
  

 

 

  



  

 

 

VYSOKÁ ŠKOLů BÁ SKÁ –  TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

KATEDRA MANAGEMENTU 

 

 

 

 

 

 

 

Strategická analýza výrobního a obchodního podniku  

Strategic Analysis of the Manufacturing and Trading Company  

 

 

 

 

 

 

 

Student:     Simona Kalousová 

Vedoucí bakalá ské práce:  Ing. Terezie Mutinová  

 

 

 

 

Ostrava 2014



  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod kování 

 Velmi d kuji paní Ing. Terezii Mutinové za cenné vedení, pomoc a ochotu p i 

odborných konzultacích, které mi byly velkým p ínosem p i tvorb  mé bakalá ské práce. Také 

d kuji zam stnanc m společnosti TEMPISH, s. r. o. a p edevším panu Ing. Tomáši 

Hromádkovi za poskytnuté informace a vst ícný p ístup.  



 

3 

 

Obsah 

1 ÚVOD ............................................................................................................................................. 4 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA STRATEGICKÉ ANALÝZY ............................................... 5 

2.1 STRůTEGICKÉ ÍZENÍ................................................................................................................... 5 

2.2 STRATEGICKÁ ANALÝZA ............................................................................................................. 6 

2.3 ANůLÝZů VN JŠÍHO PROST EDÍ .................................................................................................. 7 

2.3.1 Analýza vlivu makrookolí ................................................................................................. 8 

2.3.2 Analýza vlivu mikrookolí ............................................................................................... 13 

2.4 ANůLÝZů VNIT NÍHO PROST EDÍ ............................................................................................. 15 

2.5 FINůNČNÍ ůNůLÝZů .................................................................................................................. 17 

2.5.1 Pom rové ukazatele ........................................................................................................ 17 

2.6 SWOT ANALÝZA ...................................................................................................................... 22 

2.6.1 Postup SWOT analýzy .................................................................................................... 24 

2.6.2 Diagram SWOT analýzy ................................................................................................. 25 

3 CHARAKTERISTIKA PODNIKU ........................................................................................... 27 

3.1 HISTORIE ................................................................................................................................... 27 

3.2 PROPAGACE............................................................................................................................... 28 

4 PRAKTICKÁ APLIKACE VYBRANÝCH METOD .............................................................. 29 

4.1 PEST ANALÝZA PRO PODNIK TEMPISH, S. R. O. ...................................................................... 29 

4.1.1 Politické a legislativní faktory ........................................................................................ 29 

4.1.2 Ekonomické faktory ........................................................................................................ 30 

4.1.3 Technologické faktory .................................................................................................... 33 

4.1.4 Sociokulturní faktory ...................................................................................................... 34 

4.2 PORTER V MODEL P TI SIL........................................................................................................ 35 

4.3 ANůLÝZů VNIT NÍHO PROST EDÍ ............................................................................................. 39 

4.4 FINůNČNÍ ůNůLÝZů .................................................................................................................. 42 

4.5 SWOT ANALÝZA ...................................................................................................................... 46 

5 NÁVRHY ů DOPORUČENÍ ..................................................................................................... 52 

6 ZÁV R ......................................................................................................................................... 54 

SEZNůM POUŽITÉ LITERATURY ................................................................................................. 55 

SEZNAM ZKRATEK ........................................................................................................................... 57 

SEZNůM OBRÁZK  

SEZNAM TABULEK 

SEZNůM P ÍLOH 

P ÍLOHY 



 

4 

 

1 Úvod 

Prost edí, ve kterém se podniky nacházejí, se neustále m ní. Proto, aby subjekt usp l 

v tomto dynamickém okolí, je nutné vyhledávat a využívat daných p íležitostí. Konkurenti se 

snaží prorazit na trhu s n čím novým, s n čím, co by upoutalo pozornost a vyvolalo zvýšení 

poptávky po daném výrobku či služb . V dnešní dob  je velmi d ležitá originalita, tedy p ijít 

s n čím jedinečným. Podniky se soust eďují na neustálé zlepšování a inovace, aby získaly 

konkurenční výhodu a lepší postavení na trhu.  

Strategické analýze je tak v nována náležitá pozornost, neboť umož uje p edvídat 

zm ny, které mohou v okolí podniku nastat, a p ipravit jej na nep íznivé situace. Ohrožený 

podnik tak m že lépe reagovat na nenadálé události a vzdorovat jim. Pomocí strategické 

analýzy lze nalézt své silné stránky a p íležitosti, kterých m že podnik následn  využít. 

Rovn ž je možné nalézt slabé stránky a ohrožení, které je nutné eliminovat, ale také jim 

p edcházet. 

V rámci teoretické části této bakalá ské práce budou zpracovány teoretické poznatky 

pot ebné pro provedení strategické analýzy, které poslouží jako podklad pro aplikování na 

konkrétní podnik.  Významná část práce se soust edí na finanční analýzu, díky které je možné 

zjistit finanční situaci podniku, a SWOT analýzu, pomocí které lze určit strategii.  

Cílem bakalá ské práce je provedení strategické analýzy vybraného podniku 

a následné navržení nejvhodn jší strategie pro situaci, ve které se podnik nachází.  Pro tento 

účel byl vybrán obchodní a výrobní podnik TEMPISH, s. r. o., jehož hlavním zam ením je 

dodávání sportovních pot eb na trh. 

Volba strategie je velmi d ležitou součástí, neboť hraje významnou roli v dosahování 

stanovených cíl , p edevším pak dlouhodobých. Špatn  zvolená strategie by mohla být 

velkým ohrožením pro podnik, oslabujícím jeho pozici či dokonce znamenajícím zánik 

společnosti. Strategická analýza umožní stanovit vhodnou strategii s ohledem na vn jší 

i vnit ní prost edí podniku. Lze tak využít všech možných p íležitostí, vyvarovat se 

ohrožením, p ipravit podnik na zm ny, poznat, kdo jsou zákazníci a konkurenti. Pomocí 

Porterovy analýzy je možné zjistit, jaký vliv mají kupující, dodavatelé, jaká je hrozba 

substitut  v daném odv tví apod. Tyto informace jsou pro správné strategické ízení podniku 

nezbytné a vedení podniku by jim tak m lo v novat sv j čas a pozornost. 
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2 Teoretická východiska strategické analýzy  

V rámci teoretické části této bakalá ské práce budou zpracována dle r zných autor  

a odborných publikací témata, která budou následn  aplikována v praktické části na výrobní 

a obchodní podnik TEMPISH, s. r. o. 

2.1 Strategické ízení 

Strategické ízení je velmi d ležitý proces, který slouží zejména k rozpoznání 

p íležitostí a stanovení strategie podniku. Tento proces p ispívá k rozvoji podniku a je 

uskuteč ován na základ  tvorby a realizace jednotlivých strategií. 

Strategie je stanovena, aby na základ  souladu vnit ních zdroj  podniku s jeho vn jším 

okolím, byl subjekt úsp šný a využil daných p íležitostí, které se v okolí nachází. Strategie 

jsou využívány p edevším vrcholovým managementem pro dosažení stanovených cíl . [11] 

Jedním z úkol  strategie je p ipravit podnik na situace, které mohou nastat 

v budoucnosti. Dle Dedouchové [2] lze strategii definovat jako „Stanovení dlouhodobých cílů 

podniku, průběh jednotlivých strategických operací a rozmístění podnikových zdrojů 

nezbytných pro splnění daných cílů tak, aby tato strategie vycházela z potřeb podniku, 

přihlížela ke změnám jeho zdrojů a schopností a současně odpovídajícím způsobem reagovala 

na změny v okolí podniku.“.  

Strategické ízení usiluje p edevším o soulad mezi posláním podniku, jeho 

dlouhodobými cíli a disponibilními zdroji, pot ebnými pro dosažení t chto cíl . 

Nejd ležit jším úkolem strategického ízení je stanovení správných strategií a následn  

kontrola jejich uskutečn ní. [6] 

Jde tedy zejména o to, stanovit si dlouhodobé cíle tak, aby jich bylo možné dosáhnout 

a p itom využít všech možných p íležitostí a silných stránek podniku, vyhnout se ohrožením 

a eliminovat slabé stránky podniku. R zné podniky mají stanoveny r zné cíle, nap . postavení 

na trhu, maximalizace zisku, maximalizace tržní hodnoty, konkurenční pozice, kvalita 

výrobku a poskytovaných služeb. Strategické cíle jsou výsledky, které jsou v budoucnu 

očekávány a jsou v souladu s posláním a vizí podniku. Zjednodušen  ečeno je cíl to, čeho 

chce podnik dosáhnout prost ednictvím své existence a svých aktivit. Každý stanovený cíl by 

se m l ídit pravidlem SMůRT, dle kterého by m l být: [8] 
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S = specifický – cíl musí být pro srozumitelnost p esn  definovaný a vymezený, 

M = m itelný – cíl musí být kvantifikovatelný, aby jej bylo možné m it, 

A = akceptovatelný – je d ležité, aby byl cíl akceptován t mi, kdo jej musí splnit, 

R = realistický – dosažení cíle nesmí být p íliš náročné ani jednoduché, 

T = časov  vymezený – musí být p esn  vymezen termín spln ní cíle.  

2.2 Strategická analýza 

Pro získání konkurenční výhody je d ležité stanovit strategie podniku a pomocí 

strategického myšlení p edvídat, co by se mohlo stát, tedy myslet do budoucna a podnik na 

zm ny p ipravit. Cílem strategické analýzy je nejd íve identifikovat, poté analyzovat 

a nakonec ohodnotit veškeré faktory, které mohou mít vliv na volbu cíl  a strategie podniku. 

Posuzuje se, zda jsou současné strategie vhodné či jakou novou strategii zvolit.  

Strategická analýza je základem pro definování strategie podniku, která se pro každý 

podnik liší. Neexistuje tedy žádná univerzální strategie, která by mohla být použita ve všech 

podnicích či v podnicích velmi podobných. Je d ležité stanovit si cíle kvantitativní 

i kvalitativní a na jejich základ  také vhodnou strategii. [11] 

Strategická analýza se d lí na dva okruhy či základní fáze, kterými jsou analýza 

vn jšího okolí podniku a analýza vnit ních zdroj  podniku. Pro analýzu vn jšího prost edí se 

využívají nejčast ji PEST analýza, metoda 4C a Porter v model p ti sil. P i analýze vn jšího 

prost edí se pak hodnotí finanční, lidské, hmotné a nehmotné zdroje podniku. Pomocí t chto 

analýz lze zhodnotit situaci subjektu a odhalit vlivy, které jej nejvíce ovliv ují. Okolí podniku 

se neustále m ní, proto je t eba prost edí monitorovat a pomocí analýz zjišťovat, zda se jedná 

pro daný podnik o p íležitosti či hrozby. Podniky využívají analýzu p i stanovení 

dlouhodobých cíl  a jejich strategie. Strategickou pozici lze určit pomocí vn jších a vnit ních 

faktor , které na podnik p sobí. [6]  

Tyto faktory ve vn jším a vnit ním prost edí jsou vzájemn  propojeny a jejich vazby 

jsou znázorn ny na Obr. 2.1.  
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2.3 ůnalýza vn jšího prost edí 

Každý podnik by m l p i své existenci klást d raz na mezinárodní a národní trendy, 

snažit se jim porozum t a p izp sobit tak svou činnost. Je d ležité brát ohled na mezinárodní 

okolí tak jako na národní, neboť domácí prost edí m že být výrazn  ovlivn no zahraničními 

vlivy a událostmi. N které zahraniční firmy p ichází s inovacemi a novými technologiemi 

stále čast ji a domácí podniky se musí snažit tyto trendy následovat, aby na trhu usp ly 

a udržely si svou konkurenceschopnost. Nemén  d ležitá je analýza domácího prost edí, 

kterou mohou využít všechny podniky pro rozbor trend  politických, ekonomických, 

legislativních, společenských, ekologických a také technologických, které mají výrazný vliv 

na podnik a jeho existenci. [8] 

ůnalýza vn jšího okolí se zabývá faktory, které p sobí na podnik na makro i mikro 

úrovni. Jedná se tedy o analýzu makrookolí a mikrookolí. Vazby a jednotlivé faktory 

makrookolí a mikrookolí jsou vyobrazeny na Obr. 2.2. 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Strategická analýza [11] 
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2.3.1 Analýza vlivu makrookolí 

ůnalýze vlivu makrookolí je zam ena pouze na faktory p sobící na makroúrovni. 

V tomto prost edí p sobí vlivy, které vznikají mimo podnik, avšak jeho fungování výrazn  

ovliv ují. Tyto vlivy mohou být politického, ekonomické, technologického či sociálního 

charakteru. Pro analýzu makrookolí lze použít dv  níže popsané metody, PEST analýzu 

a metodu 4C, které jsou d ležité p edevším pro vnímání hrozeb a p íležitostí nacházející se 

v okolí podniku. [11] 

Makrookolí je pro všechny podniky společné. Podmínky, se kterými se potýkají, 

a faktory, které na n  p sobí, jsou pro všechny subjekty stejné. Podnik tedy musí využít svých 

silných stránek a p íležitostí p i strategii, aby byl schopen konkurovat okolním subjekt m. 

D ležité je p edevším zvolit správnou strategii, která nebude odporovat okolí a umožní 

podniku dosáhnout maximální výkonnosti. Zvolení správné strategie by m lo vést k dosažení 

a udržení konkurenční výhody, která podnik odliší od ostatních. Podstatné je rozhodnout se 

správn  a k tomuto rozhodnutí mají napomoci výsledky strategické analýzy, díky kterým by 

m lo být zvolení správné strategie jednodušší. [2] 

Obr. 2.2 Okolí podniku [2] 
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PEST ANALÝZA 

Makrookolí p edstavuje prost edí, ve kterém na podnik p sobí jednotlivé okolní vlivy. 

