 SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku,  s. 107 
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3 Analýza problému a současné situace 

 
Tato část práce je zaměřena na konkrétní finanční analýzu společnosti ADS založenou 

na ukazatelích nastíněných v teoretické části práce.  

 

3.1 Horizontální a vertikální analýza 

 

Horizontální i vertikální analýza vychází z účetních výkazů společnosti. Horizontální 

analýza umožňuje odhalit trendy vývoje jednotlivých položek v čase v dané společnosti. 

Vertikální analýza zobrazuje strukturu významných položek rozvahy a významných 

položek výkazu zisku a ztráty. 

 

3.1.1 Horizontální analýza dotčené společnosti 

 
Horizontální analýza hledá odpověď na dvě základní otázky: 

• O kolik jednotek se změnila příslušná položka v čase (absolutní změna). 

• O kolik % se změnila příslušná položka v čase (relativní změna).95 

 

Horizontální analýza aktiv  
 
Celková aktiva 

Na základě provedené horizontální analýzy lze z tabulky vyčíst, že společnost ADS 

snižovala hodnotu celkových aktiv. Mezi lety 2007 a 2008 nastalo drobné zvýšení aktiv 

o 1,8 %, v absolutním vyjádření se jedná o částku 10 000,- Kč. Nejvyšší pokles aktiv 

byl zaznamenán mezi lety 2008 a 2009 a to cca o 64 %, v absolutním vyjádření 

356 000,- Kč. Tato skutečnost byla zapříčiněna rapidním poklesem DHM a zásadním 

poklesem hodnoty peněž na účtu společnosti. Společnost rozprodávala svůj majetek, 

aby byla schopná přežít období krize. V posledním sledovaném období byl zaznamenán 

nárůst celkových aktiv přibližně o 36 %, v absolutním vyjádření nárůst o 72 000,- Kč. 

                                                 
95 Techniky a metody finanční analýzy. Businessinfo.cz [online]. 11.06.2009 [cit. 2012-03-26]. Dostupné 
z: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dane-ucetnictvi/techniky-a-metody-financni-
analyzy/1000465/53421/ 
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Tato skutečnost byla zapříčiněna nárůstem hodnoty finančních prostředků společnosti. 

Vývoj celkových aktiv ukazuje graf níže, skok v roce 2009 je velice výrazný: 

 

 
Graf č.  1. Vývoj celkových aktiv ve společnosti ADS v letech 2005 - 2010 (vlastní zpracování, zpracováno dle 

účetních výkazů společnosti ADS v letech 2005 - 2010) 

 

Stálá aktiva 

Stálá aktiva společnosti jsou tvořena pouze dlouhodobým hmotným majetkem. Kromě 

let 2005 až 2006, kdy DHM vzrostlo o cca 80 %, se hodnota stálých aktiv neustále 

snižuje. Toto navýšení bylo konkrétně způsobeno koupí pneuservisu. Společnost 

investovala do rozšíření svých služeb o výměnu pneumatik a vyvažovací zařízení.  Mezi 

lety 2006 až 2008 se hodnota DHM pozvolně klesá, což znamená, že společnost 

neinovuje svůj majetek. Od roku 2009 také přestala uplatňovat odpisy dlouhodobého 

majetku, aby ještě více neprohlubovala svou ztrátu. V roce 2009 je zaznamenán 

opravdu razantní pokles majetku a to o cca 73%, což je v absolutním vyjádření  

o 229 000,- Kč. Tento pokles byl způsoben rozprodejem majetku společnosti z důvodu 

překonání nepříznivé situace zapříčiněné recesí v ekonomice. Za pozorované období 

byla hodnota stálých aktiv nejvyšší v roce 2006 a to 459 000,- Kč. Společnost v tomto 

roce mimo jiné zakoupila zvedák na automobily do 3,5 od firmy Eurolift. Z hodnoty 

459 000,- se během dalších let snížila položka stálých aktiv až na hodnotu 87 000,- Kč  

a to v posledním pozorovaném období, v roce 2010. Až na nárůst DHM v roce 2006 

 a radikální pokles v roce 2009 byla hodnota stálých aktiv bez zásadních výkyvů.  
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To znamená, že společnost má stálý soubor dlouhodobého majetku, který nijak výrazně 

neinovuje.  

 

Oběžná aktiva 

Vývoj oběžných aktiv je poněkud kolísavý. Mezi roky 2005 a 2006 klesla celková 

hodnota oběžných aktiv cca o 58 %. Společnost se v té době rozhodla pro snižování 

zásob. Za povšimnutí stojí právě položka zásob. V roce 2006 činila 137 000,- Kč. 

V tomto roce využila společnost velice výhodné nabídky, kdy se v Itálii rušil 

nejmenovaný autoservis a rozprodával svůj majetek za symbolické ceny. Společnost 

nakoupila velké množství náhradních dílů, které jí byly dovezeny kamionem přímo 

z italského autoservisu. Kromě let 2006 - 2007, kdy činil meziroční nárůst 62%, 

v absolutním vyjádření 26 000,- Kč, se zásoby neustále snižují až ke konečné nule. 

Tento pokles zásob byl společností činěn záměrně. Vysoké zásoby znamenají vyšší 

náklady na skladování a více investičních prostředků vázaných v zásobách. Firma ADS 

postupně rušila zásoby náhradních dílů a přecházela na zásobování blízké systému „just 

in time“. Díky spolehlivým dodavatelům to nebyl problém. V současné době tedy 

podnik zásoby náhradních dílů nemá účetně vedené a případné použité díly a ostatní 

drobné zásoby dává společnost v účetnictví okamžitě do spotřeby. Oproti relativně 

klidnému vývoji zásob je vývoj krátkodobých pohledávek poněkud schodkovější. 

Největší skok zaznamenaný u položky krátkodobé pohledávky byl mezi léty 2007  

až 2008. Pohledávky z obchodních vztahů se snížily o 100 %, - klesly z 8 000,- Kč  

na nulu. V roce 2010 byl zaznamenán drobný pokles hodnoty krátkodobých 

pohledávek. Meziroční pokles činil -11 %, v absolutním vyjádření -11 000,- Kč. 

Položka krátkodobých poskytnutých záloh zaznamenala v těchto letech největší skok  

a to zvýšení o 191%, v absolutním vyjádření o 38 000,- Kč. Tato skutečnost značí,  

že společnost platí zálohy dodavatelům. Konkrétně se jedná o zálohy na elektrickou 

energii a plyn. Skutečnost, že se výše záloh zvedla, znamená, že firma více 

spotřebovávala. Dále stojí za povšimnutí hodnota krátkodobého finančního majetku.  

Její vývoj je opravdu skokový. KFM zaznamenal nejvyšší zvýšení  mezi lety 2009  

až 2010 a to o 512%, v absolutním vyjádření se jedná částku o 82 000,- Kč. Největší 

pokles KFM byl zaznamenám mezi lety 2008 až 2009 o 87 000,- Kč, v relativním 
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vyjádření se jedná o pokles o 84%. KFM tvoří, jak již bylo řečeno peníze a účty 

v bankách.  

 
Graf č.  2: Vývoj oběžných aktiv společnosti v letech 2005 -2010 (vlastní zpracování, zpracováno dle účetních 

výkazů společnosti ADS autodílna Sever, s. r. o.) 

 
Následující graf zobrazuje vývoj oběžných a stálých aktiv společnosti za sledované 
období. Nárůst stálých aktiv a pokles oběžných aktiv lze zřetelně vidět.  
 

 
Graf č.  3: Vývoj oběžných a stálých aktiv společnosti v letech 2005 -2010 (vlastní zpracování, zpracováno dle 

účetních výkazů společnosti ADS autodílna Sever, s. r. o.) 

 
Horizontální analýza pasiv 
 
Pasiva 

Hodnota celkových pasiv ve sledovaném období roste i klesá. Kromě období mezi léty 

2008 až 2009 nejsou výkyvy v hodnotách nijak výrazné. Ve zmíněném období  
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se hodnota pasiv snížila o 64%, v absolutním vyjádření jde o snížení o 356 000,- Kč. 

Největší podíl na této skutečnosti měl výsledek hospodaření v roce 2008, respektive 

ztráta, která se zvýšila o 355 000,- Kč.   

 

Vlastní kapitál 

Z tabulky zle jasně vyčíst skokový vývoj vlastního kapitálu. Jsou zaznamenány silné 

výkyvy v růstu i v poklesu hodnot. Mezi léty 2005 až 2006 byl zaznamenán nárůst 

vlastního kapitálu o více jak 100%. Na této skutečnosti má největší podíl zvýšení 

hospodářského výsledku ve zmíněném období o 81%, v absolutním vyjádření 

 o 13 000,- Kč. Nejzásadnější pokles hodnoty vlastního kapitálu byl zaznamenán mezi 

léty 2008 až 2009 a to o 1289%, v absolutním vyjádření se jedná o pokles 

o 361 000,- Kč. Zásadní podíl na této skutečnosti má výsledek hospodaření běžného 

období, který zaznamenal zvýšení ztráty z -6000 na -361 000,- Kč. Dále je z tabulky 

patrná neměnná hodnota základního kapitálu ve stálé výši 114 000 Kč. Za povšimnutí 

stojí také položka výsledek hospodaření minulých let. Od roku 2005 do roku 2007 lze 

z tabulky vyčíst pozvolné snižování ztráty a od roku 2008 do konce sledovaného období 

postupný nárůst ztráty. Mezi roky 2009 a 2010 pak velký skokový nárůst ztráty o 419%, 

absolutně o 361 000,- Kč. Z těchto čísel a skokových propadů je patrný vliv krize  

na společnost ADS. Rok 2009 nebyl příliš úspěšným pro tuto společnost, což lze jasně 

vyčíst z údajů horizontální analýzy. Co se týče výsledku hospodaření běžného účetního 

období, lze jeho vývoj charakterizovat jako skokový. Mezi lety 2005 až 2006 byl jeho 

vývoj kladný a zvyšující se o 81%, což bylo zapříčiněno růstem celkový tržeb  

o cca 20%, následoval pokles mezi léty 2006 až 2007 o 231%, v absolutním vyjádření  

o -67 000,- Kč. Celkové tržby se ve zmíněných letech snížily o 6%. Nejzásadnější skok 

zaznamenaný u hospodářského výsledku byl mezi léty 2008 až 2009 jak již bylo 

zmíněno výše. 

 

Cizí zdroje 

Z tabulky lze vyčíst zvyšující se hodnotu celkových cizích zdrojů. Tento nárůst není 

meziročně nijak výrazný. Největší změna je patrna mezi roky 2009 až 2010 o cca 38%, 

absolutně o 200 000,- Kč. Cizí zdroje u společnosti ADS jsou tvořeny pouze 

krátkodobými závazky, což považuji za pozitivní skutečnost. Společnost nemá žádné 
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dlouhodobé závazky. Dále podnik ve sledovaném období neeviduje žádný dlouhodobý 

úvěr. Krátkodobá bankovní výpomoc je sice evidována v letech 2006 a 2008, ale jedná 

se pouze o kontokorent na bankovním účtu společnosti. Součástí krátkodobých závazků 

jsou závazky z obchodních vztahů. Jejich trend je ve své podstatě stabilizovaný. Drobné 

poklesy střídají drobné nárůsty. Nejsou zde evidovány žádné zásadní změny hodnot. 

Závazky ke společníkům mají stabilizovaný vývoj, ovšem zaznamenaly obrovský nárůst 

mezi lety 2009 až 2010 o 133%, absolutně se jednalo o nárůst o 200 000,- Společníci 

investovali do své společnosti formou bezúročné půjčky finanční prostředky. Závazky 

k zaměstnancům a závazky ze soc. zabezpečení a zdravotního pojištění se nejvíce 

zvýšily mezi léty 2008 -2009 a to z důvodu zvyšování mezd. Jedná se převážně  

o nevyplacené mzdy zaměstnancům na konci roku a z nich plynoucí pojištění.  

 

 
Graf č.  4: Vývoj vlastního kapitálu a cizích zdrojů společnosti v letech 2005 -2010 (vlastní zpracování, 

zpracováno dle účetních výkazů společnosti ADS autodílna Sever, s. r. o.) 

 
Na grafu č. 4 si lze povšimnout dramatického propadu vlastního kapitálu od roku 2008  
a nárůstu cizích zdrojů. 
 
Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 
 
Společnost ADS hospodařila s největšími tržbami v letech 2005 a 2006. Meziroční 

nárůst byl cca 20% tj. 470 000,- Kč. Do celkových tržeb jsou započítány tržby za prodej 

zboží a služeb ale také za prodej dlouhodobého majetku a materiálu. U společnosti ADS 

se vždy jednalo o prodej materiálu, až na rok 2005, kdy v ceně 15 000,- Kč byly 

prodány tabulové nůžky na plech. Prodej materiálu jsem zahrnula do celkových tržeb, 
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jelikož jsou pravidelně účtovány celé sledované období. Důvod změny v účtování 

shledávám v tom, že společnost změnila v roce 2009 účetního a ten účtuje tržby 

z prodeje materiálu jako prodej zboží, což je vidět na položkách tržeb za zboží, které se 

mezi léty 2008 a 2009 zvýšily z původních 20 000,- Kč  na 1 830 000,- Kč a tržby 

z prodeje materiálu se snížily o 75 % tj. o 1 622 000,- Kč. Tato změna se dále promítá 

do položky přidané hodnoty, která je jednou z nejdůležitějších položek VZZ, neboť 

ukazuje, kolik byl podnik schopen „vydělat“ v tom nejužším slova smyslu. Přidaná 

hodnota v letech 2005 – 2007 nabývá záporných hodnot, přestože výsledek hospodaření 

je kladný. Je to z toho důvodu, že se zde do tržeb nezapočítávají tržby z prodeje DM a 

materiálu, díky nimž je pak výsledek hospodaření kladný. Největší pokles přidané 

hodnoty je zaznamenán v letech 2008 a 2009 kdy se ztráta přidané hodnoty navýšila 

 o 536 000,- Kč. Společnost v roce 2009 snížila meziročně prodej služeb o 6,24%  

a současně zvýšila prodej zboží. Poklesla poptávka po opravářských službách, neboť  

se lidé snažili opravovat svá auta doma a za co nejnižší ceny. Tehdejší taktika zákazníků 

spočívala v tom, že si koupili náhradní díl a pokoušeli se jej namontovat sami doma. 

Někteří se v té době vraceli s většími škodami, než původně přijeli řešit. Ve společnosti 

byla v tomto roce horší finanční situace, což je jasně vidět na meziročním poklesu  

výsledku hospodaření o neuvěřitelných 9125% tj. o 365 000,-Kč. Jedná se o největší 

pokles za sledované období a také největší ztrátu společnosti. Tato ztráta byla 

následující rok převedena do pasiv a přičtena k položce neuhrazená ztráta minulých let.  

Za povšimnutí stojí také položky nákladů společnosti. Z osobních nákladů je patrný 

stálý růst mzdových nákladů, což značí zvyšování mezd ve společnosti. Největší 

meziroční vzrůst byl zaznamenán v roce 2009 cca 26%. Společnost přijala pátého 

zaměstnance, z tohoto důvodu došlo k navýšení. Hospodaření společnosti skončilo 

v roce 2010 ztrátou ve výši 128 000,- Kč. Oproti loňskému roku poklesla o cca 65%  

tj. o 233 000,- Kč. Situace na trhu se začínala zlepšovat, a proto v roce 2010 vzrostly 

tržby za prodej zboží o cca 14% a výkony o cca 27%. Společnost dále zaznamenala 

drobné zvýšení spotřeby materiálu a energie cca o 28 %, což bylo způsobeno zdražením 

energií. Na službách naopak byl zaznamenán meziroční pokles ve výši 42%. Společnost 

přecházela k jinému mobilnímu operátorovi, což způsobilo převážnou většinu úspory 

(cca 20 000 ročně), také omezila daňově neuznatelné náklady (neuspořádala 

předvánoční večírek) atd..  
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Graf č.  5: Vývoj jednotlivých druhů výsledků hospodaření společnosti v letech 2005 -2010 (vlastní zpracování, 

zpracováno dle účetních výkazů společnosti ADS autodílna Sever, s. r. o.) 

 
Na uvedeném grafu č. 5 lze vidět všechny výsledky hospodaření za sledované období. 

Finanční výsledek hospodaření je stále záporný, tvoří jej záporné zůstatky  

na bankovním účtu společnosti. V roce 2009 je jasně vidět propad hospodářského 

výsledku společnosti zapříčiněného špatnou situací na trhu, zvýšenou výkonovou 

spotřebou a ostatními provozními náklady. V dalším roce je vidět nárůst z důvodu 

nárůstu zakázek a zvýšení prodeje zboží a znovu nastartování ekonomiky. Zvyšování 

hospodářského výsledku je očekáván i do budoucna. Společnost počítá  

se znovunastartováním ekonomiky a opětovném navýšení poptávky po jejich službách. 