Tyto vlivy m žeme rozd lit pomocí PEST analýzy jako politické, ekonomické, sociokulturní 

a technologické.  

Cílem této analýzy není definovat všechny možné existující vlivy, ale pouze konkrétní 

faktory, které jsou d ležité a jsou s podnikem t sn  spjaty. D ležité je tedy vyhledat faktory, 

které mají na podnik vliv, zjistit jak velký jejich vliv je, jaké to m že mít následky a poté 

vyzdvihnout ty nejd ležit jší, kterými se bude podnik zabývat.  

Název této analýzy vznikl práv  z počátečních písmen t chto oblastí: [5] 

P – politické, 

E – ekonomické, 

S – sociální, 

T – technologické. 

N která literatura zmi uje pro rozbor makrookolí rozší enou analýzu PESTEL, která 

se liší p idáním dalších vliv : 

 E – ekologické neboli environmentální, 

 L – legislativní. 

P íklady jednotlivých faktor  p sobících na podnik (viz Obr. 2.3) jsou výčtem 

základních faktor , které je možné v okolí podniku nalézt. ůvšak míra jejich p sobení na 

jednotlivé podniky se m že lišit. Dochází nejen k rozdílným vliv m u jednotlivých podnik , 

ale také ke zm nám v čase. Je tedy d ležité sledovat intenzitu p sobení t chto faktor  a jejich 

dopady na podnik. Dle této analýzy je možné zhodnotit, které faktory m ly nejv tší vliv 

v minulosti, které ovliv ují podnik v současné dob , ale také které budou mít významný vliv 

v budoucnu. [11] 
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Politické a legislativní faktory  

Mezi politické a legislativní faktory adíme p íležitosti i ohrožení, vyplývající 

z politické situace zem . Jsou to zejména da ové zákony, antimonopolní zákony, cenová 

politika, ochrana životního prost edí, ochrana spot ebitele apod. [11] 

 Politické faktory ovliv uje p edevším druh a stabilita vlády, svoboda tisku, korupce 

a byrokracie, zm ny v politickém prost edí a regulace ekonomiky. Do legislativních faktor  

jsou za azeny zákony a na ízení jako obchodní právo, pracovní právo, občanské právo, trestní 

právo, regulace cen, importu a exportu. [3] 

Ekonomické 

Za ekonomické faktory lze považovat ohrožení i p íležitosti, vycházející z ekonomické 

situace, jako je úroková míra, míra inflace, míra ekonomického r stu, da ová politika 

a sm nný kurz. [11] 

Tyto faktory lze rozd lit podle toho, jak jsou stabilní, tedy zda se s časem m ní či 

nikoli. Jako faktory nestabilní lze označit fázi ekonomického cyklu, hospodá skou politiku 

Obr. 2.3 PEST analýza [11] 
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vlády a vývoj cen a poptávky na trhu. Mezi faktory stabilní pat í úrove  ekonomiky, její 

konkurenceschopnost a charakter. [3] 

Technologické 

Jednou z nejd ležit jších činností v podniku jsou inovace a s nimi související 

technologický rozvoj. Technologický rozvoj m že velmi siln  ovlivnit postavení podniku na 

trhu a subjekt se tak m že stát úsp šn jším. Podniky se neustále snaží zlepšovat své 

technologie a postupy, zabránit tak zastarávání a tím získat velmi výraznou konkurenční 

výhodu. 

Sociální a kulturní 

Sociální a kulturní faktory vyplývají z postoj  a života obyvatelstva a jejich struktury. 

Často diskutované téma stárnutí populace, které p ináší ad  problému, p ináší také 

p íležitosti pro výrobce kosmetiky a zdravotních pot eb, zejména pak v oblasti výzkumu 

 vývoje. [11] 

Mezi faktory sociální a kulturní pat í zejména v k, pohlaví, náboženství, vzd lání, 

rozd lování p íjm , množství a kvalita pracovní síly a kvalita života. Mimo tyto faktory je 

d ležitá také historie, kterou je obyvatelstvo výrazn  ovlivn no. Vlivem demografického 

vývoje se také neustále m ní životní styl obyvatelstva, který musí být brán v úvahu p i 

výzkumu a vývoji nových produkt . Jde nap íklad o oblékání či zp sob trávení volného 

času. [3] 

METODA 4C 

Jedním z velmi diskutovaných témat v podniku je globalizace a její vlivy na vn jší 

prost edí podniku. Díky globalizaci zanikají bariéry mezinárodního obchodování a vzniká 

nová konkurence. Podniky se tak musí více zam it na volbu vhodné strategie p i globální 

expanzi a zde je možné použít práv  model 4C, který se využívá p edevším pro analýzu 

globalizačních, ale i lokálních trend . Tento model je znázorn n na následujícím Obr. 2.4. 

Podniky si tak kladou otázku, která strategie bude práv  pro n  tou nejvhodn jší. Zda 

zvolit globální strategii, ve které bude sv t a regiony považovány za homogenní trh, nebo 

lokální strategii, která se zam uje pouze na jeden region nebo na každý region zvlášť. [11] 
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Název této metody vznikl odvozením počátečních písmen dle anglických názv  

faktor , kterými se tento model zabývá: 

C – customers = zákazníci, 

C – cost = náklady, 

C – competition = konkurence, 

C – country = národní specifika. 

 

Zákazníci (Customers) 

Podnik hledá odpov di p edevším na otázky, kdo jsou jeho zákazníci a jaké jsou jejich 

požadavky, p ání a očekávání, zda bude k uspokojení p ání zákazník  t eba r znorodého 

produktu či postačí produkt homogenní. 

Náklady (Cost) 

S neustálým tlakem na rozvoj technologií a s tím souvisejícími inovacemi rostou také 

náklady na vývoj nových technologií, které se mohou stát neúnosné i pro velké podniky. 

P íkladem odv tví, ve kterých jsou tyto náklady vysoké, je automobilový, strojírenský 

a letecký pr mysl.  

Dále se projevují vysoké náklady na výrobu a marketing. Je kladen d raz na 

dosahování velkého objemu produkce a tím dosahování výnos  z rozsahu.  

Obr. 2.4 Model 4C [11] 
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Konkurence (Competition) 

Vlivem globalizace začaly velké podniky obchodovat na celosv tové úrovni a malé 

podniky se tak dostávají do výrazné konkurenční nevýhody, kdy si nemohou dovolit 

p esunout svou výrobu do výhodn jších podmínek s nižšími náklady.  

Národní specifika (Country) 

P ekážkami pro globalizaci se mohou stát p edevším protekcionistická obchodní 

politika, technické standardy a kulturní a institucionální normy, které se mohou lišit 

v jednotlivých zemích. [11] 

2.3.2 Analýza vlivu mikrookolí 

Na úrovni mikrookolí se jedná p edevším o analýzu odv tví a na ni navazující analýzu 

konkurenčních sil. Jde o faktory, které ovliv ují atraktivitu a tím i úsp šnost podniku. [11] 

Pro analýzu mikrookolí lze využít Porter v model p ti sil, jehož princip bude 

vysv tlen v následující kapitole. 

PORTER V MODEL P TI SIL 

Základem existence prosperujícího podniku a jeho rozvoje je analýza samotného 

podniku a jeho okolí. Prost ednictvím analýzy je možné p edejít nenadálým událostem, které 

pro podnik mohou hrát klíčovou roli. P íkladem takových nenadálých událostí Ězm ně m že 

být vstup potencionálních konkurent  na trh, nové strategie a taktiky konkurent . Výstupem 

této analýzy je objasn ní otázek, jak si podnik stojí v podnikatelském prost edí a jak se mu 

povede v budoucnosti. Konkurence p sobící na podnik závisí na vlivu kupujících, dodavatel , 

na hrozbách substitučních výrobk , riziku vstupu nových konkurent  a stupn m rivality mezi 

podniky uvnit  mikrookolí.  

Michael Eugene Porter je autorem modelu p ti sil, n kdy také nazývaného dle jeho 

jména Porter v model. Model je založen na analýze vzájemného p sobení sil v odv tvovém 

prost edí podniku. Tato analýza se skládá z t chto p ti sil: [8] 

- riziko vstupu potenciálních konkurent , 

- rivalita mezi stávajícími podniky, 

- smluvní síla kupujících, 
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- smluvní síla dodavatel , 

- hrozby substitučních výrobk . 

Riziko vstupu potenciálních konkurent  

První z Porterových p ti sil je nazvána riziko vstupu potenciálních konkurent . Za 

potencionální konkurenty lze považovat podniky, které nejsou konkurencí v současnosti, ale 

mohly by se jí stát a snížit tak ziskovost podniku. Velikost této síly závisí na hrozb  vstupu 

nového konkurenta. Riziko lze hodnotit dle snadnosti vstupu konkurent  do odv tví, které 

souvisí s p ekonáním bariér pro vstup do tohoto odv tví. [2] 

Mezi tyto bariéry lze za adit nap . úspory z rozsahu a zkušenostní efekt, technologii 

a speciální know-how, znalost značky a oddanost zákazník , kapitálovou náročnost, absolutní 

nákladové výhody, p ístup k distribučním kanál m, legislativní opat ení a státní zásahy. [11] 

Rivalita mezi podniky uvnit  mikrookolí 

Rivalita vznikající mezi stávajícími podniky v určitém mikrookolí je další 

z Porterových sil, na základ  které m že vznikat cenová válka. [Ň] 

Intenzita konkurenční rivality m že být r zná a je ovlivn na n kolika faktory, mezi 

které pat í počet a velikost konkurent  v konkurenčním odv tví, míra r stu trhu, vysoké fixní 

náklady, diferenciace produkt , vstupní bariéry z odv tví, akvizice slabších podnik  a počet 

globálních zákazník . [11] 

Smluvní síla kupujících 

Kupující p edstavují vysokou hrozbu, neboť mohou požadovat nízké ceny, vysokou 

kvalitu služeb a výrobk , a tím zvyšovat výrobní náklady podniku a snižovat zisk. [3] 

D ležité je zam it se na pot eby a p ání zákazník  a najít mezi nimi kompromis. 

Smluvní síla dodavatel   

Také dodavatelé mohou být hrozbou pro podnik, který je na dodavatelích závislý, 

a mnohdy musí p istoupit na zvýšení cen či snížení kvality. Dodavatelé a jejich silný vliv se 

tak mohou stát velkým problémem a hrozbou v odv tví. [3]  
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Hrozby substitučních výrobk  

Za poslední z p ti sil je považována hrozba substitučních výrobk  neboli jejich 

konkurenční síla. Pokud v mikrookolí existují substituty, které mohou daný výrobek či službu 

nahradit, vzniká konkurence, která nutí ke snižování cen, neboť zákazníci mají možnost si 

vybrat produkt výhodn jší. Pokud produkt substituty nemá, podnik má možnost stanovit si 

bez obav vyšší cenu a dosáhnout tak vyššího zisku. [Ň] 

Konkurenční sílu substitut  ovliv uje ada faktor  jako je relativní výše cen substitut , 

diferenciace substitut  a náklady na zm nu. Hrozba, kterou nám substituty p inášejí, závisí na 

jejich cen  a kvalit . D ležité je se snažit výrobky diferencovat nebo použít velmi poutavou 

reklamu a zaujmout tak zákazníka. [11]  

 

T chto p t již výše zmín ných sil a jejich propojení je pro v tší názornost uvedeno 

níže na Obr. 2.5. 

 

 

2.4 ůnalýza vnit ního prost edí  

Jak již bylo zmín no, zvolená strategie podniku musí reagovat na zm ny v okolí, ať už 

se jedná o hrozby či p íležitosti, a p itom musí být v souladu s cíli podniku. Vnit ní prost edí 

organizace p edstavují zdroje podniku a schopnost je využívat. ůnalýza vnit ních zdroj  

podniku hodnotí determinanty strategické zp sobilosti podniku. Tyto informace slouží 

p edevším k budování a udržení konkurenční výhody.  

Obr. 2.5 Porter v model p ti sil [2] 
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Dle autorky Sedláčkové [11] „Úkolem této analýzy je identifikovat strategicky 

významné zdroje a schopnosti a následně specifické přednosti podniku jako zdroje 

konkurenční výhody.“  

ůby bylo možné zjistit konkurenční sílu podniku, využívá analýza vnit ních zdroj  

a schopností podniku následující faktory: 

- hmotné zdroje,  

- lidské zdroje,  

- finanční zdroje,  

- nehmotné zdroje.  

Hmotné zdroje 

Tyto zdroje zahrnují stroje, za ízení, pozemky, budovy, haly a dopravní prost edky, 

jde tedy p edevším o dlouhodobý hmotný majetek podniku. Hodnotí se jejich konkurenční 

výhody, a to na základ  počtu, kapacity, rozlohy, spot eby a podobných vlastností, které k ní 

p ispívají.  

Lidské zdroje 

Zde se jedná o počet zam stnanc  a jejich kvalifikaci, motivaci a také adaptabilitu. 

Konkurenční výhoda je dána zejména kvalifikací pracovník  a manažer .  

Finanční zdroje 

Finanční zdroje obsahují nejen zdroje vlastní, ale také cizí, které mají vliv na finanční 

strukturu a stabilitu celého podniku. Tuto finanční strukturu a celkovou finanční situaci 

podniku lze zjistit pomocí provedení finanční analýzy. 