 

3.1.2 Vertikální analýza dotčené společnosti 

 

„Vertikální analýzy spočívá v tom, že se na jednotlivé položky finančních výkazů pohlíží 

v relaci k nějaké veličině.“ V případě položek rozvahy je volba výchozí veličiny 

jednoznačná (celková aktiva, celková pasiva), což je vidět na tabulce v příloze.96 

 

Vertikální analýza aktiv 
 
Stálá aktiva 

Za sledované období tvoří dlouhodobá aktiva pouze dlouhodobý hmotný majetek. Podíl 

DHM na celkových aktivech je během sledovaného období poněkud skokový.  

                                                 
96 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA J., Finanční analýza krok za krokem, s. 15 
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V roce 2009 narostl jejich podíl téměř dvojnásobně (v roce 2006 společnost koupila 

pneuservis), v následujícím roce opět klesl, což bylo způsobeno opotřebování 

samostatně movitých věcí (odpisy). Z tabulky je jasně vidět pokles poměru DHM 

k celkovým aktivům ve sledovaném období. Společnost svůj hmotný majetek 

neinovuje, nerenovuje a od roku 2006 nepořizuje žádný nový dlouhodobý majetek  

nad 40 000,- Kč.  

 

Oběžná aktiva 

Rozložení mezi stálými a oběžnými aktivy prochází ve sledovaném období různými 

změnami. Nejprve je podíl cca 50%/50%, v roce 2006 se zvýšil podíl DM na cca 81%, 

aby následně klesl až na cca 32%. V posledním sledovaném období je tedy podíl stálých 

a oběžných aktiv 32%/68%. Společnost se snažila minimalizovat zásoby, proto se jejich 

podíl na celkových aktivech (až na rok 2007) neustále snižoval až do konečné nuly. 

V roce 2007 nakoupila společnost velké zásoby z Itálie od servisu, který končil svoji 

činnost. Zajímavý je také podíl krátkodobých poskytnutých záloh. Ve sledovaném 

období se jejich výše převážně zvyšuje.  

 

 
Graf č.  6: Poměr oběžného majetku a dlouhodobého majetku k celkovým aktivům společnosti v letech 2005 -

2010 (vlastní zpracování, zpracováno dle účetních výkazů společnosti ADS autodílna Sever, s. r. o.) 

 
Z výše uvedeného grafu je vidět pokles poměru oběžného majetku v roce 2006 a jeho 

postupný nárůst až do konce sledovaného období. Naopak lze sledovat nárůst poměru 

dlouhodobého majetku v roce 2006, zapříčiněného koupí pneuservisu a postupné 

snižování poměru DM až do konce sledovaného období.  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

dlouhodobý majetek

oběžný majetek

Rok

H
o

d
n

o
ta

 v
 %



62 
 

Vertikální analýza pasiv 
 

Vlastní kapitál 

Vývoj poměru vlastního kapitálu k celkovým pasivům nebyl příznivý.  

V letech 2005 – 2008 tento poměr zprvu vzrostl, následně klesl až k záporným 

procentům v letech 2009 – 2010 (-167% a -170%). Tento příliš vysoký záporný poměr 

byl převážně způsoben záporným výsledkem hospodaření společnosti ADS. Ztráta  

je sice v obou letech značně vysoká, ale její poměr k celkové ztrátě se v roce 2010 

zmenšuje, což znamená, že záporný výsledek hospodaření se snížil. Tato skutečnost 

značí zlepšující se stav společnosti. Vliv krize 2009 oslabil a společnosti ADS  

se zvýšily tržby. Bohužel ne dostatečně tak, aby kryly ztrátu, ale jejich zvýšení 

znamená, že se lidé opět snaží svá auta opravovat v řádných servisech nikoli doma. 

 

Cizí zdroje 

Poměr cizích zdrojů k celkovým pasivům se za sledované období neustále zvyšoval. 

V roce 2010 jsou cizí zdroje téměř třikrát větší než celková pasiva. Díky zápornému 

vlastnímu kapitálu tvoří cizí zdroje cca 270 % celkových pasiv. Jsou tvořeny převážně 

krátkodobými závazky. Závazky z obchodních vztahů, které jsou součástí cizích zdrojů, 

mají téměř konstantní poměr k celkovým pasivům v období 2006 – 2008. V roce 2009 

se závazky z obchodních vztahů absolutně příliš nezměnily, ale jejich poměr 

k celkovým pasivům se rapidně zvýšil (140%). Tato skutečnost je opět způsobena 

zápornou hodnotou vlastního kapitálu způsobenou záporným výsledkem hospodaření 

běžného období. Dále stojí za zmínku závazky ke společníkům, které v roce 2010 

dramaticky vzrostly z 15  000 na 350 000. Společníci vložili do své společnosti finanční 

prostředky formou bezúročné půjčky.  

Ostatní pasiva a zároveň i aktiva tvoří minimální částky, proto se o nich v této práci 

nebudu zmiňovat.  
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Graf č.  7: Poměr vlastního a cizího kapitálu k celkovým pasivům v letech 2005 -2010 (vlastní zpracování, 

zpracováno dle účetních výkazů společnosti ADS autodílna Sever, s. r. o.) 

 
 Z výše uvedeného grafu je jasně viditelný propad vlastního kapitálu v letech  

2009 a 2010.  

 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 
 

Jako základ procentuální analýzy (100%) jsem si zvolila celkovou sumu tržeb  

za jednotlivé roky sledovaného období. Sumu tržeb zde tvoří položky: tržby za prodej 

zboží, tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu. Poslední položka je zde uvedena záměrně, neboť byla předchozím 

účetním používána místo položky tržby za zboží. Jsou zde zahrnuty tržby z přímého 

prodeje zboží zákazníkům a materiál používaný při opravě vozidel (souhrnně se jedná  

o náhradní díly, oleje, čistící prostředky atd.). Pro účetní společnost je problém 

rozlišovat materiál a zboží, neboť veškerý použitý materiál k opravě automobilů může 

být použit i k přímému prodeji jako zboží.  

 

Tržby za prodej zboží tvoří v letech 2005 – 2008 jen zlomek z celkových tržeb. Toto 

tvrzení ovšem není příliš pravda. Přihlédnu-li k výše zmíněné skutečnosti, musím  

se podívat na položku tržby za prodej dlouhodobého majetku a materiálu a zjistím,  

že její podíl na celkových tržbách je výrazný. Jedná se o materiál montovaný  

do automobilů při jejich opravě a přímo prodané náhradní díly. Až do roku 2008 tvoří 

přibližně 80% celkových tržeb. V následujícím roce je potřeba sečíst výše zmíněnou 
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položku s položkou tržby za prodej zboží a dostaneme se opět na podíl cca 80% (takto 

účtováno bylo z důvodu „plynulejšího“ přechodu mezi položkami). V roce 2010 je již 

veškerý prodej náhradních dílů účtován do položky tržby za prodej zboží a opět se blíží 

téměř k 80%.  Z výše zmíněného lze vyčíst konstantní vývoj tržeb za zboží a materiál. 

Stejně tak je tomu i s tržbami za prodej služeb. Za celé sledované období se pohybují 

kolem 20%. Nejvyšší podíl byl zaznamenán v roce 2006 a to 24,42% a v roce 2010 

24,15% z celkových tržeb. Hodnota ostatních výnosů je po celé sledované období 

naprosto minimální, proto se o nich v této práci nebudu dále zmiňovat.  

 

 
Graf č.  8: Poměr tržeb za prodej vlastních služeb a tržeb za prodej náhradních dílů (zboží i materiál) 

k celkovým tržbám v letech 2005 -2010 (vlastní zpracování, zpracováno dle účetních výkazů společnosti ADS 

autodílna Sever, s. r. o.) 

 

Výše uvedený graf demonstruje poměr tržeb za prodej náhradních dílů a tržeb za prodej 
služeb na celkovém obratu. 
 

3.2  Analýza rozdílových ukazatelů 

 

Zaměřila jsem se na čistý pracovní kapitál a čisté pohotovostní prostředky.  

Tyto ukazatele vycházejí z předpokladu, že podnik financuje část svých aktiv z cizích 

zdrojů. Má-li být likvidní, měl by mít určitý přebytek krátkodobých likvidních aktiv nad 

krátkodobými zdroji.97  

                                                 
97 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D., Finanční analýza, Kompletní průvodce s příklady, s. 82 
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Tabulka č.  2: Rozdílové ukazatele společnosti v letech 2005 -2010 (vlastní zpracování, zpracováno dle účetních 

výkazů společnosti ADS autodílna Sever, s. r. o.) 

Rozdílové 

ukazatele 

Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ČPK - 198 000 - 332 000 - 358 000 - 281 000 - 419 000 - 548 000 

ČPP - 377 000 - 400 000 - 458 000 - 400 000 - 516 000 - 634 000 

 

Čistý pracovní kapitál 

Čím má podnik větší pracovní kapitál, tím více by měl být schopen uhradit své finanční 

závazky. Je to ovšem také ovlivněno strukturou oběžných aktiv a jejich schopností měnit  

se na peníze. Společnost ADS má ve všech letech záporný ČPK v kolísající výšce. V roce 

2005 byla záporná hodnota nejnižší. Po následující dva roky rostla, v roce 2008 se částečně 

snížila, ale od roku 2009 opět roste. To, že je hodnota ČPK záporná znamená,  

že krátkodobé závazky společnosti ADS jsou větší jak její celková oběžná aktiva,  

což nenaznačuje nic pozitivního pro firmu. Záporných hodnot dosahuje společnost ADS 

zejména proto, že její krátkodobé závazky se stále zvyšují. Zvláště závazky z obchodních 

vztahů neustále rostou, což opět nesvědčí o dobrém finančním stavu společnosti.  

 

Čisté pohotovostní prostředky 

Jako pohotové finanční prostředky jsem počítala se stavem peněz v pokladně 

 a na bankovním účtu. Jedná se o nejvíce likvidní prostředky, tudíž jde o nejvyšší stupeň 

likvidity. Jako okamžitě splatné závazky jsem použila krátkodobé závazky, jelikož jsem 

neměla k dispozici přesnější informace ze společnosti.  

Hodnota ČPP je také po celou dobu záporné hodnoty, tož znamená, že společnost není 

schopna ze svých pohotových prostředků hradit krátkodobé závazky.  

 

3.3 Analýza tokových ukazatelů 

 
Tyto ukazatele jsou zaměřeny dovnitř podniku. Tokové ukazatele obecně vypovídají  

o vývoji určité skutečnosti za určité období. Tokovým ukazatelům odpovídají položky 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty, z nichž se dají vyjádřit různé ukazatele. Podle mého 

názoru jsou  pro společnost ADS nejvíce vhodné následující čtyři ukazatele.  
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Tabulka č.  3: Analýza tokových ukazatelů společnosti ADS v letech 2005 -2010 (vlastní zpracování, 

zpracováno dle účetních výkazů společnosti ADS autodílna Sever, s. r. o.) 

Analýza tokových 

veličin 

Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Mzdová produktivita 7,34 7,44 6,89 7,46 6,61 5,50 

Produktivita DHM 2,59 2,33 2,19 2,31 2,45 2,31 

Nákladovost tržeb 0,99 0,99 1,01 1,00 1,04 1,03 

Mat. náročnost výnosů 0,06 0,33 0,05 0,05 0,06 0,08 

 

Mzdová produktivita 

Mzdová produktivita nám říká, kolik výnosů připadá na 1 Kč mezd. V ideálním případě 

by měla růst. Z výše uvedené tabulky lze vidět drobný nárůst mezi léty 2005 a 2006, 

pak pokles v následujícím roce, drobný nárůst v roce 2008 způsobený drobným 

poklesem mezd i poklesem tržeb. V roce 2010 byl zaměstnancům zvýšen plat  

o 1000,- Kč k základu, zvýšily se tedy celkové mzdy (cca o 50 000,- Kč) a současně 

poklesly tržby téměř o 150 000,- Kč, proto je v tomto roce mzdová produktivita 

nejnižší. 

 

 
Graf č.  9: Vývoj mzdové produktivity společnosti ADS v letech 2005 -2010 (vlastní zpracování, zpracováno dle 

účetních výkazů společnosti ADS autodílna Sever, s. r. o.) 

 

Produktivita dlouhodobého majetku 

Produktivita dlouhodobého majetku nám říká, kolik výnosů připadá na jednu korunu 

investovanou do dlouhodobého majetku. Hodnota tohoto ukazatele by měla být  
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co nejvyšší. V případě společnosti ADS příliš vysoká není. Po celé sledované období  

se drží na úrovni 2 – 2,5 Kč. Tato výsledná čísla jsou dána tím, že společnost ADS 

neinvestuje do inovace DHM a suma celkových tržeb je ve sledovaném období také 

relativně konstantní. Nejvyšší produktivita dlouhodobého majetku byla naměřena v roce 

2006.  

 

 
Graf č.  10: Produktivita dlouhodobého hmotného majetku společnosti ADS v letech 2005 -2010 (vlastní 

zpracování, zpracováno dle účetních výkazů společnosti ADS autodílna Sever, s. r. o.) 

 
 

Nákladovost tržeb 

Nákladovost tržeb nám říká, jak je jedna koruna výnosů zatížena náklady. Ideálně  

by měly hodnoty v čase klesat. U společnosti ADS tomu tak není. Nákladovost tržeb 

v čase je téměř stejná, ale spíše roste. Nejvyšší meziroční nárůst byl zaznamenán mezi 

lety 2008 – 2009 a to o 0,04 Kč. Skutečnost, že nákladovost tržeb roste, znamená,  

že tržby jsou stále více zatíženy náklady. Tím pádem náklady společnosti rostou rychleji 

než její tržby.  
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Graf č.  11: Nákladovost tržeb společnosti ADS v letech 2005 -2010 (vlastní zpracování, zpracováno dle 

účetních výkazů společnosti ADS autodílna Sever, s. r. o.) 

 

Materiálová náročnost výnosů 

Materiálová náročnost výnosů nám říká, jak moc jsou výnosy zatíženy náklady  

na spotřebu materiálu a energií. Ideálně by měly být hodnoty samozřejmě co nejnižší  

a pokud možno v čase klesat. U společnosti ADS jsou vypočítané hodnoty, kromě roku 

2006 konstantní. Pohybují okolo 5%, v posledním sledovaném období se zvýšily na 8%. 

V absolutním vyjádření to znamená, že z jedné koruny tržeb je 0,08 Kč nákladem  

na materiál a energii. V roce 2006 se rapidně zvýšily náklady na spotřebu materiálu  

a energie, tudíž se zvýšilo i nákladové zatížení výnosů.  

 

 
Graf č.  12: Materiálová náročnost výnosů společnosti ADS v letech 2005 -2010 (vlastní zpracování, 

zpracováno dle účetních výkazů společnosti ADS autodílna Sever, s. r. o.) 

0,96

0,97

0,98

0,99

1

1,01

1,02

1,03

1,04

1,05

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nákladovost tržeb

Rok

H
o

d
n

o
ta

 v
 K

č

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mat. náročnost výnosů

Rok

H
o

d
n

o
ta

 v
 K

č



69 
 

3.4 Analýza ukazatelů s využitím CF 

 
Úkolem ukazatelů s využitím CF je zachytit varovné signály možných platebních potíží 

a posoudit finanční potenciál firmy. Hlavní vypovídací hodnotu mají ukazatele, které 

poměřují finanční toky z provozní činnosti s některými složkami výkazů zisků a ztrát 

nebo rozvahy.98  

 

Tabulka č.  4: Vybrané ukazatele cash flow společnosti ADS v letech 2005 -2010 (vlastní zpracování, 

zpracováno dle interních výkazů společnosti ADS autodílna Sever, s. r. o.) 

Název položky 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

P. 

Stav peněžních prostředků na začátku 

účetního období 64011 80490 34336 51357 84028 15377 

Z. 

Účetní zisk nebo ztráta z běžné 

činnosti před zdaněním 26680 64736 -29064 4039 -129166 -104557 

A.* 

Čistý peněžní tok z provozní 

činnosti před zdaněním  83889 184808 -26667 92900 -133727 -103917 

A.** 

Čistý peněžní tok z provoz. č. před 

zdaněním a mimo. položkami 47371 263056 27997 67374 -40768 570689 

A.*** 

Čistý peněžní tok z provozní 

činnosti 36626 244865 17021 56700 -41081 570049 

B.*** 

Čistý peněžní tok vztahující se k 

investiční činnosti 15000 -289270 0 0 0 -8207 

C. 

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních 

prostředků 51626 -44405 17021 56700 -41081 531842 

D. 

Stav peněžních prostředků na konci 

období 115637 36084 51357 108057 42947 577219 

 

Na výše uvedené tabulce můžeme vidět vybrané ukazatele cash flow. Z tabulky lze 

vyčíst, že i přes záporný výsledek hospodaření má společnost stále kladný stav 

peněžních prostředků na konci období (pouze díky vysokým zůstatkům na začátku 

období). 