Nehmotné zdroje 

Jsou charakterizovány oblastí technologie (know-how, patenty, licence, obchodní 

tajemství apod.ě a oblastí zahrnující pov st podniku, ochrannou známku nebo značku 

podniku. [11] 
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Pro analýzu vnit ního prost edí podniku lze využít také metodu VRIO, která rozd luje 

zdroje organizace na fyzické, lidské, nehmotné a finanční. Hodnotí a analyzuje p sobení 

t chto zdroj  dle uvedených znak : [5] 

V - value = hodnota, 

R - rareness = vzácnost, 

I - imitability = napodobitelnost, 

O - organization = schopnost organizační struktury firmy tyto zdroje využít.  

2.5 Finanční analýza 

V dnešní dob  dochází často ke zm nám ekonomického prost edí, ať už se jedná 

o zm nu konkurenční pozice firmy či zm ny tržní a oborové struktury. S t mito zm nami 

a schopností podniku na n  reagovat souvisí finanční analýza. Ta vyjad uje reálnou 

ekonomickou situaci firmy a pomocí finančních ukazatel  hodnotí úsp šnost a finanční 

výkonnost podniku. Tuto analýzu je možno použít jako analýzu hodnotící vývoj a minulost 

nebo analýzu budoucího vývoje, která se využívá pro finanční plánování. [10] 

Výsledky finanční analýzy nevyužívají jen manaže i či vlastníci podniku, ale slouží 

také pro informovanost zam stnanc , dodavatel , odb ratel , obchodních partner  a dalších 

subjekt , které zajímá finanční situace podniku. 

 Na základ  finančních ukazatel , se tyto subjekty mohou rozhodovat, zda s podnikem 

spolupracovat a jaké riziko tak podstupují. Jedním z p íklad  využití výsledk  finanční 

analýzy m že být banka, která se rozhoduje na základ  hodnoty finančního ukazatele likvidity 

Ěschopnosti dostát svým závazk mě, zda klientovi finanční pomoc poskytne. Výsledky 

získané pomocí hodnocení finanční situace podniku jsou velmi d ležité pro top management 

podniku a jeho následná strategická rozhodnutí. Finanční analýza souvisí také se SWOT 

analýzou, neboť nám poukazují na silné a slabé stránky podniku. SWOT analýza bude 

podrobn ji popsána pozd ji. 

2.5.1 Pom rové ukazatele 

Tyto ukazatele jsou velmi často využívány pro hodnocení finanční situace podniku, 

neboť podklady pro jejich výpočet jsou snadno zjistitelné z účetních výkaz .  
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Dle výsledných hodnot pom rových ukazatel  je možné odpov d t na n kolik 

základních otázek jako nap .: [10] 

- Využívá podnik svá aktiva efektivn ? 

- Jaká je kapitálová struktura podniku? 

- Má podnik dostatek kapitálu? 

- Jaké je riziko, že společnost nebude schopna splácet v itel m? 

- Jaká je doba obratu zásob?  

 

Ukazatele je možné členit dle výkaz , ze kterých je čerpáno, a z hlediska zam ení 

pom rových ukazatel . Rozd lení pom rových ukazatel  dle jejich zam ení popisuje 

následující Obr. 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukazatele likvidity 

Likvidita vyjad uje schopnost podniku dostát svým závazk m. Pro jednotlivé druhy 

likvidit jsou stanoveny doporučené hodnoty, neboť není dobré mít p íliš vysokou či p íliš 

nízkou likviditu. Podnik musí být schopen dostát svým závazk m, ale také musí dostatečn  

zhodnotit své prost edky. 

Obr. 2.6 Pom rové ukazatele [10] 
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ž á = ℎ é í řℎ   ž  í  
(2.1) 

Okamžitá likvidita nebo také likvidita 1. stupn  je pom rem t ch nejlikvidn jších 

položek z rozvahy. Doporučená hodnota pro tento ukazatel se pohybuje v rozmezí 0,9-1,1. 

ůvšak v ČR je tato pr m rná hodnota daleko nižší a m že dosahovat i 0,Ň. [10] 

Likvidita Ň. stupn  oproti b žné likvidit  neobsahuje zásoby a íká, kolika korunami 

pohledávek a hotovosti je pokryta 1 koruna krátkodobých závazk . Hodnota ukazatele by 

m la být rovna 1, tedy pom r mezi položkami by m l být 1:1 nebo v rozmezí 1-1,5. [10] 

ěž á = ěž á á é ℎ  (2.3) 

Likvidita ň. stupn  vyjad uje, kolikrát jsou krátkodobé závazky pokryty ob žnými 

aktivy. Platební schopnost podniku se zvyšuje spolu se zvyšováním hodnoty ukazatele. 

Hodnota tohoto ukazatele je určena v rozmezí 1,5-2,5. [10] 

Ukazatele rentability 

 Rentabilitu lze dle R čkové definovat následovn . [10] „Rentabilita neboli výnosnost 

vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku 

použitím investovaného kapitálu.“ Pro výpočet t chto ukazatel  se využívá výkaz  zisku 

a ztráty a rozvahy.    

� = celkový ž ý á  (2.4) 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA) vyjad uje celkovou efektivnost 

společnosti.  

� � = ℎ é ℎ + í á  (2.5) 

ℎ á = ěž á − á
á é ℎ  

 

(2.2) 



 

20 

 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE) slouží k určení efektivnosti 

hospoda ení podniku. 

�� = í kapitál (2.6) 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) udává výnosnost kapitálu, který byl vložen do 

společnosti vlastníky nebo akcioná i. 

 � = zisktržby (2.7) 

Ukazatel rentability tržeb (ROS) vyjad uje pom r hospodá ského výsledku a tržeb. Za 

položku zisk i tržby lze dosadit r zné hodnoty, podle toho k jakému účelu bude ukazatel 

použit. Za jmenovatele je možné dosadit tržby, které tvo í pouze provozní výsledek 

hospoda ení, ale i celkové tržby podniku. Výsledek ukazatele rentability tržeb p edstavuje, jak 

je podnik schopen dosáhnout zisku p i daných tržbách, neboli kolik korun zisku p ipadá na 

1 Kč tržeb. [10] 

Ukazatele aktivity 

Další pom rové ukazatele hodnotí aktivitu podniku a jeho nakládání s finančními 

prost edky. Nejsou zde stanoveny žádné hranice a doporučené hodnoty, ale podnik by m l 

usilovat o co nejvyšší obrat a co nejnižší dobu obratu. [9] 

 ý ℎ = ž
 (2.8) 

Obrat celkových aktiv vyjad uje, jak efektivn  jsou aktiva využívány. 

 á = žá  
(2.9) 

Tento ukazatel vyjad uje počet obrátek za sledované období, nejčast ji jeden rok. 

P esn ji definuje, kolikrát se jednotlivé položky zásob p em ní na peníze. 

  á = 3  á  (2.10) 
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Doba obratu zásob udává, po jakou dobu, jsou zásoby uskladn ny a vážou na sebe 

finanční prost edky. 

 ℎ á = žℎ á  (2.11) 

Vyjad uje počet obrátek pohledávek za dané období. Tato hodnota znázor uje dobu, 

po kterou jsou finanční prost edky vázány v pohledávkách. 

doba obratu pohledávek = 3obrat pohledávek (2.12) 

Doba obratu pohledávek neboli doba jejich splatnosti udává počet dn  splacení 

pohledávek. [9] 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti umožní získat p edstavu o finanční situaci podniku, ať už pro 

vlastníky, v itele či potencionální partnery. Udává informace o riziku, které podnik má, 

neboť se zvyšujícím se cizím kapitálem a povinností splácet roste také riziko. ůvšak i p es 

rostoucí riziko není vhodné se cizím zdroj m vyhýbat, neboť jsou levn jší než zdroje vlastní. 

Cizí zdroje p ináší tzv. da ový efekt, kterým díky da ov  uznatelným náklad m, v tomto 

p ípad  úrok m, dochází ke snížení da ového základu a tak i da ové povinnosti. [7] 

á ž = í á  
(2.13) 

Hodnota tohoto základního ukazatele je vyjád ená v procentech. Doporučená hodnota 

pom ru cizích zdroj  a celkových aktiv je udávána v rozmezí 30-60 %.  

í  ž = í í á  (2.14) 

Pom r cizích zdroj  a vlastního kapitálu je ukazatelem míry zadluženosti, který je 

d ležitý p edevším pro v itele a banky p i poskytnutí úv r . Dle ukazatele je možné zjistit 

riziko pro v itele, neboť jeho zm na vyjad uje, jak se podíl cizích zdroj  na vlastním 

kapitálu m ní, zda se zvyšuje či snižuje. [7] 



 

22 

 

ú é í = � � + ú  éú  é  (2.15) 

Dalším ukazatelem pro zhodnocení finanční situace podniku je úrokové krytí, které je 

významné p edevším pro v itele. Tento pom rový ukazatel vyjad uje, kolikanásobn  zisk 

p evyšuje úroky. Pro v itele je tak možné zjistit, zda bude podnik schopen platit úroky či 

nikoli. [10] 

Finanční situace podniku se tedy odvíjí p edevším od výsledk  již zmín ných 

pom rových ukazatel , které hodnotí reálnou ekonomickou situaci a výkonnost podniku. 

2.6 SWOT analýza 

Výsledky výše zmín ných analýz vn jšího a vnit ního prost edí lze použít k vytvo ení 

SWOT analýzy, tedy určení silných a slabých stránek podniku, jejich p íležitostí a hrozeb 

(viz Obr. 2.7). Tato analýza se provádí zejména v konečné fázi strategické analýzy podniku. 

Hlavním cílem je zjistit, jak je podnik schopen reagovat na zm ny v prost edí p inášející 

hrozby i p íležitosti, a zda je schopen využít daných p íležitostí a silných stránek podniku. Její 

výsledky jsou d ležité pro zvolení či zm nu strategie podniku. 

SWOT analýza je nazývána dle počátečních písmen anglických názv : 

S – strenghts = silné stránky, 

W – weaknesses = slabé stránky, 

O – oportunities = p íležitosti, 

T – threats = hrozby. 

Pro lepší výsledek SWOT analýzy by se m lo p i jejím vytvá ení dbát na jisté zásady 

jako být objektivní, relevantní a zpracovávat fakta a jevy, které jsou d ležité. Jednotlivé 

faktory se následn  hodnotí dle d ležitosti. [1] 
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Silné stránky  

 Jedná se o dovednosti, schopnosti, potenciál podniku, jednoduše ečeno vše, v čem 

podnik vyniká a provádí dob e, v čem je lepší než konkurence. Jako p íklad lze uvést silnou 

značku, know-how, velmi dobré postavení na trhu a nemén  d ležité kladné hodnocení 

zákazníky. 

Slabé stránky  

Vyjad ují jisté nedostatky podniku, neboli v čem podnik zaostává, kde jsou jeho 

slabiny. Špatné zkušenosti, komunikace, nedostatečné školení, vysoké náklady a špatné 

hodnocení zákazníky jsou p íkladem slabin podniku, kterým by se m la v novat pozornost 

a klást d raz k jejich odstran ní či eliminování.   

P íležitosti  

Jsou možnosti, které podnik m že využít, a mohou p isp t k dosažení daných cíl , 

jakými jsou nap íklad nové technologie a trendy a nezajišt né pot eby zákazník . 

Hrozby  

Hrozba se odvíjí od schopnosti podniku reagovat na zm ny v okolí, které mohou 

p inášet p ekážky a rizika jako je nap íklad vstup dalších konkurent  na trh či zm na 

preferencí zákazník . [4] 

 

Obr. 2.7 SWOT analýza [1] 
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2.6.1 Postup SWOT analýzy 

Pro sestavení SWOT analýzy se užívá tzv. matice SWOT analýzy. V této matici je 

t eba nejprve identifikovat ty silné a slabé stránky, p íležitosti a ohrožení, které jsou 

významné a mají na podnik značný vliv. Doporučený počet t chto charakteristik je 7 až Ř. 

Dále jsou zjišt né informace uspo ádány do tabulky neboli matice dle Obr. 2.8. [11] 

  

 

 

 

 

 

 

Poté posuzujeme vzájemné vazby a zaznamenáváme znaménka „+“ a „–„ 

k jednotlivým charakteristikám. Znaménko „+“, pokud je silná stránka schopna využít 

p íležitosti či zabránit hrozb . Znaménko „–„ k silným stránkám, které se mohou snižovat se 

zm nou v okolí, a k slabým stránkám, které podniku znemožní vyvarovat se ohrožení 

a slabým stránkám, které zm nou v okolí posílí. Pokud se žádné vazby nevyskytují, značí se 

jednoduše znaménkem 0. Dalším krokem je sečtení jednotlivých znamének „+“ a „–„ 

v ádcích a sloupcích. Tím zjistíme extrémní hodnoty, dle kterých se bude odvíjet nová 

strategie. [12] 

Další možností, jak postupovat p i vyhodnocení SWOT analýzy, je identifikovat 

významné silné stránky, slabé stránky, p íležitosti a hrozby podniku, které budou následn  

zaznamenány do SWOT matice. Poté budou p i azeny jednotlivým položkám váhy, dle jejich 

d ležitosti a hodnocení. Hodnocení pro silné stránky a p íležitosti se bude pohybovat 

v rozmezí 1 až 5, kdy 5 znamená nejvyšší spokojenost a 1 nejnižší spokojenost. Poté budou 

hodnoceny slabé stránky a hrozby od -1 do -5, s tím, že -1 je nejnižší nespokojenost a -5 

nejvyšší nespokojenost. Dále se vynásobí váhy a hodnoty a tyto výsledky se sčítají jednotliv  

pro silné stránky, slabé stránky, p íležitosti a hrozby. Silné a slabé stránky tvo í interní část 

a p íležitosti a hrozby externí část SWOT analýzy. Tyto hodnoty budou následn  zaneseny do 

diagramu SWOT analýzy, jejímž použitím je možné zjistit nejvhodn jší strategii pro 

podnik. [4] 

Obr. 2.8 SWOT matice [5] 
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2.6.2 Diagram SWOT analýzy 

Pro lepší porovnání silných a slabých stránek podniku s riziky a p íležitostmi se 

využívá diagram SWOT analýzy, který je velmi praktický a p ehledný. Dle autorky Heleny 

Sedláčkové mohou vzniknout čty i rozdílné vzorové situace, které se dají použít p i 

rozhodovaní výb ru strategie. Tyto vzorové situace jsou uvedeny na Obr. 2.9. 