 

 

                                                 
98 Ukazatele na bázi cash flow. Management mania [online]. [cit. 2012-05-05]. Dostupné z: 
http://managementmania.com/cs/ukazatele-na-bazi-cash-flow.pdf 
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Tabulka č.  5: Ukazatele s využitím cash flow společnosti ADS v letech 2005 -2010 (vlastní zpracování, 

zpracováno dle interních výkazů společnosti ADS autodílna Sever, s. r. o.) 

Ukazatelé s využitím CF 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Obratová rentabilita 0,016 0,088 0,007 0,021 -0,014 0,205 
Stupeň oddlužení 0,080 0,547 0,033 0,109 -0,077 0,779 

Finanční využití vlastního kap. 1,357 4,373 0,473 2,025 -0,123 -1,237 

 

Obratová rentabilita 

Obratová rentabilita ukazuje schopnost podniku vytvářet finanční přebytky z obratu, 

udává finanční efektivnost hospodaření podniku. Hodnota tohoto ukazatele by měla 

v ideálním případě v čase růst. U společnosti ADS je vývoj tohoto ukazatele skokový, 

bez plynulého průběhu. V tabulce č. 5 lze vidět, že hodnoty obratové rentability jsou 

velice nízké, v případě roku 2009 i záporné a ve všech případech velice blízké nule. 

Znamená to, že společnost ADS není schopna ze svých tržeb tvořit výrazné finanční 

přebytky. Za vyloženě špatné je považovat také nelze, neboť dosahují převážně 

kladných hodnot, což znamená, že společnost minimální finanční přebytky tvoří.  

 

Stupeň oddlužení 

Stupeň oddlužení indikuje racionalitu hospodaření podniku. Ideálních hodnot, které jsou 

mezi 20 – 30 % společnost ADS nedosahuje ani v jednom roce a ani  se jim příliš 

neblíží. Podnik tedy není schopen platit své závazky z vlastních finančních prostředků. 

Vývoj v čase je také skokový, a proto lze špatně vyčíst, zda se situace podniku zlepšuje 

či zhoršuje. Hodnoty střídavě stoupají a klesají. Vezmu-li pouze situaci za poslední dva 

roky, pak hodnota tohoto ukazatele roste a je zde předpoklad, že se v dalších letech 

situace zlepší.  

 

Finanční využití vlastního kapitálu 

Tento ukazatel vykazuje opětovný skokový vývoj. Ve sledovaném období na přeskáčku 

roste a klesá. Vývoj v čase lze opět těžko posoudit. Nejlepší situaci zaznamenal podnik 

v roce 2006, kde je hodnota ukazatel cca 4. Zaměřím-li se opět na poslední dva roky, 

pak hodnota ukazatele klesá, což znamená, že stoupá zadluženost společnosti a snižuje 
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se hodnota vlastního kapitálu. Při náhledu do účetních výkazů společnosti zjistíme,  

že je to pravda.  

 

3.5 Analýza poměrových ukazatelů 

 
Původně jsem měla v úmyslu srovnat společnost ADS se společnostní Motortec  

spol. s r. o. Po delším zvážení jsem došla k názoru, že chci porovnat společnosti, které 

jsou si velikostně i místně bližší. Oslovila jsem tedy firmu Autocentrum u Labutě, 

spol. s r. o. se sídlem ve Svitávce. Tato společnost, podobně jako MOTORTEC s. r. o., 

je autorizovaným servisem koncernu Fiat. Druhým kritériem pro výběr konkurenční 

společnosti byla právě autorizovanost servisu. Nejen mně, ale v prvé řadě vlastníky 

společnosti ADS zajímá, jaký rozdíl je ve finanční situaci autorizovaného servisu  

a jejich společnosti. Majitel společnosti Autocentrum u Labutě, pan Vladimír Dražil, 

byl natolik vstřícný, že mi poskytl oskenované účetní výkazy své společnosti. Nejdříve 

krátce charakterizuji firmu Autocentrum u Labutě, spol. s r. o.: 

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 30. srpna 1999 (je tedy o dva roky 

mladší než společnost ADS). Sídlo společnosti  

se nachází na adrese Svitávka, U Labutě 492,  

PSČ 67932. IČ: 255 73 543. Společnost má zapsány 

následující předměty podnikání – výroba, obchod  

a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 živnostenského 

zákona, klempířství a oprava karoserií, opravy 

silničních vozidel a poskytování nebo zprostředkování 

spotřebitelského úvěru. Poslední předmět činnosti  

se vztahuje k prodeji nových automobilů na leasing 

nebo na úvěr (společnost ADS nemá). Jediným 

majitelem a jednatelem je pan Vladimír Dražil.99100  

                                                 
99Justice.cz [online]. 08.03.2012 [cit. 2012-03-08]. Dostupné z: 
http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=or&sysinf.@strana=searchResults&hledani.@t
yp=subjekt&hledani.format.typHledani=x*&hledani.podminka.subjekt=autocentrum+u+labut%ec 
100 AutocentrumULabutě [online]. [cit. 2012-03-08]. Dostupné z: 
http://www.autocentrumulabute.cz/index.html 
 

Obrázek č.  11: Logo společnosti 
Autocentrum u Labutě, spol. s r. o. 
(převzato z 
http://www.autocentrumulabute.cz/ind
ex.html) 
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3.5.1 Ukazatelé rentability 

 
Rentabilita, čili výnosnost vloženého kapitálu hodnotí hospodaření podniku. Jedná se  

o ekonomický ukazatel efektivnosti hospodaření. Je formou vyjádření výše zisku, který  

v ekonomice slouží jako hlavní kritérium pro alokaci kapitálu. Křížek v tabulkách 

znamená zápornou hodnotu ukazatele. Jelikož se zde jedná o výpočet ukazatelů 

rentability a záporné číslo znamená ztrátu, nejsou v tabulkách uváděny.  

 

Tabulka č.  6: Ukazatelé rentability společnosti ADS v letech 2005 - 2010 (vlastní zpracování, zpracováno dle 

účetních výkazů společnosti ADS v letech 2005 - 2010) 

Ukazatelé 

rentability 

Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ROCE 96,296% 83,929% x 14,286% x x 

ROA 5,058% 8,275% x 0,721% x x 

ROE 59,259% 51,786% x x x x 

ROS 1,159% 1,690% x 0,145% x x 

ROI 5,058% 8,275% x 0,721% x x 

 

Tabulka č. 7 uvádí výsledky jednotlivých rentabilit společnosti Autocentrum u Labutě 

spol. s r. o. za sledované období 2005 – 2010.  

 

Tabulka č.  7: Ukazatelé rentability společnosti Autocentrum u Labutě spol. s r. o. v letech 2005 - 2010 (vlastní 

zpracování, zpracováno dle výkazů společnosti Autocentrum u Labutě spol. s r. o. v letech 2005 – 2010) 

Ukazatelé 

rentability 

Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ROCE 15,523% 0,680% 0,757% x 0,858% 0,161% 

ROA 8,740% 0,481% 0,289% x 0,452% 0,091% 

ROE 23,843% 1,710% 1,133% x 2,585% 0,482% 

ROS 3,988% 0,253% 0,136% x 0,384% 0,147% 

ROI 8,740% 0,481% 1,386% x 3,789% 0,091% 
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Rentabilita investovaného kapitálu ROCE 

Rentabilita investovaného kapitálu poměřuje hospodářský výsledek před zdaněním 

s investovaným kapitálem majiteli a věřiteli. Jelikož společnost ADS nemá žádné 

rezervy ani dlouhodobé závazky a dlouhodobé úvěry, počítá se ROCE pouze s položkou 

vlastního kapitálu. Roky 2005 a 2006 jsou nejvíce rentabilními roky ze sledovaného 

období. V roce 2007 byl již výsledek hospodaření záporný, proto vychází ROCE 

v mínusové hodnotě. Roky 2009 a 2010 nemá firma kladný ani vlastní kapitál,  

ani výsledek hospodaření, proto nemá smysl počítat ukazatel ROCE, neboť se nedá 

mluvit o rentabilitě u záporných čísel. Naproti tomu společnost Autocentrum u Labutě 

je na tom o poznání lépe. Kromě roku 2008, kdy měla společnost záporný výsledek 

hospodaření, je ukazatel ROCE stále v kladných hodnotách. Největší rentabilita 

investovaného kapitálu byla zaznamenána v roce 2005 ve výši cca 15%.  

Když pomineme rok 2008, tak ROCE má spíše klesající charakter, což znamená, že ani 

konkurenční společnosti nejde hospodaření příliš dobře. 

 

 
Graf č.  13: Graf rentability investovaného kapitálu společnosti ADS a Autocentrum u Labutě v letech 2005 - 
2010 (vlastní zpracování, zpracováno dle účetních výkazů společnosti ADS a společnosti Autocentrum u 
Labutě v letech 2005 - 2010) 
 
Ukazatel rentability aktiv ROA 

Rentabilita aktiv znázorňuje jak je podnik schopen využít svůj majetek. Nehledí se zde 

na to, jak byl majetek získán. Společnost ADS nedosahuje doporučené hranice 10% ani 

v jednom roce. V roce 2008 se jí blíží nejvíce. Rentabilita aktiv nemá výsledky finančně 

zdravé společnosti. V letech 2007, 2009 a 2010 nabývá záporných hodnot, jelikož i zisk 

před zdaněním je záporný. Nejedná se tedy o rentabilitu, ale spíše o ztrátu. Naproti tomu 
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společnost Autocentrum u Labutě má, kromě roku 2008, všechny roky ROA kladné. 

Doporučené hranice 10% však nedosahuje také v žádném roce. Obecně lze říci,  

že společnost je na tom rok od roku hůře a hůře, neboť hodnota ROA každoročně klesá.  

 

 
Graf č.  14: Graf rentability aktiv společnosti ADS a Autocentrum u Labutě v letech 2005 - 2010 (vlastní 
zpracování, zpracováno dle účetních výkazů společnosti ADS a společnosti Autocentrum u Labutě v letech 
2005 - 2010) 
 
Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE 

Tento ukazatel hodnotí výnosnost kapitálu, který do něj vlastníci vložili. Společnost 

ADS dosahuje nejvyšší rentability vlastního kapitálu v letech 2005 – 2006. V roce 2007 

se dostává velice výrazně do mínusu, následně se ukazatel dostává do kladných hodnot, 

ale nijak výrazně a v posledních dvou sledovaných období se ukazatel nedá vypočítat, 

neboť je zisk i vlastní kapitál v mínusových hodnotách a jedná se tedy opět spíše  

o ztrátu než o rentabilitu. Společnost ADS se nevyvíjí nijak pozitivně.  

Tabulka č. 3 dokazuje, že společnost využívala vlastní kapitál efektivně, pokud ho měla. 

V okamžiku, kdy se dostala s hospodářským výsledkem do záporných čísel, dostala se  

i hodnotou vlastního kapitálu do záporných čísel. U konkurenční společnosti je na tom 

rentabilita o poznání lépe. Kromě roku 2008, kdy se společnost dostala do záporných 

čísel, je stále ROE v kladných hodnotách. Nejvyšší je v roce 2005 a to 24%.  

 

-200,00%

-150,00%

-100,00%

-50,00%

0,00%

50,00%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

ROA (ADS)

ROA (AuL)

Rok

H
o

d
n

o
ta

 v
 %



75 
 

 
Graf č.  15: Graf rentability vlastního kapitálu společnosti ADS a Autocentrum u Labutě v letech 2005 - 2010 
(vlastní zpracování, zpracováno dle účetních výkazů společnosti ADS a společnosti Autocentrum u Labutě v 
letech 2005 - 2010) 
 
 
Ukazatel rentability tržeb ROS 

Ukazatel rentability tržeb udává, kolik z hospodářského výsledku připadne na 1 Kč tržeb. 

Společnost ADS dosahuje nejvyšší rentability tržeb v roce 2006 a to 1,69%, což není příliš 

pozitivní. Čím vyšší hodnota rentability tržeb, tím lépe pro podnik. Vývoj tohoto ukazatele 

u sledované společnosti není pozitivní. Z původně malých, ale kladných hodnot v prvních 

dvou letech (1,16% a 1,69%) přechází v následujících letech do mínusu, což znamená 

opětovnou ztrátu, nikoli rentabilitu. Oproti tomu konkurenční firma má největší rentabilitu 

tržeb v roce 2005 a to cca 4%. I to je nízká rentabilita. V následujících letech opět klesá, 

v roce 2008 se dostává také do mínusové hodnoty.   

 
Graf č.  16: Graf rentability tržeb společnosti ADS a Autocentrum u Labutě v letech 2005 - 2010 (vlastní 
zpracování, zpracováno dle účetních výkazů společnosti ADS a společnosti Autocentrum u Labutě v letech 
2005 - 2010) 
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Ukazatel rentability vloženého kapitálu ROI 

Ukazatel ROI ukazuje, s jakou účinností působí vložený kapitál do společnosti bez 

ohledu na to, zda se jedná o vlastní nebo cizí kapitál. Ukazatel ROI se u firmy ADS 

shoduje s ukazatelem ROA, jelikož společnost nemá nákladové úroky, nebudu se proto 

již více vyjadřovat k tomuto ukazateli. U konkurenční společnosti se hodnoty drobně 

liší od roku 2007 až do konce sledovaného období. Nicméně hodnoty ukazatele ROI 

nejsou ani tak příliš povzbudivé. Doporučené hodnoty se pohybují kolem 10%, jichž ani 

jedna ze společností nedosahuje.  

 

 
Graf č.  17: Graf rentability vloženého kapitálu společnosti ADS a Autocentrum u Labutě v letech 2005 - 2010 
(vlastní zpracování, zpracováno dle účetních výkazů společnosti ADS a společnosti Autocentrum u Labutě v 
letech 2005 - 2010) 
 
Shrnu-li veškeré ukazatele rentability u sledované a konkurenční společnosti, pak dojdu 

k závěru, že společnost Autocentrum u Labutě je na tom finančně lépe jak společnost 

ADS. Díky převážně kladným výsledkům hospodaření a podstatně větší hodnotě aktiv 

má konkurenční firma větší možnosti jak dosáhnout lepší rentability.  
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Graf č.  18: Vývoj ukazatelů rentability společnosti ADS v letech 2005 - 2010 (vlastní zpracování, zpracováno 
dle účetních výkazů společnosti ADS v letech 2005 - 2010) 
 

3.5.2 Ukazatelé likvidity 

 

Ukazatelé likvidity charakterizují schopnost podniku dostát svým závazkům.  

 

Tabulka č.  8: Ukazatelé likvidity společnosti ADS v letech 2005 - 2010 (vlastní zpracování, zpracováno dle 

účetních výkazů společnosti ADS v letech 2005 - 2010) 

Ukazatelé likvidity 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Běžná likvidita 0,568 0,247 0,297 0,441 0,212 0,251 

Pohotová likvidita 0,269 0,152 0,163 0,344 0,212 0,251 

Okamžitá likvidita 0,177 0,093 0,100 0,205 0,030 0,134 

 

Tabulka č. 9 uvádí výsledky likvidity u konkurenčního podniku. 

 

Tabulka č.  9: Ukazatelé likvidity společnosti Autocentrum u Labutě spol. s r. o. v letech 2005 - 2010 vlastní 

zpracování, zpracováno dle výkazů společnosti Autocentrum u Labutě spol. s r. o. v letech 2005 – 2010) 

Ukazatelé likvidity 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Běžná likvidita 1,677 1,483 0,826 0,787 1,123 1,399 

Pohotová likvidita 0,300 0,175 0,055 0,088 0,096 0,112 

Okamžitá likvidita  0,201 0,002 0,000 0,003 0,001 0,000 
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Běžná likvidita 

Ukazatel běžné likvidity je měřítkem solventnosti společnosti (schopnost včas a řádně 

plnit své závazky). Společnost ADS nedosahuje doporučené hodnoty 1,5 ani v jednom 

roce. Nejvíce je této hodnotě blízko v roce 2005, následně v roce 2008. Hodnoty 

v ostatních letech nejsou uspokojivé a znamenají, že společnost není příliš schopna 

platit své závazky. Její solventnost je opravdu nízká.  

Naproti tomu u konkurenční společnosti jsou hodnoty běžné likvidity vyšší. V prvních 

dvou sledovaných letech jsou hodnoty běžné likvidity uspokojivé, neboť dosahují 

hodnoty cca 1,5. V následujících dvou letech hodnoty klesají. Od roku 2009  

je zaznamenán růst likvidity a v roce 2010 téměř dosahuje požadované hodnoty 1,5.  

Dá se předpokládat pozitivní vývoj konkurenční firmy.  