 

Agresivn  r stov  orientovaná strategie - SO 

Je strategií nejvýhodn jší. V tomto kvadrantu se soust eďují p íležitosti a silné stránky 

podniku, které napomáhají využít daných p íležitostí. Podnik by se m l zam it na r stovou 

až agresivn  orientovanou strategii, ve které využije své silné stránky a p íležitosti.  

Diverzifikační strategie - ST 

Zde se st etávají silné stránky s hrozbami. Diverzifikační strategie je zam ena na 

maximalizaci silných stránek a co nejnižších hrozbách, které je možné prom nit v p íležitosti.  

Strategie Turnaround - WO 

Vychází z maximalizace p íležitostí tak, aby byla schopna čelit slabým stránkám 

a redukovat je.  

 

Obr. 2.9 Diagram SWOT analýzy [11] 
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Obranná strategie - WT 

Nejmén  výhodná strategie, ve které se nachází velké množství slabých stránek 

a ohrožení. Je nazývána obrannou, neboť musí své úsilí sm ovat p edevším ke snižování 

slabých stránek a rizik. [11] 

Dle již zmín ného postupu SWOT analýzy, kdy se hodnotí interní a externí část, se 

tyto výsledky zakreslí do diagramu dle Obr. 2.10. Zde je možné zjistit, která ze strategií je pro 

podnik v dané situaci nejvhodn jší. 

 

Obr. 2.10 Určení strategie podniku [11] 
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3 Charakteristika podniku 

3.1 Historie 

Společnost TEMPISH, s. r. o. sídlí v Olomouci a jejím hlavním p edm tem podnikání 

je výroba sportovních pot eb a nákup zboží za účelem dalšího prodeje. Sdružení soukrom  

podnikajících osob neboli živnostník  TEMPISH sport sdružení, vzniklo již v roce 1994 

a poté, roku 2005, byla právní forma zm n na na společnost s ručením omezeným. Současn  

se založením vznikla také registrovaná ochranná značka TEMPISH, dle názvu společnosti. 

I p es rozsáhlý sortiment sportovních pot eb společnosti TEMPISH, s. r. o., který se stále 

rozši uje, z stávají nejvýznamn jším produktem a zbožím kolečkové neboli in-line brusle, ke 

kterým je nabízen dopl kový sortiment. Tímto sortimentem jsou nap íklad chrániče, p ilby, 

náhradní díly a dokonce i servis. Díky t mto in-line bruslím se společnost vyvíjela 

a expandovala na zahraniční trhy nap íklad do Polska, Maďarska, Ukrajiny, Ruska a na 

Slovensko. 

K zásadnímu kroku došlo v roce 1999, kdy se dostaly na trh zimní krasobrusle, 

hokejové brusle a spolu s nimi také hokejky, puky, chrániče a jiné dopl ky. Společnost se 

začala zam ovat také na sortiment pro jiné sporty, jako jsou fotbal, florbal, badminton, 

squash a další. 

K dalšímu rozší ení TEMPISH, s. r. o. pat í jist  i založení společnosti TEMPISH 

Slovakia, s. r. o., která byla vznikla roku 1997 a nabízí na území Slovenské republiky stejný 

sortiment jako u nás v České republice. ů tato značka nez stala pouze na Slovensku, ale 

rozši ovala se dále. V roce Ň006 vznikla další dce iná společnost v Polsku. Výrobky a zboží 

společnosti TEMPISH, s. r. o. se tak dostávají mimo náš trh do sv ta a tím více oslovují také 

zahraniční partnery z nejr zn jších zemí, p edevším Evropy. Jako p ednosti společnosti lze 

podotknout distribuci značek, jako jsou HI-TEC a SURFůNIC, které jist  zvýší poptávku po 

sportovních pot ebách. 

Nyní se společnost zam uje zejména na zkvalit ování výrobk  a jejich komfortn jší 

využití, aby se zákazníci cítili pohodln  a bezpečn . Nabízené sportovní pot eby jsou určeny 

nejen k rekreačnímu a amatérskému sportu, ale i k výkonnostnímu a vrcholovému. To 

znamená, že sortiment společnosti TEMPISH, s. r. o. není zam en na určitou cílovou 

skupinu, ale na všechny, kterých se sport týká. [24] 
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3.2 Propagace 

Společnost TEMPISH, s. r. o. každoročn  po ádá v Olomouci n kolik akcí zvaných 

TEMPISH Night Skate. Tyto akce jsou organizovány pro milovníky in-line bruslí a jsou 

doprovázeny velmi p íjemným a zajímavým programem. Na míst  je možnost zap jčení 

TEMPISH in-line bruslí a dalšího vybavení. Projížďka po neobvyklých trasách, kde se mimo 

tuto akci bruslit nedá, je výborná zkušenost a zábava pro brusla e každého v ku. Pro 

společnost TEMPISH, s. r. o. je to p íležitost zaujmout a nabídnout své zboží k vyzkoušení 

potencionálním zákazník m. 

Další propagační činností, kdy je možné si vyzkoušet zboží značky TEMPISH, je 

p jčování zimních bruslí na nám stí v Olomouci. V zimním období se zde nachází venkovní 

kluzišt , kde je možné si vyzkoušet d tské, pánské i dámské lední brusle. 

 Zboží společnosti TEMPISH, s. r. o. lze zakoupit v e-shopu na webových stránkách 

www.tempish.cz, v kamenných obchodech či ve specializovaných prodejnách TEMPISH, 

které nabízí také zákaznický servis. 
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4 Praktická aplikace vybraných metod 

Praktická část této bakalá ské práce je zam ena na aplikaci teoretických poznatk  na 

konkrétní podnik. Nejprve bude provedena vn jší analýza podniku pomocí PEST analýzy 

a Porterovy analýzy p ti sil s následujícím zpracováním vnit ní analýzy a finanční analýzy 

podniku. Za pomocí t chto výsledk  bude poté vytvo ena SWOT analýza pro společnost 

TEMPISH, s. r. o.  

Strategická analýza podniku TEMPISH, s. r. o. bude zpracována na základ  finančních 

výkaz  jako je rozvaha, výkaz zisku a ztráty Ěviz P íloha č. 1, P íloha č. Ňě, informací 

poskytnutých vedením a pracovníky této společnosti. 

Po ukončení analýzy bude zhodnocena situace podniku, navrhnuta vhodná strategie 

a poskytnuty návrhy a možné doporučení do budoucna. 

4.1 PEST analýza pro podnik TEMPISH, s. r. o. 

Prvním krokem strategické analýzy bude provedení analýzy PEST. Pomocí ní lze 

zjistit faktory p sobící na podnik z vn jšího okolí. Nejedná se o výčet veškerých faktor , 

které se v okolí podniku nachází, ale pouze t ch, které mají pro existenci podniku významný 

vliv. Vlivy budou rozd leny do kapitol dle teoretické části na politické a legislativní, 

ekonomické, technologické a sociokulturní faktory. Následn  budou tyto informace využity 

p i analýze SWOT a zhodnoceny, zda se jedná o možné p íležitosti či hrozby. 

4.1.1 Politické a legislativní faktory 

Jedná se o faktory, které jsou společné pro podniky po celé České republice. Zejména 

politická situace, pozice a stabilita vlády, zákony a na ízení dané zem .  

Společnost TEMPISH, s. r. o. je výrazn  ovlivn na také politickými a legislativními 

faktory v zahraničí. Nap íklad dce iná společnost TEMPISH Polska, která sídlí v Polsku či 

společnost TEMPISH Slovakia, s. r. o. na Slovensku. Nemenší vliv mají na společnost 

politické a legislativní faktory zemí zahraničních odb ratel  a dodavatel . Zde se jedná 

p edevším o zem  st ední a východní Evropy, pobaltské státy, Čínu, Taiwan, Pákistán a jiné 

zem , se kterými dochází k uzavírání obchod . 

Na jednotném vnit ním trhu Evropské unie je umožn n volný pohyb zboží, neexistují 

zde žádná cla, kvóty ani množstevní omezení. Malou p ekážkou mohou být zem  se 
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zvláštními právními p edpisy a na ízeními. Tyto požadavky by však nem ly být vyžadovány, 

pokud výrobky splnily požadavky jiného členského státu.  

D ležitými právními p edpisy, které se musí p i této činnosti dodržovat, jsou Zákon 

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, Zákon č. Řř/Ň01Ň Sb., občanský zákoník, Zákon 

č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, Zákon č. Ň6Ň/Ň006 Sb., zákoník práce, Zákon 

č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví, Zákon č. 6ň4/1992 Sb., o ochran  spot ebitele a další 

zákony. [24] 

Všechny výrobky a zboží musí projít testy, aby mohly být následn  označeny normou 

EU. Jedná se o normy na chrániče, kolečkové brusle, florbalové hole, helmy, in-line brusle, 

kolob žky, skateboardy a další zboží.   

4.1.2 Ekonomické faktory 

HDP 

Jedním z ukazatel  hodnotících ekonomickou situaci zem  je hrubý domácí produkt 

(HDP), který je „vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném 

období na určitém území; používá se pro stanovení výkonnosti ekonomiky“. [22] 

Hrubý domácí produkt lze vyjád it v pen žních jednotkách a procentech. R st či 

pokles HDP znamená, o kolik % stoupl či klesl hrubý domácí produkt v daném čtvrtletí roku 

oproti stejnému čtvrtletí roku p edešlého. Zm ny zaznamenané v posledních letech 

znázor uje Tab. 4.1.  

Tab. 4.1 HDP [22] 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

HDP v mld. Kč 3530,2 3705,9 3758,9 3799,5 3841,3 3843,9 

HDP v % reáln  6,1 2,5 -4,1 2,4 2,3 -1,2 

Zatímco v letech Ň010 a Ň011 byl zaznamenán r st HDP, v následujícím roce 2012 

došlo k poklesu HDP o 1,2 %. Výše zmín ná čísla vypovídají o prosperování celé české 

ekonomiky, neboť tento ukazatel vyjad uje spot ebu domácností, spot ebu investic, výsledek 

zahraničního obchodu a výši výdaj  vlády. Se snížením HDP tedy došlo také ke snížení t chto 

položek. Nap íklad výdaje na konečnou spot ebu domácností v d sledku nep íznivé 
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ekonomické situace v posledních letech výrazn  klesaly a úspory domácností naopak rostly. 

Snižování t chto výdaj  je spojeno také s výší mezd a mírou nezam stnanosti.  

Samotné snížení HDP nemá na podnik výrazný vliv, neboť pouze odráží situaci, která 

již nastala. ůvšak m že znamenat pro podnik ohrožení, pokud se lidé t chto čísel začnou 

obávat a snižují tak své výdaje.  

Inflace 

Míra inflace, vyjád ena p ír stkem pr m rného ročního indexu spot ebitelských cen, 

vyjad uje procentní zm nu cenové hladiny za 12 posledních po sob  jdoucích m síc  proti 

pr m ru 1Ň m síc  p edešlých. 

Zm ny míry inflace dle Českého statistického ú adu, m eny pomocí indexu 

spot ebitelských cen, od roku 2008 do 2013, jsou znázorn ny v Tab. 4.2. Míra inflace se 

s výjimkou roku Ň00Ř, kde se podstatn  odchýlila, pohybuje v rozmezí 1-3 %. Pr m rná roční 

míra inflace v roce 2013 dosáhla 1,4 %. S inflací je spojen zejména r st cen a cenové hladiny. 

Udržování nízké hodnoty inflace je hlavním cílem Evropské centrální banky, stejn  jako 

centrálních bank všech vysp lých zemí. V České republice se tento inflační cíl pohybuje 

okolo dvou procent. Proto v íjnu Ň01ň, kdy se míra cenové hladiny dostala až pod jedno 

procento, byla Česká národní banka nucena zasáhnout a oslabila českou m nu na Ň7 Kč za 

euro. Toto opat ení p ineslo zdražení dováženého zboží a tím také r st cen pro spot ebitele. 

Zejména zboží jako je elektronika, automobily a pohonné hmoty. 

Toto výrazné navyšování cen m že op t odradit potenciální zákazníky od nákupu 

sportovních pot eb, neboť budou mít obavy z neustálého zdražování a své výdaje tak 

omezovat pouze na d ležité zboží. [14] 

Tab. 4.2 Míra inflace [16] 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Míra inflace v % 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 1,4 

Nezam stnanost 

Nezam stnanost je velmi aktuálním tématem, které eší velká část obyvatelstva České 

republiky. Tento faktor p sobí na podnik zejména tak, že p ichází o zákazníky. Lidé se snaží 
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po izovat pouze nezbytné produkty, které si mohou dovolit. Podniky jsou tímto tlakem 

nuceny snižovat nejen objem výroby, ale i ceny výrobk  a nabízeného zboží. 

Problém nezam stnanosti vychází také ze zastavení výroby a uzavírání podnik . 

P íčinou mohou být nap íklad náklady, které nutí výrobce zvyšovat ceny a produkty jsou tak 

výrazn  dražší než zahraniční.  

Tab. 4.3 Obecná míra nezam stnanosti [17] 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Obecná míra nezam stnanosti v % 4,4 6,7 7,3 6,7 7 7 

V roce 2013 se obecná míra nezam stnanosti pohybovala okolo 7,0 % (viz Tab. 4.3). 

I p esto, že je nezam stnanost velmi diskutovaným tématem mezi obyvateli, tato hodnota není 

p íliš vysoká. Naopak v porovnání s n kterými zem mi Evropské unie je Česká republika na 

velmi dobré pozici. Obecná míra nezam stnanosti v Evropské unii, vypočtena pro stejné 

období dosáhla 10,6 %. Pokud se budeme zabývat nezam stnaností pouze jako regionálním 

problémem, tedy v Olomouckém kraji, je toto číslo velmi podobné obecné mí e 

nezam stnanosti v Evropské unii a pohybuje se okolo 10 %.  

Euro 

Česká republika se stala členem Evropské unie roku Ň004, doposud však nep ijala 

společnou m nu euro. P ijetí nové m ny euro je neustále oddalováno. I p esto, že by 

znamenalo významný politický krok, ekonomická situace zem  by mohla být ohrožena. Pro 

podniky spolupracujícími s jinými členy Evropské unie používající tuto m nu, by se p ijetí 

eura mohlo stát výhodu i nevýhodou. Sjednocení m ny by pro společnost TEMPISH, s. r. o. 

znamenal zjednodušení obchodování s členskými zem mi Evropské unie a nedocházelo by ke 

kurzovým ztrátám.  

DPH 

V lednu Ň01ň došlo ke zm n  sazeb DPH, ze snížené sazby 14 % na 15 % a základní 

sazby z Ň0 % na Ň1 %. D sledkem tohoto zvýšení je také r st cen produkt  společnosti 

TEMPISH, s. r. o., které m že snížit poptávku. Společnost však obchoduje se značným 

počtem cizích zemí, zejména v Evrop , kde zvýšení DPH nemá podstatný vliv, neboť zde 

mohou existovat rozdíly v sazbách. P i prodeji zboží do jiné členské zem  Evropské unie je 
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v zemi p vodu toto zboží od DPH osvobozeno. Také vývoz zboží na území t etí zem , tedy 

mimo Evropské společenství, je se spln ním jistých podmínek od DPH osvobozeno. Mezi 

tyto podmínky pat í neexistence sídla, místa podnikání, pobytu či provozovny kupujícího 

v tuzemsku. [23] 

V roce Ň016 je plánována další zm na DPH a to sjednocení obou sazeb na 17,5 %. 

Pokud Česká republika v roce Ň016 touto zm nou projde, bude společn  s Dánskem, kde je 

však tato hodnota podstatn  vyšší ĚŇ5 %ě, jediným státem s jednotnou sazbou dan  z p idané 

hodnoty. [13]  

Nyní je probírán také nový návrh na tzv. t etí sazbu DPH, která by zahrnovala snížení 

sazby p edevším na léky, knihy a d tskou výživu na 10 % až 5 %. T etí sazba by však 

znamenala výrazný zásah do státního rozpočtu a tak se o jejím p ijetí bude nadále 

diskutovat. [15] 

Tyto ekonomické faktory jako inflace, HDP, nezam stnanost, euro či DPH nep sobí 

pouze na společnost TEMPISH, s. r. o., ale i na její konkurenty. Nedochází tedy ke 

zhoršenému postavení v či konkurenci, ale pouze ke zhoršení podmínek pro činnost 

společnosti. 

4.1.3 Technologické faktory 

Z technologických faktor  p sobící na tuto společnost jsou významné zejména 

inovace. Zde se jedná p edevším o inovaci produktovou. Společnost se zam uje z velké části 

na vzhled Ědesigně výrobk  a každý rok p ichází na trh s novými produkty. Společnost 

využívá pro výrobu tradiční technologie, ale nyní se snaží o nové a jedinečné technologie, 

které jsou však finančn  náročné. 

Zastarávání technologií není v tomto sm ru velké ohrožení, neboť k vývoji nových 

technologií pro výrobu sportovních výrobk  nedochází tak často, jako v jiných odv tvích. ůle 

p esto je nutné se o vývoj snažit a získat konkurenční výhodu. Společnost posílá návrhy na 

výrobu n kterého zboží do Číny, kde se platí nejen za hotové výrobky, ale i za vývoj 

a technologie. 

Dle Českého statistického ú adu se produktovou inovací v letech 2008-2010 zabývalo 

24 % podnik , tato hodnota se drží stále na tém  stejné rovin  již od roku 2004. Celkový 

podíl inovujících podnik  od roku Ň00Ř klesl z 56 % na 51,7 %. [19] 
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4.1.4 Sociokulturní faktory 

Demografické zm ny 

Jistý vliv na podniky mají také demografické zm ny neboli zm ny demografické 

struktury. V posledních letech dochází ke stárnutí populace, které je zap íčin no zvyšováním 

zastoupení osob starších 65 let a snižování porodnosti. Demografické stárnutí p ivádí 

ekonomiku České republiky do špatné situace, p edevším v d sledku zatížení d chodovým 

systémem, vyššími náklady na sociální zabezpečení a zdravotnictví. 

 Dle následující prognózy Českého statistického ú adu je z ejmé, že stárnutí populace 

se nesníží, ale naopak stále poroste. Pr m rný v k obyvatel České republiky se bude zvyšovat 

a s ním poroste index stá í. Je možné, že v roce Ň050 bude počet osob ve v ku 65 let a více až 

ň,5 krát vyšší než počet obyvatel do 15 let Ěviz Tab. 4.4ě. 

Tab. 4.4 Očekávaný pr m rný v k a index stá í v ČR [21] 

Životní styl obyvatelstva 

 I p es neustálé zm ny životního stylu obyvatelstva, sport z stává stále jednou 

z nejoblíben jších volnočasových aktivit. Každý má možnost vybrat si ze široké škály sport  

dle svých p edstav. V novat se pohybovým aktivitám je trendem dnešní doby, který následují 

nejen mladí lidé. Společnosti TEMPISH, s. r. o. se tak naskytuje velká p íležitost pro nabídku 

svých sportovních produkt  na trhu. I p es aktuální záležitost nezam stnanosti, kdy lidé 

utrácejí své peníze s rozvahou, se tento problém zásadn  nedotkl prodeje sportovních pot eb. 

Lidé stále dbají na zdravý životní styl, který je úzce spjatý se sportem a tedy i prodejem 

sportovního zboží. 
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Úroveň vzd lání 

Jedním ze sociokulturních faktor  p sobících na podnik je úrove  vzd lání. Dle 

následujícího Obr. 4.1 je z ejmé, že od roku 1ř50 nastala výrazná zm na v pohledu na 

studium. Lidé považují vysokou úrove  vzd lání za jistou výhodu, která zvyšuje možnost 

uplatnit se na trhu práce a zlepšit své postavení ve společnosti. Tento trend vede ke 

zvyšujícímu se počtu obyvatel se st edním vzd láním s maturitní zkouškou a absolvent  

vysokých škol. Se zm nou úrovn  vzd lání souvisí také p ístup k práci a volnému času. Lidé 

cht jí práci a finanční ohodnocení, které by bylo adekvátní k jejich vzd lání. Takových 

pracovních pozic je však na trhu pouze omezené množství. Volný čas se stává pro velmi 

zam stnané lidi drahou záležitostí, kdy si musí velmi dob e rozmyslet, zda se bude v novat 

volnočasovým aktivitám či pracovat. 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Porter v model p ti sil 

Pro výb r vhodné strategie je nezbytná také analýza blízkého okolí podniku. Jedná se 

o posouzení vlivu dodavatel , hrozeb substitučních výrobk , rizika vstupu nových konkurent  

a stupni rivality mezi podniky uvnit  mikrookolí. Pro tento účel bude využit Porter v model 

p ti sil, který je založen na vzájemném p sobení sil, p sobících na podnik v jeho odv tvovém 

okolí, a je vhodný pro svou jednoduchost, p ehlednost a hlavn  komplexnost. Pomocí analýzy 

je možné zjistit postavení subjektu v současnosti a odpov d t na otázku jak se podniku 

povede v následujících letech. 

 

Obr. 4.1 Rozd lení obyvatelstva dle dosaženého vzd lání [18] 
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Riziko vstupu potenciálních konkurent  

 Pot eby zákazník  se u sportovních produkt  mohou lišit, neboť životní styl lidí se 

neustále m ní. Této p íležitosti m že využít jiný podnik, který se tak stane značným 

konkurentem a ohrozí existenci podniku v odv tvovém okolí.  Možnost vstupu potenciálních 

konkurent  je závislá na množství bariér, které se zde nachází a obtížnosti jejich p ekonání. 

Mezi bariéry v tomto odv tví lze za adit zkušenostní efekt, technologie, znalost značky, 

oddanost zákazník , kapitálovou náročnost, státní zásahy, apod.  

D sledkem snižování náklad  na jednotku výroby p i kumulovaném nár stu výroby, 

označovaném jako zkušenostní efekt, je p edevším zlepšování využití výrobních za ízení, 

nové výrobní postupy a technologie, výrobková standardizace, rozvoj znalostí a dovedností. 

Další bariérou pro vstup do odv tví m že být počet konkurent , který se již v odv tví nachází, 

a znalost jejich značky. Zákazníci se z v tší části p ikloní k výrobk m, které znají nebo o nich 

slyšeli, než k výrobk m, které jsou nové a nic o nich neví. To je však otázkou priorit, neboť 

n kte í spot ebitelé up ednost ují nižší cenu p ed známou značkou, zvlášt  pak p i sportu 

rekreačním. Nejedná se pouze o zákazníky, ale také odb ratele, kterými jsou v tomto p ípad  

maloobchodní jednotky a e-shopy po celé České republice a v zahraničí. D ležité je získat 

loajalitu zákazník  a udržet si jejich p íze .  

 Podnik zde podstupuje vysoké riziko, zda zákazníky či odb ratele získá. V d sledku 

t chto bariér je riziko vstupu potenciálních konkurent  pom rn  malé a podnik se nemusí 

obávat nové konkurence, která by jej mohla ohrozit. 

Rivalita mezi stávajícími podniky 

Mimo nových konkurent  v odv tví zde p sobí také rivalita mezi t mi stávajícími, 

kte í spolu neustále soupe í o lepší postavení na trhu. V dnešní dob , kdy je na trhu na výb r 

spousta sportovních výrobk , se musí každý podnik snažit zaujmout. Společnost 

TEMPISH, s. r. o. využívá pro výrobu tradiční technologie, současn  se snaží hledat nové 

jedinečné technologie, které by je posunuly oproti konkurenci o krok dál. V tomto sm ru je to 

pom rné rozporné, neboť investice do nových technologií a výrobních nástroj  jsou finančn  

náročné, ale velmi d ležité pro konkurenceschopnost podniku.  

Dne 1. íjna 2013 došlo v Olomouci k otev ení nového obchodního centra Galerie 

Šantovka a spolu s ním prodejny a servisu společnosti TEMPISH, s. r. o. Tato prodejna zatím 

nevykazuje p íliš dobré prodejní výsledky, které jsou zap íčin ny nep íznivým počasím. 
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Rozhodujícím obdobím bude jaro a léto, kdy dominují kolečkové in-line brusle, jejichž prodej 

by m l vést ke zvýšení tržeb. 

S konkurenceschopností souvisí také zp sob a intenzita propagace, která je podnikem 

využívána. Společnost propaguje značku TEMPISH nejr zn jšími zp soby, nap íklad p es 

sociální sít  a internetové stránky pomocí baner , kooperují s internetovými e-shopy 

a umisťují banery na in-linových stezkách po celé České republice. Dále využívají propagaci 

pomocí podpory nejr zn jších sportovních klub , jejichž seznam je možné nalézt na 

webových stránkách společnosti www.tempish.cz. Velmi odlišnou propagací od ostatních 

konkurent  je po ádaní sportovních akcí zvaných Night Skate a p jčování ledních bruslí na 

Olomouckém nám stí, kde se v zimním období nachází kluzišt . Tyto činnosti napomáhají 

zvýšit pov domí o značce TEMPISH a zaujmout potenciální zákazníky. 

Rivalita mezi stávajícími podniky je vzhledem k velkému počtu konkurent  na trhu 

pom rn  vysoká a jeví se jako nejv tší možné ohrožení pro podnik. 

Smluvní síly kupujících 

 Kupující se mohou stát hrozbou podniku, jestliže požadují nízkou cenu a vysokou 

kvalitu zboží či služeb. Společnost TEMPISH, s. r. o. p ináší zboží s velmi p ijatelnými 

cenami a zajímavým designem, který je v dnešní dob  významným faktorem p i výb ru 

produktu. V zájmu podniku je nabízet zboží vysoké kvality s p ijatelnou cenou.  

 Nejedná se pouze o p ímé spot ebitele, ale také o odb ratele, se kterými společnost 

spolupracuje. Zboží je dodáváno do 750 maloobchodních prodejen, autorizovaných prodejen 

a e-shop  v České republice a 270 prodejen a e-shop  na Slovensku. Zahraničními odb rateli 

jsou maloobchody a velkoobchody v zemích, mezi které pat í B lorusko, Bulharsko, 

Estonsko, Chile, Litva, Lotyšsko, Moldávie, Peru, Polsko, Rumunsko, Rusko, Singapur, 

Slovensko, Turecko, Ukrajina a Velká Británie. Počet t chto zahraničních odb ratel , kterým 

je zboží dodáváno, je dostatečn  vysoký, p esn ji 103 maloobchodních a velkoobchodních 

jednotek. P i objednání v tšího množství zboží zahraničními partnery je poskytována 

množstevní sleva, která napomáhá dobrým vztah m p i dalším uskuteč ování obchod . 