 

Pohotová likvidita 

Díky skutečnosti, že společnost ADS nedisponuje vysokými zásobami, jsou její hodnoty 

pohotové likvidy lepší než u konkurenční společnosti. Firma nemá vázané finanční 

prostředky v zásobách. Požadované minimální hodnoty 0,7 ovšem nedosahuje  

ani v jednom ze sledovaných roků. Nejblíže je této hodnotě v roce 2008. Při pohledu  

na hodnoty pohotové likvidity v čase si můžeme všimnout rostoucího trendu. Dá se tedy 

předpokládat další pozitivní vývoj tohoto ukazatele a s ním spojené solventnosti.  

Konkurenční společnost má horší výsledky ukazatele pohotové likvidity. Nejblíže 

požadované hodnotě je v roce 2005. Zhoršení ukazatele pohotové likvidity oproti 

ukazateli běžné likvidity bylo u firmy Autocentrum u Labutě způsobeno velkou výší 

hodnoty zásob. Tento podnik má podle mého názoru zbytečně velké množství 

finančních prostředků vázáno v zásobách. Hodnoty tohoto ukazatele se v čase ale také 

postupně zlepšují a proto se dá předpokládat také pozitivní trend vývoje této 

společnosti.  

 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita je nejpřísnější ze všech tří likvidit, neboť dává do poměru „peníze“ 

a krátkodobé závazky. Požadované hodnoty 2 společnost ADS nedosahuje ani v jednom 

ze sledovaných roků. Nejblíže je této hodnotě v roce 2008. Společnost má tedy příliš 

vysoké krátkodobé závazky a současně nízký stav peněžních prostředků. Vývoj tohoto 
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ukazatele je v posledních dvou sledovaných letech stoupající. Lze tedy přepokládat 

zlepšení stavu společnosti. 

Oproti tomu konkurenční společnost je na tom ještě o poznání hůř. Krátkodobé závazky 

má více než dvojnásobné jak firma ADS a peněžní prostředky naprosto nedostačující 

v poměru k závazkům téměř neexistující. Výše uvedená tabulka nás informuje  

o skutečnosti, že společnost má okamžitou likviditu rovnu i nule, což znamená, že nemá 

žádné peněžní prostředky k dispozici. Tato skutečnost je opravdu závažná a neměla  

by trvat příliš dlouho. Vývoj okamžité likvidity nejsem schopna odhadnout  

do budoucna. Její vývoj je skokový a v posledních dvou letech jejich hodnota klesla  

na nulu.   

 

3.5.3 Ukazatelé aktivity 

 
Ukazatelé aktivity charakterizují schopnost podniku využívat svých prostředků. 

Ukazují, zda podnik neváže zbytečně peněžní prostředky v nadměrných zásobách  

a dalších aktivech.101 Výsledky je třeba porovnat s konkurenčním podnikem, aby bylo 

možné učinit kvalitní závěry.  

 

Tabulka č.  10: Ukazatelé aktivity společnosti ADS v letech 2005 - 2010 (vlastní zpracování, zpracováno dle 
účetních výkazů společnosti ADS v letech 2005 - 2010) 

Ukazatelé 
aktivity 

Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Obrat aktiv 4,4961 4,8961 4,7908 4,9568 14,6734 10,2435 
Obrat DM 9,0984 6,0588 6,9257 8,7333 33,9535 31,9080 
Doba 
splatnosti 
pohledávek 

6,5426 2,2006 4,4121 9,1603 11,9589 11,1527 

Doba 
splatnosti 
krátkodobých 
závazků 

73,5087 57,0874 71,3274 65,8233 65,5890 95,5475 

 

Proto, aby bylo možné porovnat ukazatele aktivity je zde uvedena tabulka č. 11, která 

ukazuje vypočtené ukazatele aktivity u konkurenční společnosti.  

 

                                                 
101 HINKE, J., BÁRKOVÁ, D., Účetnictví 2, s. 186 
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Tabulka č.  11: Ukazatelé aktivity společnosti Autocentrum u Labutě spol. s r. o. v letech 2005 - 2010 (vlastní 
zpracování, zpracováno dle výkazů společnosti Autocentrum u Labutě spol. s r. o. v letech 2005 – 2010) 

Ukazatelé 
aktivity 

Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Obrat aktiv 2,1915 1,9014 2,1259 1,9429 1,1776 0,6183 
Obrat DM 7,2850 3,6413 3,7191 3,2118 1,9007 0,9187 
Doba 
splatnosti 
pohledávek 

6,7720 9,5492 4,5245 6,5175 7,9529 15,2136 

Doba 
splatnosti 
krátkodobých 
závazků 

68,2619 55,3716 82,1984 76,6490 83,5923 136,1311 

 

Obrat aktiv 

Obrat aktiv nám ukazuje, kolikrát se celková suma aktiv obrátí v tržbách za rok.  

U společnosti ADS tento ukazatel pozitivnímu (klesajícímu) vývoji nenasvědčuje.  

Do roku 2009 hodnoty spíše stoupají. Je zaznamenán pokles mezi lety 2009 – 2010, což 

může naznačovat příznivý vývoj do budoucna.  

U konkurenční společnosti má tento ukazatel pozitivnější vývoj. Od roku 2007 můžeme 

sledovat ustavičný pokles hodnot tohoto ukazatele, což svědčí o pozitivním vývoji 

podniku. 

 

Obrat dlouhodobého majetku 

Tento ukazatel udává, kolikrát se majetek společnosti ADS obrátí v tržbách za rok.  

Díky skutečnosti, že firma převážně neinvestuje do svého dlouhodobého majetku a jeho 

hodnota vlivem odpisů neustále klesá, má tento ukazatel spíše rostoucí trend.  

V roce 2006 je hodnota ukazatele nejnižší. Je tomu tak neboť společnost pořídila 

pneuservis a zvýšila tak hodnotu dlouhodobého majetku. Tržby jsou v tomto roce sice 

jedny z nejvyšších za sledované období, ale díky výše zmíněnému navýšení DM klesla 

hodnota tohoto ukazatele na nejnižší z naměřených hodnot.  

 

Doba splatnosti pohledávek 

Doba splatnosti pohledávek nám říká, jak dlouho trvá zákazníkům společnosti ADS,  

než zaplatí vystavené faktury. S rostoucí výší pohledávek roste i doba její splatnosti.  

U společnosti ADS můžeme pozorovat rostoucí dobu splatnosti pohledávek. Nejrychleji 
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byly pohledávky placeny v roce 2006 a to cca za dva a půl dne. Nejvyšší doba splatnosti 

byla zaznamenána v roce 2009 a to cca 12 dní, což je zcela pochopitelné, přihlédneme-li 

k tehdejší ekonomické situaci. I v případě nejvyšší doby splatnosti se jedná pouze  

o 12 dní, což je příznivý výsledek. Je tomu tak díky platebním podmínkám společnosti. 

Je zcela obvyklé, že zákazník zaplatí fakturu v hotovosti v okamžiku převzetí 

automobilu, či přímo při koupi zboží.  

 

Také u konkurenční společnosti můžeme z tabulky vypozorovat rostoucí dobu splatnosti 

pohledávek. Při pohledu do výkazů společnosti zjistíme, že hodnota krátkodobých 

pohledávek v posledních sledovaných letech spíše klesá a hodnota tržeb doslova rapidně 

klesá. V roce 2010 vyrostla doba splatnosti na nejvyšší hodnotu 15-ti dnů,  

což je přibližně stejně jako u sledované společnosti ADS. Konkurenční společnost 

je na tom se splatností hůře, nicméně splatnost 15 dnů je v globálním měřítku dobrá.  

 

Doba splatnosti krátkodobých závazků 

Doba splatnosti krátkodobých závazků nám říká, jak dlouho trvá společnosti ADS 

zaplatit závazek od jeho vzniku. Doba splatnosti ve sledovaném období stále roste. Díky 

skutečnosti, že suma krátkodobých závazků roste rychleji než suma tržeb. V roce 2010 

razantně narostly závazky ke společníkům, přičemž tržby vzrostly také, ale o poznání 

méně. Toto způsobilo, nejvyšší naměřenou hodnotu a nejvyšší dobu splatnosti 

krátkodobých závazků devadesát a půl dne. Při pohledu do účetních výkazů si můžeme 

všimnout nárůstu krátkodobých závazků a drobného nárůstu výkonové spotřeby.  

To že tyto dvě hodnoty rostou přibližně stejně naznačuje dobrý stav společnosti.  

 

U konkurenční společnosti Autocentrum u Labutě můžeme z tabulky vypozorovat 

rostoucí trend doby splatnosti. Firma platila své krátkodobé závazky nejdříve za 55 dní 

v roce 2006 a nejdéle v posledním sledovaném roce a to za 136 dní. Při porovnání 

s dobou splatnosti u společnosti ADS je jasně vidět, že od roku 2007 platí své závazky 

dříve společnost ADS. Hodnota krátkodobých závazků u konkurenční společnosti  

se za sledované období neustále zvyšovala, přičemž hodnota tržeb naopak snižovala,  

to způsobilo zvyšující se dobu splatnosti. Při pohledu do účetních výkazů si můžeme 
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všimnout snížení krátkodobých závazků, ale zvýšení výkonové spotřeby což znamená 

zhoršující postavení společnosti na trhu.  

 

 
Graf č.  19: Vývoj ukazatelů aktivity společnosti ADS v letech 2005 - 2010 (vlastní zpracování, zpracováno dle 
účetních výkazů společnosti ADS v letech 2005 - 2010) 
 

3.5.4 Ukazatelé zadluženosti 

 
Zadlužeností obecně se myslí situace, kdy podnik využívá k financování své činnosti 

cizích zdrojů. 

 

Tabulka č.  12: Ukazatelé zadluženosti společnosti ADS v letech 2005 - 2010 (vlastní zpracování, zpracováno 
dle účetních výkazů společnosti ADS v letech 2005 - 2010) 

Ukazatelé 
zadluženosti 

Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Celková zadluženost 89,1% 78,8% 93,3% 94,0% 267,3% 270,1% 
Kvóta vlastního 
kapitálu 5,2% 9,8% 6,6% 5,0% -167,3% -170,1% 

Běžná zadluženost 89,1% 77,6% 93,3% 90,6% 267,3% 270,1% 
 
Tabulka č. 13 uvádí zadluženost u konkurenční společnosti Autocentrum u labutě  
za sledované období. Již na první pohled si lze všimnout, že oproti zadluženosti firmy 
ADS je na tom konkurenční podnik lépe.  
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Tabulka č.  13: Ukazatelé zadluženosti společnosti Autocentrum u Labutě spol. s r. o. v letech 2005 - 2010 
(vlastní zpracování, zpracováno dle výkazů společnosti Autocentrum u Labutě spol. s r. o. v letech 2005 – 
2010) 

Ukazatelé zadluženosti 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Celková zadluženost 63,4% 71,8% 74,5% 83,8% 82,5% 81,2% 
Kvóta vlastního kapitálu 36,6% 28,2% 25,5% 16,2% 17,5% 18,8% 

Běžná zadluženost 41,5% 29,2% 48,5% 41,3% 27,3% 23,4% 
 
 
Celková zadluženost 

Celková zadluženost společnosti ADS je opravdu vysoká. To znamená, že společnost 

používá k financování své činnosti hojně cizího kapitálu. Díky zápornému výsledku 

hospodaření je tato skutečnost ještě umocněna v letech 2009 a 2010. Za celé sledované 

období se hodnoty celkové zadluženosti zvyšují. Cizí zdroje společnosti jsou tvořeny 

pouze krátkodobými závazky, z nichž největší podíl mají závazky z obchodních vztahů. 

Hodnoty celkové zadluženosti společnosti Autocentrum u Labutě jsou nižší jak  

u sledovaného podniku, nevyužívá tudíž tolik cizích zdrojů jako sledovaná společnost. 

Při pohledu do tabulky zjistíme, že celková zadluženost za sledované období rostla  

do roku 2007 a následně klesala. Při pohledu do výkazů společnosti zjistíme, že hodnoty 

cizích zdrojů odpovídají tendencím celkové zadluženosti z tabulky.  

 

Kvóta vlastního kapitálu 

Finanční nezávislost společnosti ADS není nijak vysoká. Společnost užívá 

k financování aktiv převážně cizích zdrojů, což vyplývá z ukazatele celkové 

zadluženosti. Při bližším pohledu na roky 2009 a 2010 zjistíme, že kvóta vlastního 

kapitálu je v záporných hodnotách díky zápornému výsledku hospodaření a záporné 

hodnoty vlastního kapitálu. Společnost ADS není finančně nezávislou společností.  

Oproti tomu konkurenční firma je na tom o poznání lépe. Nejvyšší finanční nezávislosti 

společnost vykazovala v roce 2005 a to cca 37%. Znamená to, že dané procento 

z celkových aktiv je financováno vlastním kapitálem a zbývajících cca 64% cizími 

zdroji. Při pohledu do tabulky na celkovou zadluženost zjistíme, že je to pravda.  
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Běžná zadluženost 

Běžná zadluženost společnosti ADS je téměř totožná s celkovou zadlužeností. Je tomu 

tak z toho důvodu, že cizí zdroje společnosti tvoří pouze krátkodobé závazky. 

V některých letech jsou procentuální hodnoty mírně rozdílné. Podíváme-li  

se do účetních výkazů společnosti zjistíme důvod. Společnost má ve zmíněných letech 

aktivní položku časového rozlišení, která je součástí tohoto výpočtu. Jelikož se jedná  

o téměř totožné hodnoty, nebudu se jimi dále zabývat.  

Oproti tomu běžná zadluženost u konkurenční společnosti je výrazně nižší  

než u společnosti ADS a i než její samotná celková zadluženost. Autocentrum u Labutě 

má vysokou hodnotu dlouhodobých bankovních úvěrů, které se do tohoto výpočtu 

nezahrnují. Hodnota krátkodobých závazků konkurenční společnosti se za sledované 

období převážně snižuje.  

 

 
Graf č.  20: Vývoj celkové zadluženosti vůči kvótě vlastního kapitálu společnosti ADS v letech 2005 - 2010 
(vlastní zpracování, zpracováno dle účetních výkazů společnosti ADS v letech 2005 - 2010) 
 
 

3.6 Analýza soustav veličin 

 
V této části zanalyzuji Index IN05 a provedu vyhodnocení Kralickova rychlého testu. 
 

3.6.1 Index IN05    

 
Index IN 05 byl tvořen a testován na podnicích v ČR a patří do skupiny bonitních  

a bankrotních indexů. „Index IN05 dokáže svému uživateli:  
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• odpovědět  na  otázku,  zda  podnik  pravděpodobně  bonitní  je,  pravděpodobně  

bonitní  není,  nebo  ho  nelze  s dostatečnou  pravděpodobností  přiřadit   

ani  k jedné z výše  uvedených  situací,  což  znamená,  že  se  podnik  může  

vydat  dobrým  i špatným směrem102, 

• signalizovat,  zda  podnik  pravděpodobně  bude  mít  problémy  se  splácením  

svých závazků.“ 103 

 

Tabulka č.  14: Index IN05 společnosti ADS v letech 2005 - 2010 (vlastní zpracování, zpracováno dle účetních 
výkazů společnosti ADS v letech 2005 - 2010) 

  Rok 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
A 1,1223 1,2679 1,0707 1,0632 0,3741 0,3702 
B 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 
C 0,0506 0,0827 -0,0514 0,0072 -1,8141 -0,4723 
D 4,4961 4,8961 4,7908 4,9568 14,6734 10,2435 
E 0,5677 0,2472 0,2967 0,4253 0,2124 0,2514 

IN05 1,7020 1,9038 1,3280 1,6060 -3,6927 0,7068 
 
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že společnost měla v letech 2005 a 2006 uspokojivou 

finanční situaci. Její index IN05 má dostatečnou výši pro zmíněné tvrzení. 

V následujícím roce se společnost dostala do pásma tzv. „šedé zóny“ nevyhraněných 

výsledků a na její samotnou hranici v roce 2008. Tato skutečnost znamená, že podnik 

nebyl přímo ohrožen finančními potížemi, byl na jakési pomyslné hranici mezi 

ohrožením a uspokojivou situací. Poslední dvě sledovaná období je její situace zcela 

jasná. Společnost ADS je ohrožena vážnými finančními problémy. Nejhorší situaci jsem 

zaznamenala v roce 2009, kdy se IN05 dostal do záporných hodnot. Tato nepříznivá 

finanční situace je způsobena především vysokým záporným výsledkem hospodaření. 

Firma sice zaznamenala nejvyšší tržby za sledované období, ale také nejvyšší celkové 

náklady, které tržby bohužel převyšovaly. Následující graf zobrazuje vývoj Indexu 

IN05 za sledované období. 