Cílem podniku, v této oblasti je odlišit se od konkurence vyšší kvalitou nebo nižší 

cenou. Výhodou je, že se nejedná pouze o české odb ratele, ale o velké množství cizích zemí, 

do kterých je zboží vyváženo. Síla kupujících tak není natolik velká, aby podnik výrazn  

ovlivnila. 
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Smluvní síla dodavatel  

P evážná část výroby společnosti je uskuteč ována v cizích zemích, jako je Čína, 

Taiwan, Pákistán, Maďarsko, Rakousko a jiné. Počet zahraničních dodavatel  v roce 2014 je 

roven 32. V n kterých zemích dochází pouze k výrob  součástí a v n kterých k výrob  celých 

výrobk . P i nákupu zboží z cizích zemí je podnik výrazn  ovlivn n zm nou kurzu. 

Oslabením české koruny se dovážené zboží prodraží a m že znamenat jistou hrozbu pro 

společnost. P epočet na českou m nu se provádí dle pevného kurzu prvního pracovního dne 

v m síci vyhlášeným Českou národní bankou. 

 Nejv tší doména společnosti, in-line a lední brusle, jsou navrhovány grafikem 

společnosti a poté je výroba zadána do Číny, kde jsou vyrobeny p esn  dle návrh  

a požadavk . N které výrobky, zejména sportovní dopl ky a pot eby, jsou dodávány partnery 

p ímo v České republice. Mezi tyto výrobky jsou azeny sportovní láhve, ponožky, termo 

prádlo, potítka, florbalové hole, hokejky, helmy, volejbalové sít , branky, apod. N kte í 

dodavatelé poskytují výrobky značky TEMPISH a n kte í výrobky jiných značek, které jsou 

nakupovány za účelem dalšího prodeje. Dále je výroba uskuteč ována p ímo v míst  sídla 

firmy. Zde se vyrábí pouze malá část výrobk , p edevším basketbalové koše, branky 

a lavičky. 

Smluvní síla zde nemá na existenci podniku p íliš velký vliv, neboť jsou obchody 

uskuteč ovány s velkým množstvím dodavatel  z r zných zemí. 

Hrozby substitučních výrobk  

 Na trhu je možné nalézt celou adu sportovních produkt , r zných výrobc  a značek. 

Existuje tedy velké množství substitut , kterým musí společnost TEMPISH, s. r. o. 

konkurovat a snažit se p icházet neustále s n čím novým a lepším. Proto je nutné, aby podnik 

n čím vynikal a p itáhl pozornost potencionálních zákazník . Na trhu se objevují všeobecn  

známé značky sportovních produkt , kterým je velmi obtížné konkurovat. Značka zde hraje 

velkou roli pro zákazníka, neboť je velmi často spojována také s kvalitou zboží.  

Jedinečností této značky a p edevším kolečkových a zimních bruslí je design, kterým 

se liší od ostatních výrobk  na trhu. Každý rok p ichází na trh s n kolika novými produkty dle 

aktuálních módních trend . Pro zvýšení prodeje je velmi d ležitá propagace, která je zde siln  

využívána. Navíc je zboží p edvád no na veletrzích v České republice, na Slovensku, 

v Polsku, ale i v jiných zemích Evropy. ůle i p esto je pov domí zákazník  o značce nízké. 
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Krom  substitut  v podob  konkurence a jejich levn jším či kvalitn jším zbožím 

m že být podnik ohrožen preferencemi zákazníka. N kte í lidé si v rámci úspor vyberou 

rad ji sportovní aktivitu, p i které nejsou nutné sportovní produkty a pot eby. Nap íklad místo 

jízdy na kolečkových bruslích preferují rad ji b h, neboť pro provozování této aktivity není 

nutné vynaložit náklady v podob  koup  kolečkových bruslí. 

Množství substitut  v tomto odv tví je pom rn  velké, ale v tším problémem je se od 

t chto substitut  odlišit kvalitn jšími, zajímav jšími či levn jšími výrobky. Nezbývá tedy než 

se neustále snažit být o krok dále než konkurence.  

Z jednotlivých vliv  p sobících na společnost vyplývá velikost sil dle následujícího 

obrázku. Zde je možné vid t, že nejv tší vliv v okolním prost edí má rivalita mezi stávajícími 

podniky a hrozba substitučních výrobk  Ěviz Obr. 4.Ňě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 ůnalýza vnit ního prost edí  

ůnalýza vnit ního prost edí podniku je d ležitá pro zjišt ní zdroj , se kterými podnik 

disponuje a schopností je využít. Pomocí analýzy lze najít zdroje, které jsou v porovnání 

s konkurencí lepší a které se mohou stát ohrožením. Následn  je možné určit konkurenční 

Obr. 4.2 Porter v model p ti sil pro společnost TEMPISH, s. r. o. [vlastní zpracování] 
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výhody podniku a tím také jeho konkurenční sílu. Tato analýza bude provedena dle teoretické 

části rozd lením na hmotné zdroje, lidské zdroje, finanční zdroje a nehmotné zdroje podniku. 

Hmotné zdroje 

Společnost TEMPISH, s. r. o. vlastní, dle údaj  z rozvahy v roce 2012, dlouhodobý 

hmotný majetek ve výši 2 737 000 Kč. Mezi tento majetek je azen jiný dlouhodobý hmotný 

majetek, samostatné movité v ci a soubory movitých v cí. V současné dob  nevlastní žádné 

stavby ani pozemky. Hmotné zdroje jsou tedy tvo eny p edevším stroji, za ízením 

a dopravními prost edky. Vznikají zde náklady spojené s placením nájemného, které mohou 

s ekonomickými zm nami p inést jisté ohrožení. Pokud by společnost vlastnila stavbu, ve 

které se uskuteč uje podnikatelská činnost, nevznikala by možnost zvýšení nájemného či 

neprodloužení nájemní smlouvy a s tím související ohrožení v budoucnosti. Prostor pro tuto 

podnikatelskou činnost je pom rn  velký, neboť je zde umíst no sídlo firmy, velkoobchod 

a centrální distribuční sklad. 

P evážná část výroby produkt  značky TEMPISH, s. r. o. je uskuteč ována mimo 

Českou republiku. Od toho se odvíjí také částka dlouhodobého hmotného majetku, neboť není 

nutné vlastnit výrobní stroje a za ízení. V míst , kde se nachází sídlo firmy, probíhá také 

výroba zboží. Tímto zbožím jsou basketbalové koše, branky a lavičky, které nevyžadují 

náročné stroje a za ízení. 

Lidské zdroje 

 V roce Ň00ř bylo ve společnosti TEMPISH, s. r. o. zam stnáno ňŇ osob, z nichž čty i 

členové ídících orgán  Ějednatelé, editeléě. O n kolik let pozd ji, v roce Ň01Ň, se pr m rný 

počet zam stnanc  snížil na Ň0 osob. Tento počet pracovník  je však dostačující pro 

podnikatelskou činnost, kterou společnost vykonává. 

 Kvalifikace pracovník  zde není p íliš vysoká. Pro n které pozice Ěnap . účetnictvíě, je 

vzd lání d ležité, naopak u n kterých pozic jsou rozhodující spíše schopnosti, dovednosti 

a zkušenosti pracovník . Vysoká kvalifikace veškerých pracovník  by byla spíše na škodu, 

pokud by nebyly schopni plnit svou práci. 

 Aby nedocházelo k chybám pracovník , zbytečným náklad m a porušování zákona je 

nutné zam stnance pravideln  proškolovat. Společnost dbá na školení zam stnanc  dle zm n 

zákon  a pravidelné proškolování zejména v oblasti účetnictví, servisní techniky, rozvoje, 
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reklamací a marketingu. Mimo školení je pro prosperující podnik d ležitá motivace 

pracovník . Vedení podniku se ve společnosti snaží o p íjemné pracovní prost edí 

a p átelskou atmosféru. Mzdy pracovník  tvo í z části i procento z obratu společnosti, tím 

jsou zam stnanci motivováni k lepšímu výkonu své práce, která se odvíjí v konečném 

výsledku činnosti. Pro lepší motivaci pracovník  je nutný teambuilding, který v tomto 

podniku tém  chybí.  

 Organizační strukturu společnosti tvo í ekonomické odd lení, obchodní odd lení 

a zásobovací odd lení, které je pod vedením generálního editele. Tato struktura je uvedena 

na následujícím Obr. 4.3. 

 

  

 

Finanční zdroje 

 Mezi finanční zdroje je azen dlouhodobý finanční majetek v hodnot  261 000 Kč, 

který je v rozvaze společnosti označen jako podíly – ovládaná osoba. Zde se jedná o dce inou 

firmu nacházející se v sousedním Polsku.  

 Společnost využívá pro financování p evážn  zdroje vlastní, avšak mimo n  spoléhá 

i na zdroje cizí, p edevším úv ry. Tyto cizí zdroje p edstavují výhodnou alternativu 

financování, která m že p isp t k rozvoji podniku. S externími zdroji rostou náklady, kterými 

je úrok, tyto náklady jsou však da ov  uznatelné a snižují základ dan . Z tohoto d vodu je 

d ležité najít optimum mezi financováním vlastním a cizím kapitálem, kdy jsou pr m rné 

náklady celkového kapitálu nejnižší. Z celkové výše cizích zdroj  4ň 475 000 Kč pokrývají 

Obr. 4.3 Organizační struktura společnosti TEMPISH, s. r. o. [24] 
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bankovní úv ry a výpomoci Ěbankovní úv ry krátkodobé a bankovní úv ry dlouhodobéě 

částku ř ň41 Kč. Úv ry nebyly poskytnuty pro financování dlouhodobého majetku, ale 

zejména pro nákup zboží za účelem dalšího prodeje. S cizími zdroji roste také zadluženost 

podniku a m ní se finanční situace podniku, která bude následn  popsána v kapitole finanční 

analýza. 

 S financováním souvisí dotace a granty, které jsou podnik m poskytovány za r znými 

účely. Nap íklad agentura Czech Trade, která je pod ízena Ministerstvu pr myslu a obchodu, 

podporuje české podnikatelské subjekty v exportu a vstupu na zahraniční trhy. Společnost 

TEMPISH, s. r. o. se každoročn  účastní výstav a veletrh  Czech Trade, které výrazn  snižují 

náklady na prezentaci. [20] 

Nehmotné zdroje  

 Mimo dlouhodobý majetek hmotný vlastní společnost také dlouhodobý majetek 

nehmotný. Tento majetek je tvo en pouze softwarem, který slouží pro všechny pot ebné 

činnosti ve společnosti Ěnap . účetnictví, skladové hospodá ství, reklamu, databázi odb ratel , 

apod.). Informace jsou tak snadno dostupné a p ehledn  uspo ádané pro veškeré pot eby 

podniku.  V roce Ň01Ň byla tato položka v rozvaze nulová, neboť došlo k úplnému odepsání 

tohoto majetku. 

 Ve vlastnictví společnosti nejsou žádné patenty, know-how či licence. Společn  se 

založením společnosti vznikla registrovaná ochranná známka TEMPISH. Pod touto značkou 

jsou sportovní výrobky dodávány nejen na český trh, ale i na slovenský, polský, maďarský, 

ukrajinský, ruský a další. Velmi d ležitou součástí nehmotných zdroj  podniku, které mohou 

hrát roli p i rozhodování zákazník , je pov st podniku a značka. Výrobky značky TEMPISH 

nejsou natolik známé a rozší ené jako sportovní výrobky konkurent . ůle i p es tento 

konkurenční boj se společnost snaží nejr zn jšími zp soby o propagaci a zvýšení pov domí 

o jejich sportovních produktech.  

4.4 Finanční analýza 

Dalším krokem strategické analýzy bude provedení finanční analýzy pro podnik 

TEMPISH, s. r. o., která pomocí vybraných pom rových ukazatel  odhalí finanční situaci 

podniku. Analýza bude provedena dle ukazatel  likvidity, rentability, aktivity a zadluženosti. 

Podkladem pro následující výpočty budou rozvahy a výkazy zisku a ztráty v letech Ň00ř až 
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2012 Ěviz P íloha č. 1, P íloha č. Ňě. Následn  bude dle konečných výsledk  zhodnocena 

stávající finanční situace, ve které se podnik nachází. 

Ukazatele likvidity 

Následující tabulka zobrazuje hodnoty okamžité likvidity, pohotové likvidity a b žné 

likvidity v letech Ň00ř až Ň01Ň. Dle t chto výsledk  je možné zhodnotit, nakolik je podnik 

likvidní, neboli schopen dostát svým závazk m a uspokojit své v itele.  

Hodnota okamžité likvidity se od roku Ň00ř výrazn  zvýšila a od roku Ň010 si podnik 

vede podstatn  lépe. I p esto, že dle doporučené hodnoty by se m la okamžitá likvidita 

pohybovat v rozmezí 0,9-1,1, se pr m rná hodnota v České republice pohybuje spíše okolo 

0,Ň a mén . V tomto p ípad  si tedy společnost TEMPISH, s. r. o. vede lépe. 

Pohotová likvidita se oproti roku Ň00ř také zvýšila. Tato hodnota by m la dosahovat 

nejlépe pom ru 1:1, avšak d ležité je, aby neklesla pod hodnotu 1.  

U ukazatele b žné likvidity se hodnota již od roku Ň00ř pohybuje nad pr m rnou 

hranicí 1,5-2,5, ale tato hodnota je pouze orientační. V roce Ň01Ň dosáhla b žná likvidita 

hodnoty 5,14, která je pro podnik a hlavn  jeho v itele velmi p íznivá, neboť vyjad uje, 

kolikrát by byl podnik schopen své v itele uspokojit. ůvšak tato hodnota je vysoká 

p edevším díky zásobám, které nejsou p íliš likvidní Ěviz Tab. 4.5ě. 

Tab. 4.5 Ukazatele likvidity [vlastní zpracování] 

 2009 2010 2011 2012 

Okamžitá likvidita 0,06 0,32 0,39 0,37 

Pohotová likvidita 1,87 2,22 2,43 2,30 

B žná likvidita 3,94 4,11 5,30 5,14 

Ukazatele rentability 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty rentability neboli výnosnosti celkového 

vloženého kapitálu (ROA), rentability vlastního kapitálu (ROE) a rentability tržeb (ROS) 

společnosti TEMPISH, s. r. o. 
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Rentabilita celkového vloženého kapitálu se od roku Ň010 neustále zvyšovala a v roce 

Ň01Ň dosáhla hodnoty 4,51 %. Tento ukazatel vyjad uje celkovou efektivnost společnosti, 

a čím je hodnota vyšší, tím lépe. Zvyšování této rentability znamená pro podnik, že si vede 

rok od roku lépe. Pro výpočet byl za zisk dosazen EBIT Ěekonomický zisk p ed zdan ním 

a úrokyě neboli EůT Ěekonomický zisk po zdan níě + nákladové úroky. 

ROE neboli rentabilita vlastního kapitálu se ve společnosti TEMPISH, s. r. o. 

s výjimkou roku Ň010 také neustále zvyšuje. Od roku Ň010 do Ň01Ň vzrostla o 6,4 % na 

hodnotu 9,72 %. Zde byla pro položku zisk použita hodnota EAT. 

Dalším ukazatelem je rentabilita tržeb, která p edstavuje, jak je podnik schopen 

dosáhnout zisku p i daných tržbách neboli kolik korun zisku p ipadá na 1 Kč tržeb. Pro 

výpočet tohoto ukazatele byl za zisk dosazen výsledek hospoda ení b žného účetního období 

neboli také EAT, a položku tržby p edstavují celkové tržby podniku. 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu, rentabilita vlastního kapitálu a rentabilita 

tržeb by m la vykazovat rostoucí nebo alespo  stálý charakter. Dle výsledk  Tab. 4.6 je 

z ejmé, že se finanční situace podniku zlepšuje, avšak tyto hodnoty jsou velmi nízké, 

p edevším rentabilita tržeb. Tato čísla jsou zap íčin na ziskem, který je oproti tržbám velmi 

nízký. D ležité je, aby se hodnoty rentabilit i nadále zvyšovaly nebo alespo  udržovaly 

v doporučeném rozmezí. 

Tab. 4.6 Ukazatele rentability [vlastní zpracování] 

 2009 2010 2011 2012 

ROA 2,92 % 1,59 % 4,23 % 4,51 % 

ROE 6,92 % 3,32 % 9,14 % 9,72 % 

ROS 2,12 % 1,03 % 3,5 % 4,04 % 

Ukazatele aktivity 

Za ukazatele aktivity byl pro výpočet vybrán obrat celkových aktiv, obrat zásob, doba 

obratu zásob, obrat pohledávek a doba obratu pohledávek společnosti TEMPISH, s. r. o. 

v letech 2009-2012. 
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Ukazatel obrat celkových aktiv vyjad uje, jak efektivn  jsou aktiva využívána, neboli 

kolikrát se majetek společnosti obrátí v tržby. Hodnota ukazatele se pohybuje stále ve stejné 

rovin  a od roku Ň00ř se tém  nezm nila.  

Dalším ukazatelem (dle Tab. 4.7) je obrat zásob, jehož hodnoty se za tyto čty i roky 

zm nily jen nepatrn . Doba obratu zásob se s výjimkou roku 2009 pohybovala okolo 170-180 

dní. Tyto výsledky určují pr m rný počet dn , než jsou zásoby prodány či spot ebovány. Zde 

neexistuje žádná norma, dle které by bylo možné určit, zda jsou výsledky společnosti 

TEMPISH, s. r. o. dobré či špatné. ůvšak doba obratu zásob 188 dní je velmi vysoká, 

znamenající neefektivní hospoda ení, které je zap íčin no velkým množstvím zásob. 

Obrat pohledávek se od roku Ň00ř také zvýšil a s tím souvisí také doba obratu 

pohledávek, která se v tomto d sledku snižovala. V roce 2012 byl pr m rný počet dn , než 

odb ratelé společnosti zaplatí roven 128 (viz Tab. 4.7). 

Solventní podnik by m l vykazovat vyšší hodnoty doby obratu zásob než doby obratu 

pohledávek. Společnost TEMPISH, s. r. o. toto pravidlo spl uje, krom  roku Ň010, kdy jsou 

hodnoty doby obratu tém  totožné. Nicmén  jsou tyto hodnoty p íliš vysoké a poukazují na 

neefektivní hospoda ení podniku. 

Tab. 4.7 Ukazatele aktivity [vlastní zpracování] 

 2009 2010 2011 2012 

Obrat celkových aktiv 1,08 1,09 1,06 1,03 

Obrat zásob 2,11 2,46 2,07 1,94 

Doba obratu zásob 173 dní 148 dní 176 dní 188 dní 

Obrat pohledávek 2,42 2,46 2,91 2,85 

Doba obratu pohledávek 151 dní 149 dní 126 dní 128 dní 

Ukazatele zadluženosti 

Jednou z nejd ležit jších částí finanční analýzy jsou výsledky ukazatel  zadluženosti, 

za pomoci kterých lze zhodnotit finanční situaci podniku a riziko, které m že nastat jeho 

v itel m. 
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Doporučená hodnota pom ru cizích zdroj  a celkových aktiv je udávána v rozmezí  

30-60 %. Celková zadluženost společnosti má klesající charakter, v roce 2012 se s hodnotou 

57,1Ř % nachází v doporučeném rozmezí. 

Ukazatel míry zadluženosti je d ležitý p edevším pro v itele. Dle následující tabulky 

Tab. 4.Ř je z ejmé, že se hodnoty postupn  snižují. Od roku 2009 do 2012 hodnota míry 

zadluženosti klesla z Ň00,Ř6 % na 1ň4,06 %. Tento pokles bude pro v itele rozhodující a p i 

pot eb  úv ru by nem l nastat problém. 

Pro ukazatel úrokového krytí platí, že čím je hodnota vyšší, tím je to pro podnik lépe. 

Od roku Ň00ř do roku Ň01Ň došlo k výraznému navýšení, avšak d ležité je, aby se hodnota 

tohoto ukazatele nedostala pod hranici 1, kdy by společnost nebyla schopna uhradit ze zisku 

ani nákladové úroky. 

Tab. 4.8 Ukazatele zadluženosti [vlastní zpracování] 

 2009 2010 2011 2012 

Celková zadluženost 66,39 % 65,46 % 58,98 % 57,18 % 

Míra zadluženosti 200,86 % 192, 49 % 145,31 % 134,06 % 

Úrokové krytí 4,59 3,46 8,17 12,4 

Finanční situace společnosti TEMPISH, s. r. o. se v posledních n kolika letech 

postupn  zlepšuje, ale i p esto n které hodnoty nedosahují doporučené výše a vypovídají 

o neefektivit  hospoda ení. Z výše zmín ných výsledk  je z ejmé, že hodnoty ukazatel  

rentability jsou velmi nízké a jsou zap íčin ny výsledkem hospoda ení b žného účetního 

období. Naopak n které ukazatele vykazují velmi p íznivé výsledky, kterých m že podnik 

využít, nap íklad úrokové krytí, celková zadluženost a likvidita. Tyto hodnoty mohou být pro 

podnik velmi p íznivé, p edevším p i žádosti o úv r. 

4.5 SWOT analýza 

Dle výsledk  jednotlivých analýz lze zhodnotit situaci a navrhnout vhodnou strategii 

pro podnik. Pro tento účel bude použita SWOT analýza, pomocí které lze zjistit, které silné 

stránky, slabé stránky, p íležitosti a hrozby jsou pro podnik rozhodující. Tyto rozhodující 
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faktory budou následn  zpracovány do SWOT matice a ohodnoceny dle spokojenosti 

a d ležitosti. 

Silné a slabé stránky vyplývající z analýzy vnit ního okolí podniku poukazují na 

možné konkurenční výhody, se kterými m že podnik disponovat. P íležitosti a ohrožení jsou 

výsledkem analýzy vn jšího prost edí, tyto faktory p sobící na podnik mohou podnik 

v budoucnu ovlivnit kladn , ale také záporn . 

SWOT analýza bude provedena dle postupu v teoretické části, nejprve budou 

identifikovány silné stránky, slabé stránky, p íležitosti a hrozby podniku, které budou poté 

zaznamenány do matice. Jednotlivým položkám budou následn  p i azeny váhy, dle jejich 

d ležitosti a hodnocení. Hodnocení pro silné stránky a p íležitosti se bude pohybovat 

v rozmezí 1 až 5, kdy 5 znamená nejvyšší spokojenost a 1 nejnižší spokojenost. Poté budou 

hodnoceny slabé stránky a hrozby od -1 do -5, s tím, že -1 je nejnižší nespokojenost a -5 

nejvyšší nespokojenost. Dále se vynásobí váhy a hodnoty a tyto výsledky se sčítají jednotliv  

pro silné stránky, slabé stránky, p íležitosti a hrozby. Silné a slabé stránky tvo í interní část 

a p íležitosti a hrozby externí část SWOT analýzy. Tyto hodnoty budou následn  zaneseny do 

diagramu SWOT analýzy, jejímž použitím je možné zjistit kvadrant s nejvhodn jší strategií 

pro podnik. 

Výsledky SWOT analýzy budou použity v následující kapitole pro zhodnocení situace 

a navrhnutí možných opat ení a doporučení, které by mohly být pro podnik p ínosem. 

Silné stránky 

 První částí SWOT analýzy je určení silných stránek podniku, které vyplývají z vnit ní 

analýzy podniku. Jedná se tedy o vnit ní síly podniku, které vyjad ují, v čem podnik vyniká 

a čím by se mohl odlišit od konkurence.  

Velmi d ležitá je zde značka a image, která je mnohdy pro koupi produktu 

rozhodující. Se značkou je také spojována kvalita, která je v tomto sm ru p ímo úm rná cen , 

neboť společnost TEMPISH, s. r. o. nabízí velkou škálu zboží od levných rekreačních 

produkt  po produkty vrcholového sportu. Další silnou stránkou společnosti je nabídka služeb 

jako poradenství a servis, které zákazníci jist  ocení. Nemén  d ležité je také mít spolehlivé 

a stálé dodavatele i odb ratele, neboť zajišt ní stability v tomto sm ru má velký význam. 

V podniku nechybí ani proškolování zam stnanc  a zainteresovanost zam stnanc  v podniku, 

která by m la vést k vyšší výkonnosti. 
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Slabé stránky 

 Opakem silných stránek jsou stránky slabé, které pojednávají o chybách podniku 

a o tom, co konkurence d lá lépe. Tyto vnit ní slabé stránky je d ležité analyzovat, neboť 

v budoucnu by i nepatrná slabá stránka mohla p inést ohrožení, které by se mohlo stát pro 

podnik rozhodující.  

 Pro společnost TEMPISH, s. r. o. jsou významnými slabými stránkami p edevším 

nízká konkurenceschopnost, která je dána velkým počtem konkurent  na trhu. Mezi tyto 

konkurenty lze za adit také již zmín né zboží prestižních značek, kterým je obtížné 

konkurovat. D ležité je získat konkurenční výhodu v podob  nízké ceny nebo diferenciace 

produktu. Nedostatečná je v tomto p ípad  také propagace. I p esto, že dochází k propagování 

značky TEMPISH nejr zn jšími zp soby, stále existuje velké množství lidí, kte í nemají 

o této značce pov domí, a tím p ichází o potenciální zákazníky. Dále se mezi slabé stránky 

podniku adí také špatné postavení na trhu, nízká motivace a chyb jící teambuilding.   

P íležitosti 

 P íležitosti podniku vypovídají o možnostech, které mohou být za pomocí silných 

stránek podnikem využity pro zlepšení a dosažení daných cíl . P íležitost m že být nejen 

využití silných stránek, ale také možnost pro ešení stránek slabých, tedy využití p íležitosti 

pro ešení chyb a problému v podniku. 

 Mezi p íležitosti daného podniku lze za adit zejména rozši ování p sobnosti na nové 

trhy, spokojenost zákazník , export, zkvalit ování výrobk  a nové technologie. Inovace 

výrobk , ať už z hlediska kvality, designu nebo nových technologií, jsou velmi významnou 

p íležitostí, která by m la být využita ihned, pokud je to možné, neboť m že vést ke zvýšení 

konkurenceschopnosti podniku. 