                                                 
102 Slovem bonitní je rozuměno, že vlastník podniku může být s finanční výkonnosti podniku spokojen, 
protože podnik tvoří pro svého majitele hodnotu. Výše řečené znamená, že index je při svém výroku 
schopen zohlednit podnikovou výnosnost i riziko. 
103 NEUMAIEROVÁ, Inka a Ivan NEUMAIER. Proč se ujal index IN a nikoli pyramidový systém 
ukazatelů INFA. Ekonomika a management [online]. 2008, č. 4 [cit. 2012-05-06]. ISSN ISSN 1802-8470 
/ ISSN 1802-8934. Dostupné z: http://www.ekonomikaamanagement.cz/cz/starsi-vydani/ 
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Graf č.  21: Vývoj Indexu IN05 společnosti ADS v letech 2005 - 2010 (vlastní zpracování, zpracováno dle 
účetních výkazů společnosti ADS v letech 2005 - 2010) 
 

3.6.2 Kralick ův rychlý test 

 
Převážně pro bankovní instituce, ale nejen pro ně, je důležité dobře odhadnout finanční 

situaci podniku, který požaduje poskytnutí určitého množství kapitálu. Věřitel se musí 

rozhodnout, zda firmě půjčí nebo nepůjčí. Z tohoto důvodu si vytváří instituce v pozici 

věřitele analýzy, v nichž hodnotí bonitu společnosti. Hodnotí, zda je rizikové klientovi 

půjčit finanční prostředky. Jedním z těchto modelů je právě Kralickův rychlý test.104 

 
Tabulka č.  15: Kralickův rychlý test společnosti ADS v letech 2005 - 2010 (vlastní zpracování, zpracováno dle 
účetních výkazů společnosti ADS v letech 2005 - 2010) 

  

Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Kvóta vlastního kapitálu 5,25% 9,86% 6,61% 5,05% -167,34% -170,11% 
Doba splácení dluhu z CF 4,2841 2,1421 16,3571 10,2195 -1,4294 -4,9531 
CF v % z tržeb 2,23% -1,60% 0,65% 2,06% -1,41% 19,16% 

ROA 5,06% 8,27% -5,14% 0,72% -181,41% -47,23% 
 

Tabulka č. 16, která je uvedena níže, udává vyhodnocení Kralickova rychlého testu 

aplikovaného na sledovanou společnost. Toto slovní hodnocení vychází z hodnot 

uvedených výše v tabulce č. 15.  

 

 

                                                 
104 KISLINGEROVÁ, E., Finanční analýza krok za krokem, s. 74 
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Tabulka č.  16: Hodnocení výsledků Kralickova testu (vlastní zpracování, zpracováno dle81) 

  

Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Kvóta 
vlastního 
kapitálu 

špatné špatné špatné špatné 
ohroženo 
insolvencí 

ohroženo 
insolvencí 

Doba splácení 
dluhu z CF 

velmi 
dobré 

výborné špatné dobré x x 

CF v % z tržeb 
špatné 

ohroženo 
insolvencí 

špatné špatné 
ohroženo 
insolvencí 

ohroženo 
insolvencí 

ROA 
špatné dobré 

ohroženo 
insolvencí 

špatné 
ohroženo 
insolvencí 

ohroženo 
insolvencí 

 

Z tabulky č. 15 a především z tabulky č. 16 vyplývá špatná situace společnosti ADS 

především ve dvou posledních sledovaných letech. Společnost se potýká s reálnou 

hrozbou insolvence. Kralickův rychlý test je k finanční situaci společnosti přísnější  

než Index IN05. Podíváme-li se na tabulku 16 podrobněji, pak lze říci, že nejlépe  

na tom společnost byla v letech 2006 a 2008. Poslední dva sledované roky jsou doslova 

alarmující a katastrofální.  

 

3.7  Závěrečné zhodnocení finančního zdraví společnosti 

 
Obecně lze říci, že společnost ADS se nacházela v nejuspokojivější finanční situaci 

v letech 2005 a 2006. Tyto roky vykazují ve všech propočítávaných ukazatelích nejlepší 

výsledky. Díky zhoršujícím se výsledkům hospodaření se zhoršovala i celková situace 

firmy. Poslední dva sledované roky vykazují nejhorší situaci společnosti ve všech 

prováděných ukazatelích. Konkurenční společnost měla největší zisky a nejúspěšnější 

období v letech 2005 a 2009. Oproti sledované společnosti klesla do ztráty pouze 

v jednom ze sledovaných let (2008) a ihned v následujícím roce dosáhla druhého 

nejvyššího zisku za celé období. Tato skutečnost značí ojedinělou situaci v konkurenční 

společnosti týkající se pouze jednoho roku.  

 

Ukazatele spojené s cash flow jasně říkají, že společnost ADS není schopna platit  

své závazky z vlastních finančních prostředků, není schopna tvořit finanční přebytky  

a její zadlužení v posledních dvou letech stále roste.  
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Největším problémem firmy ADS autodílna Sever, s. r. o. jsou vysoké náklady  

a v posledních dvou sledovaných letech záporný výsledek hospodaření. Podnik  

sice evidoval v roce 2009 nejvyšší obrat, ale jeho náklady jej bohužel převýšily.  

Velkým problémem pro sledovanou firmu je nízká úroveň dosahované rentability  

ve všech zjišťovaných ukazatelích. ADS byla nejvíce rentabilní v letech 2005 a 2006. 

V následujících letech se její situace zhoršila až dosahovala záporné rentability,  

což v praxi znamená ztrátu. Roky 2009 a 2010 jsou absolutně nerentabilní. Společnost 

nedosahovala kladného výsledku hospodaření. Záporný výsledek hospodaření se sice 

snížil v posledním sledovaném roce na méně než polovinu hodnoty výsledku 

hospodaření roku předchozího, ale díky součtu obou záporných hodnot se zadlužení 

firmy opět zvýšilo. Oproti konkurenční společnosti je na tom sledovaný podnik  

o poznání hůře. Autocentrum U Labutě zaznamenalo zápornou rentabilitu pouze v roce 

2008. Požadovaných hodnot rentability sice převážně nedosahuje, ale oproti sledované 

společnosti se zde dá mluvit o rentabilitě, nikoli o zadlužení.  

 

Zadluženost analyzovaného podniku je dalším zásadním problémem. Její hodnota 

neustále roste. To znamená, že společnost používá k financování své činnosti hojně 

cizích zdrojů, nejvíce ve formě krátkodobých závazků z obchodních vztahů.  

Tato skutečnost je ještě umocněna záporným výsledkem hospodaření v posledních dvou 

sledovaných letech. V otázce zadlužení je na tom konkurenční společnost podstatně 

lépe. Míra jejího zadlužení roste ročně cca o 1,5%, což je téměř zanedbatelné. Nejvyšší 

míra zadlužení byla zaznamenána v roce 2008 a to cca 84%. Nejvyšší míra zadlužení 

firmy ADS je v roce 2010 a 270%. Z uvedených dat je naprosto jasně vidět markantní 

rozdíl v zadlužení mezi sledovanou a konkurenční společností.  

 

 V otázce likvidity si firma ADS také nevede příliš dobře.  Doporučených hodnot 

jednotlivých likvidit nedosahuje ani v jednom ze sledovaného období. Díky skutečnosti, 

že nedisponuje vysokými zásobami, jsou její hodnoty pohotové likvidy lepší  

než u konkurenčního podniku. Jednalo se přímo o taktiku společnosti snížit hodnotu 

zásob až na výslednou nulu. Díky tomu nemá vázané finanční prostředky v zásobách  

a může je využít jinde, kde jsou potřeba. Díky výborným dodavatelům mohla 

společnost ADS přejít na systém blížící se systému zásobování just in time. Trend 
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likvidity v posledních dvou letech by se dal označit jako mírně stoupající, lze tudíž 

předpokládat pozitivní vývoj v příštích letech. Dalo by se říct, že se firma vyrovnává 

s vlivy způsobenými recesí v letech 2008-2009.  

 

Společnosti ADS se také prodlužuje doba splatnosti pohledávek. Díky skutečnosti,  

že lidé nemají okamžitě peněžní prostředky na zaplacení, vystavuje více faktur a déle 

čeká na jejich proplacení. Největší kontrast lze uvést mezi lety 2006 a 2010. V roce 

2006 byla doba splatnosti cca 2 dny. V roce 2010 je již ve výši 11 dnů. Zároveň  

je ale zaznamenán drobný pokles mezi dvěma posledními sledovanými roky, což značí 

zlepšení situace. Doba splatnosti pohledávek se prodlužuje také u konkurenčního 

podniku. V roce 2010 dosáhla hodnoty 15 dní. Podle mého názoru se jedná o celkový 

trend „dnešní doby“ týkající se většiny společností, nikoli jen těchto dvou uvedených 

zde v této práci.  

 

Podívám-li se na oba podniky v globálním měřítku pak mohu říci, že společnost  

ADS má větší možnosti co se týče zlepšení svého stavu než konkurenční podnik. 

Autocentrum u Labutě, s. r. o. je tzv. autorizovanou společností koncernu Fiat,  

což znamená, že je do značné míry ovlivněna zásadami a podmínkami tohoto koncernu. 

Být autorizovaným autoservisem by mělo být do jisté míry „zárukou“ zájmu zákazníků 

a tím i vyšších zisků. U větších společností tomu tak bez pochyby je, ale u menších 

společností tento certifikát přináší také velké množství zvýšených nákladů.  

Koncern Fiat předepisuje svým autorizovaným servisům např. přesnou minimální 

velikost prodejny, odpočívací místnosti pro zákazníky, vybavení v prodejnách, počet  

a velikost toalet a mimo jiné také určitou výši zásob, například předváděcí automobily, 

které jsou samozřejmě nákladné.  

 

Z výše zmíněného důvodu je proto obtížnější realizovat větší změny u konkurenční 

firmě. Společnost ADS oproti tomu není autorizovaným servisem a není proto omezena 

žádnými vnějšími intervencemi.  
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4 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení  
 

Po provedené analýze, podrobném prozkoumání účetních výkazů, konzultaci s účetní 

společností firmy ADS a rozhovorem s vlastníky společnosti jsem se rozhodla zaměřit 

částečně na náklady a částečně na tržby. Jelikož se jedná o drobnou rodinnou společnost 

bylo potřeba optimalizovat návrhy právě na její velikost i samotnou mentalitu majitelů. 

Díky osobní znalosti firmy a jejích vnitřních procesů mohu vycházet nejen z finanční 

analýzy a z výkazů společnosti ale také přímo ze skutečně reálné situace podniku. Mohu 

posoudit vnitřní vztahy a kulturu společnosti a navrhnout taková řešení, která jsou 

vlastníci ochotni realizovat.  

 

Mé návrhy vychází ze dvou oblastí:  

a) z finanční analýzy společnosti 

b) ze základní strategické analýzy společnosti 

 

Na základě provedené finanční analýzy navrhuji v této práci taková opatření, která 

pomohou snížit náklady společnosti a tím zlepšit její výsledek hospodaření,  

což by se následně projevilo ve zlepšujících se ukazatelích finanční analýzy (např. 

rentabilita, zadluženost, index IN05). Dále navrhuji taková opatření, která povedou  

ke zvýšení tržeb společnosti a tím taktéž ke zlepšení její finanční situace.  

 

Ze strategické analýzy společnosti použiji některé možné příležitosti společnosti  

a navrhnu možnost jejich realizace s využitím dotace pro rozvoj podniků v obci  

do 2000 obyvatel. Dále se vyjádřím k některým slabým stránkám společnosti a navrhnu 

možné řešení.  

 

4.1 Snížení nákladů 

 
Snižování nákladů společnosti je prvním krokem pro zlepšení jejího současného stavu. 

Po podrobné analýze účetnictví, rozebrání jednotlivých nákladů až na konkrétně 

účtované částky jsem zjistila, že je opravdu málo finančních prostředků vynakládaných 

zbytečně. Náklady jsou nastaveny takovým způsobem, že je složité najít oblast,  
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kde by se daly prostředky ušetřit. Zaměřila jsem se na následující oblasti, které 

vykazovaly největší možnost úspory a změny.  

 

4.1.1 Optimalizace energie a plynu 
 

Společnost ADS spotřebovává elektrickou energii v hodnotě cca 43 000 Kč ročně  

a zemní plyn v ceně cca 74 000 Kč.  Ve spolupráci se společnosti ZEUS Energy bylo 

provedeno cenové srovnání dodavatelů elektrické energie a zemního plynu pro rok 2012 

s předpokladem cenového výhledu na rok 2013.  

 

Tabulka č.  17: Optimalizace dodávek elektrické energie (vlastní zpracování, přepracováno dle podkladů od 
společností ZEUS Energy) 

Nový dodavatel Cena dodávky v 
Kč 

Úspora v Kč. Úspora v % 

Armex 18 642 Kč 1 648 Kč 8,1 
Optimum Energy 18 711 Kč 1 579 Kč 7,8 
3E 18 816 Kč 1 474 Kč 7,3 
Optimum Energy 19 162 Kč 1 128 Kč 5,6 
EON 19 569 Kč 721 Kč 3,6 
EON 19 948 Kč 342 Kč 1,7 
Armex 19 992 Kč 298 Kč 1,5 
Elimon 20 081 Kč 209 Kč 1 
BEE 20 161 Kč 129 Kč 0,6 
BEE 20 231 Kč 59 Kč 0,3 
Lama 20 255 Kč 35 Kč 0,2 
Centropol 20 286 Kč 4 Kč 0 
BEE 20 290 Kč 0 Kč 0 
BEE 20 290 Kč 0 Kč 0 
Central Energy 20 290 Kč 0 Kč 0 

 

Z výše uvedené tabulky zle vidět, že nejlepším potencionálně novým dodavatelem 

elektrické energie je pro společnost ADS firma Armex s výši roční úspory 8,1% 

absolutně se jedná o částku 1 648 Kč. Veškeré ceny v tabulce jsou uvedeny již včetně 

DPH. Cena za dodávku elektrické energie je počítána na období jednoho roku a skládá 

se z ceny za spotřebované jednotky, měsíčních poplatků a samozřejmě DPH. Jednotlivé 

společnosti uvedené v tabulce jsou uvedeny vícekrát, jelikož poskytují různé 
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energetické balíčky služeb. Přesná tabulka je uvedena v přílohách. Následující tabulka 

se zaměřuje na optimalizaci distribučních sazeb elektrické energie. 

 

Tabulka č.  18: Optimalizace distribučních sazeb (vlastní zpracování, přepracováno dle podkladů od 
společnosti ZEUS Energy) 

Sazba Cena s DPH Úspora s DPH Úspora v % 

c25d 22 195 Kč 0 Kč 0 

c26d 20 654 Kč 1 541 Kč 6,9 

 

Ceny distribučních sazeb jsou vyhlašovány jedenkrát ročně a jsou pro všechny 

dodavatele na daném distribučním území stejné. Tato cena je složena z ceny  

za protečené jednotky, měsíčních poplatků, jističe a systémových služeb a DPH  

a je počítána na období jednoho roku. Tabulka č. 18 ukazuje současnou sazbu 

společnosti a pro ni nejvhodnější jiný balíček s úsporou 6,9%. Sečteme-li obě částky 

z předchozích dvou tabulek, pak dostaneme roční úsporu 15% absolutně částka  

3 189,- Kč. Tato úspora není nijak zásadní, ale ukazuje na možnosti společnosti.  

Pro vyšší úsporu doporučuji omezit spotřebovávané jednotky a to následovně: 

• omezit denní svícení 

• omezit noční svícení po skončení otevírací doby provozovny z každého dne  

na menší počet dní v týdnu  

• kontrolovat náhodně rozsvícená světla a nezapomínat rozsvíceno 

 

Výše zmíněné rady jsou obecného charakteru a měla by se jimi řídit každá společnost.  

 

Nyní se zaměřím na úsporu spotřeby zemního plynu. Tato úspora je podstatně větší  

než v případě elektrické energie. Zemní plyn společnost ADS využívá převážně  

na topení v objektu své provozovny. Ceny uvedené v tabulce č. 19 jsou včetně DPH. 

Cena uvedená za dodávku plynu je počítána na období jednoho roku a je složena z ceny 

za spotřebované jednotky, měsíčních poplatků a DPH. 
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Tabulka č.  19: Optimalizace dodávek zemního plynu (vlastní zpracování, přepracováno dle podkladů od 
společnosti ZEUS Energy) 

Nový dodavatel Cena dodávky Úspora v Kč Úspora v % 
3E 51 658 Kč 22 282 Kč 30,1% 
Elimon 54 108 Kč 19 832 Kč 26,8% 
Optimum Energy 55 476 Kč 18 464 Kč 25,0% 
PP 56 755 Kč 17 185 Kč 23,2% 
Plynule 56 778 Kč 17 162 Kč 23,2% 
Armex 56 792 Kč 17 148 Kč 23,2% 
Optimum Energy 57 104 Kč 16 836 Kč 22,8% 
SPP 57 566 Kč 16 374 Kč 22,1% 
Armex 59 448 Kč 14 492 Kč 19,6% 
Armex 59 448 Kč 14 492 Kč 19,6% 
Lama 59 795 Kč 14 145 Kč 19,1% 
PP 60 988 Kč 12 952 Kč 17,5% 
VEMEX Energie 61 467 Kč 12 473 Kč 16,9% 
Corasta 62 430 Kč 11 510 Kč 15,6% 
ČEZ 69 593 Kč 4 347 Kč 5,9% 
X Energie 70 272 Kč 3 668 Kč 5,0% 
ČEC 70 359 Kč 3 581 Kč 4,8% 
BEE 70 598 Kč 3 342 Kč 4,5% 
Centropol 70 598 Kč 3 342 Kč 4,5% 
Central Energy 70 684 Kč 3 256 Kč 4,4% 
RWE 73 940 Kč 0 Kč 0,0% 

 

Z výše uvedené tabulky zle jasně vidět výše možné úspory při změně dodavatele. 

Společnost odebírá zemní plyn od RWE, která je v tabulce č. 19 uvedena až na konci, 

což znamená, že je nejdražším dodavatelem zemního plynu. Při změně dodavatele 

z RWE na 3E by společnost ADS mohla ušetřit 31% svých současných nákladů  

na zemní plyn, což činí částku 22 282 Kč ročně.  

 

Optimalizace nákladů na zemní plyn a elektrickou energii souvisí v této společnosti 

s řízením krátkodobých pohledávek. Společnost má nejvyšší sumy v podobě krátkodobě 

poskytnutých záloh, které tvoří převážně zálohy placené na plyn a elektřinu.  

Tyto částky se za sledované období spíše zvyšují, což znamená, že společnost více 

spotřebovává.  
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4.1.2 Optimalizace nákladů vynaložených na reklamu 
 
Společnost ADS investuje do reklamy, která je podle mého názoru málo účinná. V roce 

2010 vložila do reklamy v časopisech a na různých internetových serverech částku  

ve výši cca 70 000,- Kč. Přibližně 20 000,- Kč je vloženo na reklamu v časopise  

Tip Cars, zbylá částka je rozložena mezi reklamu v časopise Anonce, internetovém 

serveru Seznam.cz a dalších podobných serverů. Z pohledu dnešní doby, nemá příliš 

zásadní návratnost investovat do reklamy v časopisech. Dnešní doba je doba 

internetová, doba datových schránek a „jedniček a nul“.  

Chválím společnost, že si je toho částečně vědoma a používá internet jako reklamní 

prostředek. Navrhuji zrušit inzerci v časopise Tip Cars a část ušetřených peněz vložit  

do revize webových stránek společnosti. Provedla jsem vizuální srovnání stavu 

webových stránek u pěti hlavních konkurentů společnosti ADS (uvedených v kapitole 

1.3.1). Současná úroveň internetových stránek analyzované firmy je oproti konkurenci 

nedostačující. Stránky obsahují pouze základní informace, málo novinek a z poslední 

aktualizace informací dne 7. 11. 2011 jasně vyplývá, že jsou zastaralé a tedy 

neudržované. Podle mého názoru jsou webové stránky základním nástrojem  

ke komunikaci s potenciálními zákazníky. Většina lidí si hledá informace  

přes internet. Jejich prvním kontaktem s danou firmou je tedy to, co uvidí na jejich 

internetových stránkách. 

 

Dalším druhem reklamy, který společnost používá, jsou letáky. Letáky byly vytištěny 

v loňském roce, ale společnost nerealizovala žádnou aktivitu pro jejich rozšíření mezi 

potencionální zákazníky. Navrhuji najmout brigádníka na jednorázovou akci - roznos 

těchto letáků ve městě Blansko a ve vybraných lokalitách města Brno. Navrhuji zaměřit 

se na místa, kde je větší koncentrace automobilů pohromadě, např. parkoviště  

u obchodních domů Globus, Tesco či Olympie.   

 

4.2 Zvýšení tržeb 

 
Kromě optimalizace nákladů jsou i další možnosti, jak zlepšit současnou situaci 

společnosti ADS autodílna Sever s. r. o.. V této části se zaměřím na to, jak zvýšit tržby 

a přilákat nové zákazníky. Navrhnu některé zásadní změny ve fungování podniku  
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a rozeberu další možné prostředky jak přesvědčit zákazníka, že právě analyzovaná 

společnost poskytuje nejlepší služby přímo pro něho.   

 

4.2.1 Rozšíření podnikání o další značky automobilů 
 

Přidání dalších značek do portfolia servisovaných automobilů by bylo zásadní změnou 

ve společnosti. Pro tento krok jsem vycházela ze statistik prodejnosti automobilů. 

Následující tabulka poskytuje přesnější informace. 

 

Tabulka č.  20: Počet prodaných vozů jednotlivých automobilek (vlastní zpracování dle105) 

Pořadí Značka/Rok 2011 2010 2009 
Změna 

2009/2010 
v % 

Změna 
2010/2011 

v % 

Podíl 
v roce 
2011 

1. Škoda 53050 53009 50492 4,7% 0,1% 31% 

2. Volkswagen 14921 13069 13226 -1,2% 12,4% 9% 

3. Ford 14447 14234 16516 -16,0% 1,5% 8% 

4. Renault 12370 11937 11589 2,9% 3,5% 7% 

5. Hyundai 12086 10088 8682 13,9% 16,5% 7% 

6. Kia 8575 7993 7600 4,9% 6,8% 5% 

7. Peugeot 7397 7053 7892 -11,9% 4,7% 4% 

8. Citroen 5197 6453 8529 -32,2% -24,2% 3% 

9. Opel 4474 3505 4153 -18,5% 21,7% 3% 

10. Dacia 4047 3103 2716 12,5% 23,3% 2% 

11. Ostatní 36718 38792 30264 22,0% -5,6% 21% 

  Celkem 173282 169236 161659 4,5% 2,3% 100% 
 

Tabulka č. 20 ukazuje jaké značky aut se v letech 2009 – 2011 prodávaly nejvíce a podíl 

jednotlivých značek v roce 2011. Je jasně vidět, že značka Fiat, Alfa Romeo ani Lancia 

není tak zásadně prodávaná, aby byla umístěna v prvních deseti. Tato statistika  

mě vedla k názoru, že rozšířit portfolio poskytovaných služeb o servis dalších značek 

povede k většímu množství zákazníků pro společnost ADS a tím i větším ziskům. 

                                                 
105 VAVERKA, Lukáš. Český trh v roce 2011, pořadí značek. Auto. cz [online]. © 2001 - 2012 [cit. 2012-
05-05]. Dostupné z: http://www.auto.cz/cesky-trh-roce-2011-poradi-znacek-64106 
LÁNÍK, Ondřej. Český trh v roce 2010, pořadí značek. Auto. cz [online]. © 2001 - 2012 [cit. 2012-05-
05]. Dostupné z: http://www.auto.cz/cesky-trh-v-roce-2010-poradi-znacek-53857 
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Navrhuji propagovat společnost jako specializovanou na italské vozy, ale schopnou 

poskytnout kvalitní servis i ostatním značkám.  

 
Graf č.  22: Podíl prodejů jednotlivých automobilek za rok 2011 (vlastní zpracování) 
 
Na výše uvedeném grafu je znázorněn podíl prodejů jednotlivých značek za rok 2011. 

Je jasně vidět ovládající podíl značky Škody.  Výše uvedený graf a tabulka č. 20  

jsou podkladem pro mé tvrzení, že rozšíření „záběru“ společnosti přinese více 

zákazníků. Nejvíce automobilů prodávaných v ČR je z koncernu Volkswagen, jak lze 

vidět, proto bych doporučila přidat právě automobilové značky z tohoto koncernu 

(Škoda, VW, Audi, Seat, Lamborghini, Bugatti, Bentley a Scania106). 

 

Tento navrhovaný krok bude pro společnost ADS zřejmě zcela zásadní, ale nikoli 

nemožný nebo zásadně složitý. Bude nutné rozšířit současnou špičkovou diagnostiku 

zaměřenou pouze na italská auta. Dále bude nutné sledovat větší množství informací  

a trendů, zájem a ochota zaměstnanců učit se o jednotlivých rozdílech v ostatních 

značkách je také důležitá a v neposlední řadě je nutná odpovídající reklama. V případě 

realizace tohoto návrhu je na místě dát o této skutečnosti vědět zákazníkům.  

 
4.2.2 Změna cenové politiky společnosti 

 
Provedla jsem cenové srovnání konkurenčních autoservisů v okolí společnosti  

bez rozdílu, zda jsou značkově zaměřeny či orientovány obecně. Z tohoto výzkumu  

                                                 
106 Porsche oficiálně desátou značkou koncernu VW. Auto. cz [online]. © 2001 - 2012 [cit. 2012-05-05]. 
Dostupné z: http://www.auto.cz/porsche-oficialne-desatou-znackou-koncernu-vw-4255 
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mi vyšel jednoznačný závěr, že není možné přesně porovnat jednotlivé autoservisy mezi 

sebou, neboť má každý svůj systém určování sazeb za hodinovou práci a každý 

preferuje a prodává jiné značky náhradních dílů. Společnost ADS má hodinovou sazbu 

stanovenou pevně, a to na 350,- Kč včetně DPH. Jedná se o běžnou sazbu v současné 

době srovnatelnou s ostatními konkurenty, kteří mají stejným způsobem stanovenou 

hodinovou sazbu. Navrhuji změnu tohoto systému stanovení ceny. 

Pro tento krok jsem se nechala inspirovat konkurenční společnosti MOTORTEC s. r. o..   

 

Tabulka č.  21: Výňatek z ceníku společnosti MOTORTEC s. r. o. (vlastní zpracování) 

Název práce 1 hodina práce v Kč 
Mechanická - AR 159, Brera, Lancia Thesis 690 Kč 

Mechanická - CARAVAN 690 Kč 

Mechanická - FIAT PV 500 Kč 

Mechanická- Chrysler (starší), Dodge 590 Kč 

Klempířská - Alfa Romeo 890 Kč 

Klempířská - CARAVAN 790 Kč 

Klempířská - FIAT PV 750 Kč 

Klempířská - Chrysler (starší), Dodge 1 200 Kč 
 

Tabulka č. 21 uvádí výňatek z ceníku společnosti MOTORTEC s. r. o.. Kompletní ceník 

je dostupný pouze v kanceláři tohoto podniku. Firma MOTORTEC s. r. o. má systém 

stanovení hodinové sazby podle značky vozidla, stáří a druhu prováděné práce.  

Je rozdíl, zda se jedná o mechanickou či klempířskou práci, garanční prohlídku nebo 

„kosmetické“ úpravy vozidla (mytí, čištění interiéru). Logika tohoto systému spočívá 

v tom, že jednotlivé různé úkony u různých značek vozidel jsou různě náročné, a proto 

by měly být i různě hodnoceny. Novější vozy jsou složitější než starší vozy a  více 

nabité elektronikou, proto je jejich oprava náročnější nejen na čas, ale i na vědomosti  

a schopnosti daného mechanika a proto by měly být náležitě oceněny.  

Společnost ADS samozřejmě nemůže nasadit obdobné ceny jako výše uvedená firma, 

ale tento systém uplatnit může. Navrhuji upravit stávající pevnou hodinovou sazbu 

podle druhu práce a její náročnosti, stáří vozidla a značky vozidla. Níže uvedená tabulka 

č. 22 demonstruje možnou podobu nového ceníku. Bohužel nejsem specialista  

na opravy vozidel, proto nejsem schopna odhadnout hodinové sazby za jednotlivé druhy 

oprav. 
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Tabulka č.  22: Návrh ceníku pro společnost ADS autodílna Sever, s. r. o. (vlastní zpracování) 

Název činnosti Jednotka Sazba v Kč 
Mechanická - FIAT (starší) hodina   

Mechanická - FIAT (novější) hodina   

Mechanická  - Alfa Romeo (starší) hodina   

Mechanická  - Alfa Romeo (novější) hodina   

Mechanická - Lancia (starší) hodina   

Mechanická - Lancia (novější) hodina   

Klempířská - FIAT (starší) hodina   

Klempířská - FIAT (novější) hodina   

Klempířská  - Alfa Romeo (starší) hodina   

Klempířská  - Alfa Romeo (novější) hodina   

Klempířská - Lancia (starší) hodina   

Klempířská - Lancia (novější) hodina   

Vysátí vozidla kus   

Ošetření vnitřních interiérů kus   

Zprostředkování STK kus   

Výměna pneumatik – osobní automobil kus   

Výměna pneumatik – automobil nad 3,5 t kus  
 

Ceník musí být samozřejmě nastaven tak, aby byl pro společnost výhodnější  

než jednotná hodinová sazba, kterou používá doposud.   

 
4.2.3 Další návrhy na zlepšení 

 

Zavedení akcí, používání slov jako „zdarma“, „akce“ , a „sleva“ 

Lidé v České republice „slyší“ na slova jako AKCE, SLEVA a ZDARMA. Touto cestou 

se dají přilákat noví zákazníci. Lidé si rádi zajedou kamkoliv pro cokoliv na čem bude 

byť malinká ale nějaká sleva. Je dokázáno mnoha marketingovými výzkumy  

a samotnou praxí, že jakmile se na zboží nalepí cedulka „sleva“ nebo také „výprodej“, 

„likvidace zásob“ a podobně, tržby společnosti se rapidně zvýší, i kdyby se jednalo  

o slevu 20,- Kč.  

 

Zvýraznit a rozšířit doplňkové služby 

Navrhuji rozšířit doplňkové služby o ruční mytí vozidla, vysátí interiéru vozidla, mokré 

čištění sedadel, mytí oken, péče o vnitřní plasty apod.. Podle mého názoru se jedná  

o jedny z doplňkových služeb, které by v autoservisu neměly chybět. Prostory pro ruční 
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mytí jsou v provozovně k dispozici, a náklady na pořízení mycích prostředků jsou malé. 

Prostředky na čištění vnitřních interiéru společnost běžně používá na úklid 

opravovaných vozů před odevzdáním majiteli a pro vysátí a čištění sedadel „na mokro“ 

má společnost k dispozici již zakoupený vysavač. Z výše uvedeného vyplývá,  

že náklady na zavedení těchto služeb jsou minimální a z velké části již investované.  

Je také vhodné doplnit celkovou službu (kompletní mytí vozidla z venku i zevnitř)  

o slova jako ZDARMA a AKCE, jak již bylo zmíněno výše. Tyto služby by byly 

zabezpečovány brigádníky, nikoli zaměstnanci. Je naprosto zbytečné plýtvat časem 

zkušeného mechanika na úklid vozidla, které je zvládnutelné bez zvláštní specializace. 

Kromě důvodu plýtvání časem je zde zásadnější důvod a to náklady. Mzda placená 

brigádníkovi je podstatně menší než mzda placená mechanikovi. Tabulka č. 23, uvedená 

níže obsahuje návrh některých doplňkových služeb. Při stanovování cen jsem vycházela 

z cen konkurenčních podniků. Výhodou tohoto návrhu jsou nízké náklady na realizaci. 

Jak již bylo řečeno většinu prostředků již společnost vlastní a rozšířením svých služeb  

o následující navrhované neriskuje žádné zásadní ztráty, naopak jedinou možností jsou 

příjmy.  

 

Tabulka č.  23: Návrh ceníku doplňkových služeb (vlastní zpracování) 

Název činnosti Cena v Kč 
Ruční mytí vozidla (šampon a sušení) 300 Kč 

Vyluxování interiéru vozidla 100 Kč 

Tepovaní interiéru (sedačky, čalounění a kufr vozu 
mimo strop) 

630 Kč 

Vyčištění oken (zvenku i zevnitř) 120 Kč 

Péče o vnitřní plasty vozidla 190 Kč 

Zvýhodněné balíčky 

Ruční mytí, vyluxování, ošetření plastů (interiér a 
exteriér) + čištění oken ZDARMA!!!! 

500 Kč 

+ tepování interiéru 1 000 Kč 
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4.3 Dotace 

 
Společnost ADS autodílna Sever s. r. o. má svou provozovnu v obci Lipůvka, která má 

méně než 2000 obyvatel. Díky této skutečnosti může podnik využít možnosti dotace  

a to konkrétně dotace pro vznik a rozvoj mikro podniků v obcích do 2000 obyvatel.   

Tato dotace je zaměřena na rozvoj venkova a podporu malých podniků. Žadatelé mohou 

z dotace pokrýt až 60 % způsobilých výdajů. Maximální výše příspěvku na jeden 

projekt je 10 000 000 Kč.107 

 

K poskytnutí této dotace je potřeba splnit několik základních podmínek.“ Konkrétně  

se jedná se o podnik zaměstnávající méně jak 10 pracovníků a jeho roční obrat nebo 

bilanční suma roční rozvahy108 nepřekračuje 2 mil. €. Žadatel nesmí podnikat 

v zemědělství a jeho činnost musí směřovat do podporovaných CZ NACE, jako je ostatní 

těžba a dobývání, zpracovatelský průmysl, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, 

opravy a údržba motorových vozidel, opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu  

a převážně pro domácnost, poskytování ostatních osobních služeb“.109 

 Společnost ADS splňuje podmínky stanované pro tuto dotaci. „Dotace je zaměřená  

na vznik a rozvoj podnikatelských subjektů v malých obcích - dotovány jsou stavební  

a technologické investice - např. rekonstrukce stávajícího objektu na dílnu a vybavení 

potřebnými technologiemi s cílem vytváření pracovních míst a rozvoje bohaté 

hospodářské struktury nezemědělských aktivit. Oblastí podpory je zejména drobná 

výroba a řemesla služby pro hospodářství, maloobchod.“ 110  

 

Jako budoucího zprostředkovatele jsem zvolila firmu AZ-DOTACE. Tato společnost  

se zabývá přímo zprostředkováním dotací na rozvoj venkova a je tedy nejvhodnější, 

neboť je schopna nastavit potenciální projekt tak, aby měl reálnou šanci  
                                                 
107 Dotace pro začínající podnikatele FO v Jihomoravském kraji. Dotační.info [online]. 2010, 9.10.2010 
[cit. 2012-05-04]. Dostupné z: http://www.dotacni.info/dotace-pro-zacinajici-podnikatele-fo-v-
jihomoravskem-kraji/ 
108 Bilanční sumou roční rozvahy se myslí hodnota celkových aktiv nebo pasiv podniku (zdroj: 
BUSINESSINFO.CZ - Oficiální portál pro podnikání a export [online]. © 1998 - 2012 [cit. 2012-05-04]. 
Dostupné z: http://business.center.cz/business/pojmy/p1313-bilancni-suma.aspx) 
109 Založte, rozvíjejte svůj mikropodnik a podpořte své záměry z dotace. Dotační.info [online]. 2011, 
25.8.2011 [cit. 2012-05-04]. Dostupné z: http://www.dotacni.info/zalozte-rozvijejte-mikropodnik-a-
podporte-sve-zamery-z-dotace/ 
110 Dotace pro podnikatele. AZ-DOTACE [online]. (c) AZ-DOTACE 2009 [cit. 2012-05-06]. Dostupné z: 
http://www.az-dotace.cz/dotace-pro-podnikatele.html 
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ve výběrovém řízení o poskytnutí dotace zvítězit. Příjem projektů je do června 2012. 

Jediné, co je potřeba udělat, je vyplnit kontaktní formulář na webových stránkách 

společnosti AZ-DOTACE. Dál se firma ozve sama a je možné začít konkrétní záměr 

řešit.111  

 

Potenciálně získané peníze by mohla společnost investovat například následovně: 

 

• Investice do slunečních panelů vyrábějících elektrickou energii a teplou vodu  

a tím ušetřit na spotřebě elektrické energie. O tomto kroku společnost  

již uvažovala, bohužel to její finanční situace nedovolila.  Tento projekt  

byl odhadnut na cca 1 500 000 Kč. Výše této částky je spojena s potřebami 

provozovny a tím pádem i velikostí a množstvím potřebných slunečních panelů. 

• Rozšíření svých služeb o služby pro automobily nad 3 500 tun pořízením 

zvedáku na odpovídající hmotnost. Tato investice by byla spojena s potřebnými 

úpravami provozovny, neboť na tento zvedák nemá v současné době potřebné 

prostory. Společnost plánovala upravit část venkovního prostoru na přístřešek 

právě pro tento zvedák. Tato investice byla vyčíslena přibližně na 250 000 Kč.  

• Rozšíření provozovny o potřebné parkoviště. Současná kapacita parkoviště  

je již nedostačující a společnost by uvítala její rozšíření. Potřebný pozemek  

sousedí přímo s provozovnou, možnost odkoupení je zde také reálná.  

• Možnost nákupu nových strojů a zařízení – tzn. také investice do obnovy 

současný strojů (plnička klimatizací, autotunning systém) a prostor. Dosavadní 

prostory jsou v užívání od roku 1997 a to bez zásadní změny. Rekonstrukce 

objektu by byla vhodnou investicí v případě obdržení dotace.  

 

Ve výše zmíněných bodech jsem uvedla převážně možnosti, o kterých již spolumajitelé 

uvažovali a o kterých doufají, že jednou budou moci realizovat. Existuje jistě celá řada 

dalších možných investic potenciálně obdržených prostředků. 

  

                                                 
111 O firmě. AZ-DOTACE [online]. (c) AZ-DOTACE 2009 [cit. 2012-05-05]. Dostupné z: http://www.az-
dotace.cz/o-firme.html 
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Závěr 

 
Tématem této diplomové práce bylo hodnocení finanční situace podniku od roku 2005 

do 2010 a navržení možnosti pro její zlepšení. Finanční analýzu jsem provedla na 

základě účetních výkazů společnosti za uvedené období. Aby bylo hodnocení firmy 

kompletní a správné, provedla jsem základní strategickou analýzu daného podniku, 

čímž jsem určila a zhodnotila vnitřní a vnější vlivy, které na ni působí.  

 

Hodnoceným podnikem byla v této práci firma ADS autodílna Sever, s. r. o. působící na 

trhu od roku 1997. Hlavním předmětem činnosti společnosti je oprava automobilů 

italských značek a prodej náhradních dílů.  

 

Celkovou finanční situaci firmy hodnotím jako neuspokojivou.  Společnost dosahovala 

podle vypočítaných ukazatelů nejlepších výsledků v letech 2005 a 2006. Následující 

léta směřoval podnik do stále narůstající finanční ztráty.  

Poslední dva sledované roky, tedy 2008 a 2009 jsou pro společnost nejhorší. Je 

nerentabilní, nelikvidní, míra jejího zadlužení je obrovská a výsledek hospodaření 

záporný.  

 

Nejlépe tuto situaci vystihuje Index IN05. Z jeho výsledků lze vývoj společnosti zcela 

jasně vyčíst. Roky 2005 a 206 jsou charakterizovány „uspokojivou situací“, během let 

2007 a 2008 se firma nacházela v situaci, kdy nebylo možné zcela přesně určit, kam její 

vývoj směřuje a poslední dva sledované roky 2009 a 2010 naznačují, že je ohrožena 

zcela jasně finančními problémy.  

 

Naznačenou situaci jsem se rozhodla řešit komplexními návrhy. Základním problémem 

společnosti jsou nedostačující zisky a vysoké náklady. Po podrobném průzkumu 

nákladů společnosti jsem navrhla úsporu v podobě snížení nákladů na spotřebu 

elektrické energie a plynu.  
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Dalším návrhem zaměřeným na náklady byla optimalizace nákladů vynaložených na 

reklamu a to zrušení inzerce v časopisech, větší zaměření na internetovou propagaci a 

aplikaci letáků do oběhu.  

 

V druhé části návrhů jsem se zaměřila na možnosti jak zvýšit tržby společnosti. Navrhla 

jsem rozšířit portfolio opravovaných značek. Hlavní myšlenkou tohoto návrhu byla 

skutečnost, že v České republice je prodáváno nejvíce aut z koncernu Volkswagen 

Group. Rozšířením portfolia o další značky se zásadně rozšíří okruh potencionálních 

zákazníků. Dalším návrhem byla změna cenové politiky společnosti. Již by nebyla 

používána jednotná hodinová sazby, ale ceník sazeb rozdělený podle druhu práce, 

značky a stáří vozidla.  

 

Dílčí možností pro danou společnost jak přilákat nové zákazníky, je zavedení služeb 

„zdarma“  a používání slov jako „akce“  nebo „sleva“. Dále jsem navrhla rozšířit 

služby o poskytování kosmetických úprav vozidla. Výhodou je, že společnost již 

disponuje potřebným vybavením a nákladová náročnost je minimální.  

 

Jako poslední příležitost pro danou firmu jsem zmínila možnost využití dotace na 

rozvoj podnikání v obci do 2000 obyvatel. Společnost splňuje veškeré podmínky pro 

poskytnutí této dotace a podle mého názoru by byla škoda této šance nevyužít.  
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Příloha I: Rozvaha společnosti ADS autodílna Sever s. r. o. za období  
2005 - 2010 

Název položky Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

AKTIVA CELKEM 514 000 568 000 545 000 555 000 199 000 271 000 

Dlouhodobý majetek celkem 254 000 459 000 377 000 315 000 86 000 87 000 
Dlouhodobý hmotný majetek 
celkem 254 000 459 000 377 000 315 000 86 000 87 000 

pozemky 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

stavby 40 000 27 000 16 000 8000 8 000 8 000 

smv a smv 204 000 422 000 351 000 297 000 68 000 69 000 

Dlouhodobý finanční majetek - - - - - 

Oběžná aktiva celkem 260 000 109 000 151 000 222 000 113 000 184 000 

zásoby 137 000 42 000 68 000 49 000 - - 

Krátkodobé pohledávky 42 000 17 000 32 000 70 000 97 000 86 000 

pohledávky z obchodních vztahů - 
-       17 

000 8 000 - 13 000 9 000 

krátkodobé poskytnuté zálohy 42 000 39 000 24 000 70 000 84 000 77 000 

stát - daňové pohledávky - 4 000 - - - - 

Krátkodobý finan ční majetek 81 000 41 000 51 000 103 000 16 000 98 000 

peníze 59 000 41 000 45 000 103 000 11 000 40 000 

účty v bankách 22 000 - 6 000 - 5 000 58 000 

časové rozlišení - - 17 000 18 000 - - 

PASIVA CELKEM 514 000 568 000 545 000 555 000 199 000 271 000 

Vlastní kapitál 27 000 56 000 36 000 28 000 
-     333 

000 
-     461 

000 

Základní kapitál 114 000 114 000 114 000 114 000 114 000 114 000 
Výsledek hospodaření minulých 
let 

-     103 
000 

-       87 
000 

-       40 
000 

-       80 
000 

-       86 
000 

-     447 
000 

nerozdělený zisk minulých let 67 000 83 000 130 000 90 000 90 000 90 000 

neuhrazená ztráta minulých let 
-     170 

000 
-     170 

000 
-     170 

000 
-     170 

000 
-     176 

000 
-     537 

000 
Výsledek hospodaření běžného 
období 16 000 29 000 

-       38 
000 

-         6 
000 

-     361 
000 

-     128 
000 

Cizí zdroje celkem 458 000 448 000 509 000 522 000 532 000 732 000 

Krátkodobé závazky 458 000 441 000 509 000 503 000 532 000 732 000 

závazky z obch. Vztahů 255 000 257 000 260 000 265 000 280 000 268 000 

závazky ke společníkům 161 000 163 000 163 000 163 000 15 000 350 000 

závazky k zaměstnancům 11 000 13 000 11 000 21 000 38 000 38 000 

závazky ze soc. zabezpečení a z.p. 13 000 15 000 14 000 11 000 17 000 19 000 

Stát-daňové závazky a dotace 18 000 -   7 000 61 000 43 000 47 000 57 000 

Bankovní úvěry a výpomoci - 7 - 19 000 - - 

Časové rozlišení 29 000 64 000 - 5 000 - - 



 
 

Příloha II: Výkaz zisku a ztráty společnosti  
ADS autodílna Sever, s. r. o. za období 2005 - 2010 

Název položky 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby za prodej zboží 1 000 0 0 20 000 
1 830 
000 

2 092 
000 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 0 15 000 

Obchodní marže 1 000 0 0 20 000 
1 830 
000 

2 077 
000 

Výkony 390 000 679 000 457 000 561 000 526 000 666 000 
Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 390 000 679 000 457 000 561 000 526 000 666 000 

Výkonová spotřeba 417 000 
1 241 
000 512 000 517 000 560 000 448 000 

spotřeba materiálu a energie 141 000 921 000 141 000 150 000 177 000 226 000 

služby 276 000 320 000 371 000 367 000 383 000 222 000 

Přidaná hodnota -26 000 -562 000 -55 000 64 000 
1 796 
000 

2 295 
000 

Osobní náklady součet 433 000 505 000 512 000 498 000 629 000 731 000 

mzdové náklady 315 000 374 000 379 000 369 000 442 000 505 000 

náklady na soc. zab. a zdravotní poj. 110 000 131 000 133 000 129 000 122 000 172 000 

sociální náklady 8 000 0 0 0 65 000 54 000 

Daně a poplatky 9 000 9 000 10 000 9 000 0 13 000 

Odpisy DHM A DHNM 43 000 97 000 83 000 60 000 0 0 

Tržby z prodeje DM a mat. 
1 852 
000 

2 102 
000 

2 112 
000 

2 170 
000 548 000 0 

tržby z prodeje dlouhodobého majetku  15 000 0 0 0 0 0 

tržby z prodeje dlouhodobého materiálu 
1 837 
000 

2 102 
000 

2 112 
000 

2 170 
000 548 000 0 

Zůstatková cena prod. DM a 
materiálu 

1 371 
000 862 000 

1 445 
000 

1 654 
000 

1 853 
000 

1 686 
000 

zůstatková cena prodaného DM 0 0 0 24 000 0 0 

prodaný materiál 
1 371 
000 862 000 

1 445 
000 

1 630 
000 

1 853 
000 

1 686 
000 

Ostatní provozní výnosy 68 000 0 42 000 0 16 000 18 000 

Ostatní provozní náklady 3 000 11 000 70 000 2 000 233 000 4 000 

Provozní výsledek hospodaření 35 000 56 000 -21 000 11 000 -355 000 -121 000 

Ostatní finanční náklady 9 000 9 000 7 000 7 000 6 000 7 000 

Finanční výsledek hospodaření -9 000 -9 000 -7 000 -7 000 -6 000 -7 000 

Daň z příjmu za běžnou činnost 10 000 18 000 10 000 10 000 0 0 

Výsledek hospodaření za běžnou čin. 16 000 29 000 -38 000 -6 000 -361 000 -128 000 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním  26 000 47 000 -28 000 4 000 -361 000 -128 000 

  



 
 

Příloha III: Cash flow společnosti ADS autodílna Sever, s. r. o. za období 2005 - 2010 

  
Název položky 

Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 64011 80490 34336 51357 84028 15377 

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 26680 64736 -29064 4039 -129166 -104557 

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 57209 120072 2398 88861 -4560 640 

A.1.1. Odpisy stálých aktiv, odpis pohl. a umoř. oprav. pol.k maj. 42889 96395 83442 60252 0 0 

A.1.2. Změna st. oprav. pol., rezerv a změna stav. čas.rozliš.nákl. a výn. 28975 35485 -81460 4196 -4874 0 

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv vč. oceňovacích rozdílů -15000 -12000 0 24029 0 0 

A.1.4. Vyúčtované nákl. úroky (+), vyúč. výnosové úroky (-) 345 191 416 384 313 640 

A.* Čistý peněžní tok z prov. č. před zdaněním  83889 184808 -26667 92900 -133727 -103917 

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu -36518 78249 54664 -25526 92958 674606 

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 1779 19282 -9793 -38720 -56510 -145445 

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti -190618 -35883 90622 -6201 100519 820051 

A.2.3. Změna stavu zásob 152322 94850 -26165 19395 48950 0 

A.** Čistý peněžní tok z provo. č. před zdaněním a mimoř. položkami 47371 263056 27997 67374 -40768 570689 

A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků -350 -195 -418 -387 -315 -643 

A.4. Přijaté úroky 5 4 2 3 2 3 

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běž. činnost a za doměrky za min. ob. -10400 -18000 -10560 -10290 0 0 

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 36626 244865 17021 56700 -41081 570049 

B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv 0 -301270 0 0 0 -8207 

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 15000 12000 0 0 0 0 

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 15000 -289270 0 0 0 -8207 

C. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 51626 -44405 17021 56700 -41081 531842 

D. Stav peněžních prostředků na konci období 115637 36084 51357 108057 42947 577219 



 
 

Příloha IV Horizontální analýza společnosti ADS autodílna Sever, s. r. o. za období 2005 – 2010 (1/3) 
 

  

Horizontální analýza: relativní změny Horizontální analýza: absolutní změny 

Rok 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

AKTIVA CELKEM 10,5% -4,0% 1,8% -64,1% 36,2% 54000 -23000 10000 -356000 72000 

Dlouhodobý majetek celkem 80,7% -17,9% -16,4% -72,7% 1,2% 205000 -82000 -62000 -229000 1000 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 80,7% -17,9% -16,4% -72,7% 1,2% 205000 -82000 -62000 -229000 1000 

pozemky 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0 0 0 

stavby -32,5% -40,7% -50,0% 0,0% 0,0% -13000 -11000 -8000 0 0 

smv a smv 106,9% -16,8% -15,4% -77,1% 1,5% 218000 -71000 -54000 -229000 1000 

Dlouhodobý finanční majetek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva celkem -58,1% 38,5% 47,0% -49,1% 62,8% -151000 42000 71000 -109000 71000 

zásoby -69,3% 61,9% -27,9% -100,0% 0,0% -95000 26000 -19000 -49000 0 

Krátkodobé pohledávky 2,4% -25,6% 118,8% 38,6% -11,3% 1000 -11000 38000 27000 -11000 

pohledávky z obchodních vztahů 0,0% 100,0% -100,0% 0,0% -30,8% 0 8000 -8000 13000 -4000 

krátkodobé poskytnuté zálohy -7,1% -38,5% 191,7% 20,0% -8,3% -3000 -15000 46000 14000 -7000 

stát - daňové pohledávky 0,0% -100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4000 -4000 0 0 0 

Krátkodobý finan ční majetek -49,4% 24,4% 102,0% -84,5% 512,5% -40000 10000 52000 -87000 82000 

peníze -30,5% 9,8% 128,9% -89,3% 263,6% -18000 4000 58000 -92000 29000 

účty v bankách -100,0% 0,0% -100,0% - 1060,0% -22000 6000 -6000 5000 53000 

časové rozlišení 0,0% 0,0% 5,9% -100,0% 0,0% 0 17000 1000 -18000 0 

PASIVA CELKEM 10,5% -4,0% 1,8% -64,1% 36,2% 54000 -23000 10000 -356000 72000 

Vlastní kapitál 107,4% -35,7% -22,2% -1289,3% 38,4% 29000 -20000 -8000 -361000 -128000 

Základní kapitál 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření minulých let -15,5% -54,0% 100,0% 7,5% 419,8% 16000 47000 -40000 -6000 -361000 



 
 

Příloha V Horizontální analýza společnosti ADS autodílna Sever, s. r. o. za období 2005 – 2010 (2/3) 
 

 

Horizontální analýza: relativní změny Horizontální analýza: absolutní změny 

Rok Rok 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

nerozdělený zisk minulých let 23,9% 56,6% -30,8% 0,0% 0,0% 16000 47000 -40000 0 0 

neuhrazená ztráta minulých let 0,0% 0,0% 0,0% 3,5% 205,1% 0 0 0 -6000 -361000 

Výsledek hospodaření běžného období 81,3% -231,0% -84,2% 5916,7% -64,5% 13000 -67000 32000 -355000 233000 

Cizí zdroje celkem -2,2% 13,6% 2,6% 1,9% 37,6% -10000 61000 13000 10000 200000 

Krátkodobé závazky -3,7% 15,4% -1,2% 5,8% 37,6% -17000 68000 -6000 29000 200000 

závazky z obch. Vztahů 7,5% -5,1% 1,9% 5,7% -4,3% 19000 -14000 5000 15000 -12000 

závazky ke společníkům 1,2% 0,0% 0,0% -8,0% 133,3% 2000 0 0 -13000 200000 

závazky k zaměstnancům 18,2% -15,4% 90,9% 81,0% 0,0% 2000 -2000 10000 17000 0 

závazky ze soc. zabezpečení a z.p. 15,4% -6,7% -21,4% 54,5% 11,8% 2000 -1000 -3000 6000 2000 

Stát-daňové závazky a dotace -138,9% -971,4% -29,5% 9,3% 21,3% -25000 68000 -18000 4000 10000 

Bankovní úvěry a výpomoci 0,0% -100,0% 0,0% -100,0% 0,0% 0 -7 19000 -19000 0 

Časové rozlišení 120,7% -100,0% 0,0% -100,0% 0,0% 35000 -64000 5000 -5000 0 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Tržby za prodej zboží -100,0% 0,0% 0,0% 9050,0% 14,3% -1000 0 20000 1810000 262000 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0 0 15000 

Obchodní marže -100,0% 0,0% 0,0% 9050,0% 13,5% -1000 0 20000 1810000 247000 

Výkony 74,1% -32,7% 22,8% -6,2% 26,6% 289000 -222000 104000 -35000 140000 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 74,1% -32,7% 22,8% -6,2% 26,6% 289000 -222000 104000 -35000 140000 

Výkonová spotřeba 197,6% -58,7% 1,0% 8,3% -20,0% 824000 -729000 5000 43000 -112000 

spotřeba materiálu a energie 553,2% -84,7% 6,4% 18,0% 27,7% 780000 -780000 9000 27000 49000 

služby 15,9% 15,9% -1,1% 4,4% -42,0% 44000 51000 -4000 16000 -161000 



 
 

Příloha VI Horizontální analýza společnosti ADS autodílna Sever, s. r. o. za období 2005 – 2010 (3/3) 
 

 

Horizontální analýza: relativní změny Horizontální analýza: absolutní změny 

Rok Rok 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Přidaná hodnota 2061,5% -90,2% -216,4% 2706,3% 27,8% -536000 507000 119000 1732000 499000 

Osobní náklady součet 16,6% 1,4% -2,7% 26,3% 16,2% 72000 7000 -14000 131000 102000 

mzdové náklady 18,7% 1,3% -2,6% 19,8% 14,3% 59000 5000 -10000 73000 63000 

náklady na soc. zab. a zdravotní poj. 19,1% 1,5% -3,0% -5,4% 41,0% 21000 2000 -4000 -7000 50000 

sociální náklady -100,0% 0,0% 0,0% 0,0% -16,9% -8000 0 0 65000 -11000 

Daně a poplatky 0,0% 11,1% -10,0% -100,0% 0,0% 0 1000 -1000 -9000 13000 

Odpisy DHM A DHNM 125,6% -14,4% -27,7% -100,0% 0,0% 54000 -14000 -23000 -60000 0 

Tržby z prodeje DM a mat. 13,5% 0,5% 2,7% -74,7% -100,0% 250000 10000 58000 -1622000 -548000 

tržby z prodeje dlouhodobého majetku  -100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -15000 0 0 0 0 

tržby z prodeje dlouhodobého materiálu 14,4% 0,5% 2,7% -74,7% -100,0% 265000 10000 58000 -1622000 -548000 

Zůstatková cena prod. DM a materiálu -37,1% 67,6% 14,5% 12,0% -9,0% -509000 583000 209000 199000 -167000 

zůstatková cena prodaného DM 0,0% 0,0% 0,0% -100,0% 0,0% 0 0 24000 -24000 0 

prodaný materiál -37,1% 67,6% 12,8% 13,7% -9,0% -509000 583000 185000 223000 -167000 

Ostatní provozní výnosy -100,0% 0,0% -100,0% 0,0% 12,5% -68000 42000 -42000 16000 2000 

Ostatní provozní náklady 266,7% 536,4% -97,1% 11550,0% -98,3% 8000 59000 -68000 231000 -229000 

Provozní výsledek hospodaření 60,0% -137,5% -152,4% -3327,3% -65,9% 21000 -77000 32000 -366000 234000 

Ostatní finanční náklady 0,0% -22,2% 0,0% -14,3% 16,7% 0 -2000 0 -1000 1000 

Finanční výsledek hospodaření 0,0% -22,2% 0,0% -14,3% 16,7% 0 2000 0 1000 -1000 

Daň z příjmu za běžnou činnost 80,0% -44,4% 0,0% -100,0% 0,0% 8000 -8000 0 -10000 0 

Výsledek hospodaření za běžnou čin. 81,3% -231,0% -84,2% 5916,7% -64,5% 13000 -67000 32000 -355000 233000 

Výsledek hospodaření před zdaněním  80,8% -159,6% -114,3% -9125,0% -64,5% 21000 -75000 32000 -365000 233000 

Suma ročních tržeb 20,3% -6,1% 5,4% 6,1% -4,9% 470000 -170000 140000 169000 -144000 



 
 

Příloha VII: Vertikální analýza společnosti ADS autodílna Sever, s. r. o. za období 2005 – 2010 (1/4) 
 

  

Rok 
Vertikální analýza  

Rok 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

AKTIVA CELKEM 514000 568000 545000 555000 199000 271000 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Dlouhodobý majetek celkem 254000 459000 377000 315000 86000 87000 49,42% 80,81% 69,17% 56,76% 43,22% 32,10% 
Dlouhodobý hmotný majetek 
celkem 254000 459000 377000 315000 86000 87000 49,42% 80,81% 69,17% 56,76% 43,22% 32,10% 

pozemky 10000 10000 10000 10000 10000 10000 1,95% 1,76% 1,83% 1,80% 5,03% 3,69% 

stavby 40000 27000 16000 8000 8000 8000 7,78% 4,75% 2,94% 1,44% 4,02% 2,95% 

smv a ssmv 204000 422000 351000 297000 68000 69000 39,69% 74,30% 64,40% 53,51% 34,17% 25,46% 

Dlouhodobý finanční majetek 260000 109000 151000 222000 113000 184000 50,58% 19,19% 27,71% 40,00% 56,78% 67,90% 

Oběžná aktiva celkem 137000 42000 68000 49000 0 0 26,65% 7,39% 12,48% 8,83% 0,00% 0,00% 

zásoby 42000 17000 32000 70000 97000 86000 8,17% 2,99% 5,87% 12,61% 48,74% 31,73% 

Krátkodobé pohledávky 0 -17000 8000 0 13000 9000 0,00% -2,99% 1,47% 0,00% 6,53% 3,32% 

pohledávky z obchodních vztahů 42000 39000 24000 70000 84000 77000 8,17% 6,87% 4,40% 12,61% 42,21% 28,41% 

krátkodobé poskytnuté zálohy 0 4000 0 0 0 0 0,00% 0,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

stát - daňové pohledávky 81000 41000 51000 103000 16000 98000 15,76% 7,22% 9,36% 18,56% 8,04% 36,16% 

Krátkodobý finan ční majetek 59000 41000 45000 103000 11000 40000 11,48% 7,22% 8,26% 18,56% 5,53% 14,76% 

peníze 22000 0 6000 0 5000 58000 4,28% 0,00% 1,10% 0,00% 2,51% 21,40% 

účty v bankách - 0 17000 18000 0 0 0,00% 0,00% 3,12% 3,24% 0,00% 0,00% 

PASIVA CELKEM 514000 568000 545000 555000 199000 271000 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní kapitál 27000 56000 36000 28000 -333000 -461000 5,25% 9,86% 6,61% 5,05% 
-

167,34% 
-

170,11% 

 



 
 

Příloha VIII: Vertikální analýza společnosti ADS autodílna Sever, s. r. o. za období 2005 – 2010 (2/4) 
 

 

Rok 
Vertikální analýza 

Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Základní kapitál 114000 114000 114000 114000 114000 114000 22,18% 20,07% 20,92% 20,54% 57,29% 42,07% 
Výsledek hospodaření minulých 
let -103000 -87000 -40000 -80000 -86000 -447000 -20,04% -15,32% -7,34% -14,41% -43,22% 

-
164,94% 

nerozdělený zisk minulých let 67000 83000 130000 90000 90000 90000 13,04% 14,61% 23,85% 16,22% 45,23% 33,21% 

neuhrazená ztráta minulých let -170000 -170000 -170000 -170000 -176000 -537000 -33,07% -29,93% -31,19% -30,63% -88,44% 
-

198,15% 
Výsledek hospodaření běžného 
období 16000 29000 -38000 -6000 -361000 -128000 3,11% 5,11% -6,97% -1,08% 

-
181,41% -47,23% 

Cizí zdroje celkem 458000 448000 509000 522000 532000 732000 89,11% 78,87% 93,39% 94,05% 267,34% 270,11% 

Krátkodobé závazky 458000 441000 509000 503000 532000 732000 89,11% 77,64% 93,39% 90,63% 267,34% 270,11% 

závazky z obch. Vztahů 255000 257000 260000 265000 280000 268000 49,61% 45,25% 47,71% 47,75% 140,70% 98,89% 

závazky ke společníkům 161000 163000 163000 163000 15000 350000 31,32% 28,70% 29,91% 29,37% 7,54% 129,15% 

závazky k zaměstnancům 11000 13000 11000 21000 38000 38000 2,14% 2,29% 2,02% 3,78% 19,10% 14,02% 

závazky ze soc. zab. a s. p.  13000 15000 14000 11000 17000 19000 2,53% 2,64% 2,57% 1,98% 8,54% 7,01% 

Stát-daňové závazky a dotace 18000 -7000 61000 43000 47000 57000 3,50% -1,23% 11,19% 7,75% 23,62% 21,03% 

Bankovní úvěry a výpomoci - 7 0 19000 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 3,42% 0,00% 0,00% 

Časové rozlišení 29000 64000 0 5000 0 0 5,64% 11,27% 0,00% 0,90% 0,00% 0,00% 

 
  



 
 

Příloha IX: Vertikální analýza společnosti ADS autodílna Sever, s. r. o. za období 2005 – 2010 (3/4) 
 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
Rok 

Vertikální analýza 

Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby za prodej zboží 1 000 0 0 20 000 
1 830 
000 

2 092 
000 0,04% 0,00% 0,00% 0,73% 63,02% 75,85% 

Náklady vynaložené na prodané 
zboží   0 0 0 0 15 000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,54% 

Obchodní marže 1 000 0 0 20 000 
1 830 
000 

2 077 
000 0,04% 0,00% 0,00% 0,73% 63,02% 75,31% 

Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 390 000 679 000 457 000 561 000 526 000 666 000 17,39% 24,42% 17,79% 20,39% 18,11% 24,15% 

Výkonová spotřeba 417 000 
1 241 
000 512 000 517 000 560 000 448 000 18,59% 44,62% 19,93% 18,79% 19,28% 16,24% 

spotřeba materiálu a energie 141 000 921 000 141 000 150 000 177 000 226 000 6,29% 33,12% 5,49% 5,45% 6,10% 8,19% 

služby 276 000 320 000 371 000 367 000 383 000 222 000 12,30% 11,51% 14,44% 13,34% 13,19% 8,05% 

Přidaná hodnota -26 000 -562 000 -55 000 64 000 
1 796 
000 

2 295 
000 -1,16% -20,21% -2,14% 2,33% 61,85% 83,21% 

Osobní náklady součet 433 000 505 000 512 000 498 000 629 000 731 000 19,30% 18,16% 19,93% 18,10% 21,66% 26,50% 

mzdové náklady 315 000 374 000 379 000 369 000 442 000 505 000 14,04% 13,45% 14,75% 13,41% 15,22% 18,31% 
náklady na soc. zab. a zdravotní 
poj. 110 000 131 000 133 000 129 000 122 000 172 000 4,90% 4,71% 5,18% 4,69% 4,20% 6,24% 

sociální náklady 8 000 0 0 0 65 000 54 000 0,36% 0,00% 0,00% 0,00% 2,24% 1,96% 

Daně a poplatky 9 000 9 000 10 000 9 000 0 13 000 0,40% 0,32% 0,39% 0,33% 0,00% 0,47% 

Odpisy DHM A DHNM 43 000 97 000 83 000 60 000 0 0 1,92% 3,49% 3,23% 2,18% 0,00% 0,00% 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 

1 852 
000 

2 102 
000 

2 112 
000 

2 170 
000 548 000 0 82,57% 75,58% 82,21% 78,88% 18,87% 0,00% 

 
  



 
 

Příloha X: Vertikální analýza společnosti ADS autodílna Sever, s. r. o. za období 2005 – 2010 (4/4) 
 

 

Rok 
Vertikální analýza 

Rok 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku  15 000 0 0 0 0 0 0,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
materiálu 

1 837 
000 

2 102 
000 

2 112 
000 

2 170 
000 548 000 0 81,90% 75,58% 82,21% 78,88% 18,87% 0,00% 

Ostatní provozní výnosy 68 000 0 42 000 0 16 000 18 000 3,03% 0,00% 1,63% 0,00% 0,55% 0,65% 

Ostatní provozní náklady 3 000 11 000 70 000 2 000 233 000 4 000 0,13% 0,40% 2,72% 0,07% 8,02% 0,15% 

Provozní výsledek hospodaření 35 000 56 000 -21 000 11 000 -355 000 -121 000 1,56% 2,01% -0,82% 0,40% -12,22% -4,39% 

Ostatní finanční náklady 9 000 9 000 7 000 7 000 6 000 7 000 0,40% 0,32% 0,27% 0,25% 0,21% 0,25% 

Finanční výsledek hospodaření -9 000 -9 000 -7 000 -7 000 -6 000 -7 000 -0,40% -0,32% -0,27% -0,25% -0,21% -0,25% 

Daň z příjmu za běžnou činnost 10 000 18 000 10 000 10 000 0 0 0,45% 0,65% 0,39% 0,36% 0,00% 0,00% 
Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost 16 000 29 000 -38 000 -6 000 -361 000 -128 000 0,71% 1,04% -1,48% -0,22% -12,43% -4,64% 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním  26 000 47 000 -28 000 4 000 -361 000 -128 000 1,16% 1,69% -1,09% 0,15% -12,43% -4,64% 



 
 

Příloha XI: Optimalizace dodávek elektrické energie společnosti ADS 
autodílna Sever, s. r. o. 

 



 
 

Příloha XII: Optimalizace distribu čních sazeb společnosti ADS 
autodílna Sever, s. r. o. 

 



 
 

Příloha XIII: Optimalizace dodávek zemního plynu společnosti  
ADS autodílna Sever, s. r. o. 

 