Hrozby 

 Pro podnik je nemén  d ležité analyzovat možné hrozby, které s sebou p ináší rizika 

a mohly by se tak stát pro podnik velmi závažným problémem, který by bylo v budoucnu 

obtížné ešit. Proto je podstatné najít veškeré hrozby a podniknout opat ení k jejich 

eliminování. 
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Hrozby společnosti TEMPISH, s. r. o. jsou p edevším velké množství substitut  na 

trhu, smluvní síla dodavatel , rivalita konkurent , ekonomická situace, politická situace 

a kurzy m n. Množství substitut , které se na trhu nachází, je opravdu významnou hrozbou, 

avšak velmi obtížn  ešitelnou. Neboť tyto substituty jsou již zmín ní konkurenti, kte í nabízí 

zboží nižší ceny, vyšší kvality, znám jší značky apod., ale také volba jiné sportovní 

alternativy, ke které není nutné drahé sportovní vybavení. 

Následující tabulka znázor uje výčet p íležitostí, hrozeb, silných a slabých stránek 

podniku (viz Tab. 4.9), který bude dále hodnocen dle spokojenosti a váhy (viz Tab. 4.10). 

Tab. 4.9 SWOT matice pro společnost TEMPISH, s. r. o. [vlastní zpracování] 

Silné stránky Slabé stránky 

 Značka a image  

 Kvalita  

 Spolehliví a stálí dodavatelé a 

odb ratelé  

 Školení zam stnanc  

 Zainteresovanost zam stnanc  

v podniku 

 Chyb jící teambuilding 

 Motivace zam stnanc  

 Propagace  

 Konkurenceschopnost  

 Postavení na trhu  

 

P íležitost Hrozby 

 Rozši ování p sobnosti na nové trhy 

 Spokojenost zákazník  

 Export 

 Zkvalitňování výrobk  

 Nové technologie 

 

 Velké množství substitut  

 Smluvní síla dodavatel  

 Rivalita konkurent  

 Ekonomická situace – HDP, inflace, 

nezam stnanost 

 Kurzy m n 
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Tab. 4.10 Vyhodnocení SWOT analýzy společnosti TEMPISH, s. r. o. [vlastní zpracování] 
In

te
rn

í č
ás

t 

    Váha Hodnocení Výsledek 

Silné stránky Značka a image 0,30 2 0,60 

  Kvalita 0,25 3 0,75 

  Spolehliví a stálí dodavatelé a odb ratelé 0,30 5 1,50 

  Školení zam stnanc  0,10 4 0,40 

  Zainteresovanost zam stnanc  v podniku 0,05 3 0,15 

Suma   1,00 17 3,40 

Slabé stránky Chyb jící teambuilding 0,05 -3 -0,15 

  Motivace zam stnanc  0,10 -3 -0,30 

  Propagace 0,45 -5 -2,25 

  Konkurenceschopnost 0,25 -4 -1,00 

  Postavení na trhu 0,15 -2 -0,30 

Suma   1,00 -17 -4,00 

E
xt

er
n

í č
ás

t 

P íležitosti Rozši ování p sobnosti na nové trhy 0,20 2 0,40 

  Spokojenost zákazník  0,40 3 1,20 

  Export 0,10 4 0,40 

  Zkvalit ování výrobk  0,15 5 0,75 

  Nové technologie 0,15 3 0,45 

Suma   1,00 17 3,20 

Hrozby Velké množství substitut  0,35 -4 -1,40 

  Smluvní síla dodavatel  0,10 -1 -0,10 

  Rivalita konkurent  0,40 -5 -2,00 

  
Ekonomická situace - HDP, inflace, 
nezam stnanost 0,10 -3 -0,30 

  Kurzy m n 0,05 -1 -0,05 

Suma   1,00 -14,00 -3,85 

      

 

Interní část Součet silných a slabých stránek -0,60 
  

 

Externí část Součet p íležitostí a hrozeb -0,65 
  

Dle výsledk  SWOT matice není situace podniku p íznivá, neboť i p es velké 

množství silných stránek a p íležitostí, slabé stránky p evyšují nad silnými a hrozby nad 

p íležitostmi. Interní i externí část SWOT analýzy tedy vychází v záporných hodnotách. 

Nejpodstatn jší slabou stránkou, na kterou by m la být soust ed na pozornost, neboť by se 

mohla stát pro podnik také hrozbou, je propagace, které byla p id lena nejvyšší váha 45 % 

a hodnota -5 Ěnejvyšší nespokojenostě. Jako nejv tší ohrožení podniku byla vyhodnocena 

rivalita konkurent  s váhou 40 % a hodnocením také -5 Ěnejvyšší nespokojenostě. 

Výsledky externí i interní části SWOT analýzy byly následn  p eneseny do grafu, ze 

kterého lze zjistit, která strategie by byla pro podnik v dané situaci nevhodn jší. Vzhledem 

k záporným hodnotám obou částí analýzy je výslednou doporučenou strategií WT 
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(Weaknesses and Threats) neboli obranná strategie. Ta poukazuje na velké množství slabých 

stránek a ohrožení podniku, na které by se m la společnost zam it a snažit se je co nejvíce 

eliminovat.  

Obr. 4.4 Výb r výsledné strategie SWOT analýzy [vlastní zpracování] 
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5 Návrhy a doporučení  

Za pomocí výsledk  SWOT analýzy a jednotlivých dílčích analýz bude zhodnocena 

situace podniku a zpracovány možné návrhy a doporučení, které by mohla vést ke zlepšení 

postavení podniku na trhu. D ležité je, aby byla společnost schopna využít svých silných 

stránek a p íležitostí, eliminovat slabé stránky a p edcházet hrozbám. Význam identifikování 

t chto faktor  je d ležitý nejen pro zvolení vhodné strategie podniku, ale také pro zvyšování 

konkurenceschopnosti, která hraje v postavení na trhu významnou roli. Neboť pov domí 

o t chto faktorech umož uje využít p íležitosti, za pomocí kterých je možné získat novou 

konkurenční výhodu, která podnik odliší od ostatních konkurent . 

Jako silné stránky mající pro podnik nejv tší význam byly vyhodnoceny spolehliví 

a stálí dodavatelé a odb ratelé, kvalita, značka a image. Za nejvíce slabou stránku je 

považována již výše zmín ná propagace, ale také konkurenceschopnost. Dále by m la být 

využita p íležitost spokojenosti zákazník , která je pro tržby společnosti nepostradatelná, 

neboť vede k opakovanému nákupu, loajalit  zákazník  a doporučení ke koupi dalším 

potenciálním zákazník m. V posledních letech dochází k neustálému zvyšování požadavk  

zákazník , mezi které pat í také kvalita. Společnost by se tak m la zam it na zkvalit ování 

výrobk , které by vedlo také k vyšší spokojenosti zákazník . Nejv tší hrozbou v okolí 

podniku jsou pro společnost TEMPISH, s. r. o. p edevším substituty a rivalita konkurent . 

Podle výsledného grafu byla za doporučenou strategii zvolena obranná, kdy se 

v podniku p evažují slabé stránky nad silnými, a v okolí se nachází velké množství hrozeb. 

D ležité tyto faktory zaznamenat a učinit opat ení k jejich minimalizaci. Pokud k jejich 

eliminaci nedojde, m že se společnost dostat do situace, kdy bude nutné část firmy odprodat 

nebo m že dojít i k úplné likvidaci. 

Také z výsledk  finanční analýzy je patrné, že n které finanční ukazatele poukazují na 

neefektivní hospoda ení podniku. P evážn  ukazatelé rentability, které z d vodu nevelkého 

výsledku hospoda ení b žného účetního období dosahují nízkých hodnot. Doba obratu zásob 

1ŘŘ dní, která byla pro rok Ň01Ň vypočtena, je pro podnik velmi vysokou hodnotou, která 

poukazuje na neefektivitu v rámci hospoda ení se zásobami. Tato hodnota vyjad uje dobu, po 

kterou se zboží nachází ve skladu od okamžiku nákupu až po jeho prodej. V tomto p ípad  

tedy znamená, že zboží je skladováno až 1ŘŘ dní, než dojde k jeho prodeji. Velké množství 

zásob m že být dáno i sezónností, kdy je vždy p ed začátkem ročního období nakupováno 

značné množství sezónního zboží. ůvšak toto množství je neefektivní z hlediska skladování, 
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neboť centrální sklad, ve kterém je zboží umíst no, není ve vlastnictví společnosti, ale platí se 

nájemné a tak zde vznikají náklady spojené se skladováním. Významná část pen žních 

prost edk , která by mohla být využita pro jiné účely, je vázána po dlouhou dobu v zásobách 

a společnost je nucena p i financování využívat externích zdroj  a úv r .  

Prvním doporučením pro společnost TEMPISH, s. r. o. je p edevším zvýšit pov domí 

o existenci této značky. I p esto, že jsou využívány r zné zp soby propagace, je znalost zboží 

značky TEMPISH velmi nízká. Nejúčinn jším zp sobem, jak propagovat značku je v dnešní 

dob  p edevším reklama v mediích Ětelevizi a rádiuě. Ten však nepat í jen mezi ty 

nejúčinn jší, ale také finančn  nejnáročn jší. Pro podnik by byla tato investice jist  velkým 

p ínosem. Jedním z trend  dnešní doby jsou sociální sít , p edevším Facebook. Tento zp sob 

propagace je již společností využíván, avšak d ležité je stále získávat co nejvíce potenciálních 

zákazník , kte í by tuto stránku sledovali. Prost ednictvím sociální sít  Facebook jsou 

zákazník m poskytovány informace o novém zboží, prodejnách, p jčovnách, po ádaných 

akcích apod.  

 Dalším doporučením pro zvýšení tržeb a snížení tak p ebytečných zásob je 

poskytování slev a kupón , nap íklad pomocí slevových server . Tyto internetové stránky 

jsou v poslední dob  velmi rozší eným trendem, nejen že by zvýšili pov domí o této značce, 

ale také by došlo ke zvýšení prodeje.  

Velmi podstatným krokem, na který by se m la společnost co nejd íve zam it, je 

snižování zásob. Nejd íve se zbavit starého zboží, ze kterého se stávají tzv. ležáky, pomocí 

poskytování slev na zboží tohoto druhu, a poté se soust edit na efektivn jší ízení zásob. Lépe 

plánovat a objednávat takové množství, které je společnost schopna prodat. Nedocházelo by 

tak ke zbytečným náklad m a k vázání finančních prost edk  v zásobách. 
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6 Záv r 

Strategická analýza podniku je pro jeho úsp šné ízení tém  nezbytná, neboť ídit 

podnik bez správn  zvolené strategie, m že být velmi obtížné. Správn  zvolená strategie 

umož uje podnik vést správným sm rem a vyvarovat se tak chybám a hrozbám, které se 

v okolí podniku nachází. Výsledky této analýzy umožní podniku uv domit si své silné 

stránky, kterých m že využít a chopit se tak p íležitostí, které se na trhu nachází, ale také 

poukázat na slabé stránky, které by m la eliminovat a p edejít tak ohrožením.  

Cílem bakalá ské práce bylo provést strategickou analýzu vybraného podniku 

a následn  pomocí výsledk  navrhnout strategii, která by byla nejvhodn jší pro situaci, ve 

které se podnik nachází. V teoretické části byly vysv tleny poznatky o daném tématu 

a znázorn ny postupy jednotlivých dílčích analýz, které byly nutné pro následné vyhodnocení 

situace podniku a navrhnutí nejvhodn jší strategie. Tato část sloužila jako podklad pro 

praktickou aplikaci. 

Praktická část této práce byla zam ena na společnost TEMPISH, s. r. o., jejímž 

hlavním p edm tem podnikání je výroba a nákup zboží za účelem dalšího prodeje. Jelikož 

vlastní výroba je zde nepatrná, je práce soust ed na p edevším na obchodování se zbožím. 

Nejd íve byly vyhodnoceny hlavní politické, ekonomické, sociální a technologické faktory 

mající vliv na podnik. Pomocí Porterovy analýzy bylo zjišt no, které síly, nacházející se 

v okolí podniku, jsou nejsiln jší. Následovalo provedení analýzy vnit ního prost edí podniku, 

která je zam ena na hmotné, lidské, finanční a nehmotné zdroje. Odd len  od vnit ní analýzy 

byla okrajov  zhotovena analýza finanční za pomocí ukazatel  likvidity, rentability, aktivity 

a zadluženosti. Poslední provedenou analýzou praktické části byla SWOT analýza, která 

sloužila jako hlavní podklad pro následný výb r strategie, kterou se stala po konečném 

vyhodnocení strategie obranná, jejíž podstatou je soust edit se p edevším na minimalizaci 

slabých stránek a hrozeb.  

Výslednými doporučeními, která vyplynula ze situace, kdy u společnosti p evažují 

slabé stránky nad silnými a hrozby nad p íležitostmi, byly p edevším zvýšit propagaci a její 

účinnost. Dále by m la společnost uvažovat nad novým systémem ízení zásob, neboť dle 

výsledk  finanční analýzy je skladováno velké množství nadbytečných zásob, které vykazuje 

neefektivitu v hospoda ení. 

Pro tuto práci byly využity finanční výkazy Ěvýkaz zisku a ztráty, rozvaha) 

a informace poskytnuté vedením a zam stnanci společnosti. 
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Seznam zkratek 

apod. – a podobn  

ČR – Česká republika 

DPH – da  z p idané hodnoty 

EAT – Earnings After Taxes – zisk po zdan ní 

EBIT – Earnings Before Interest and Taxes – zisk p ed zdan ním 

EU – Evropská unie 

HDP – hrubý domácí produkt  

Kč – Koruna česká 

nap . – nap íklad 

ROA – Return On Assets – rentabilita celkového vloženého kapitálu 

ROCE – Return On Capital Employed – rentabilita celkového investovaného kapitálu 

ROE – Return On Equity – rentabilita vlastního kapitálu 

ROS – Return On Sales – rentabilita tržeb 

sb. – sbírka 

s. r. o. – společnost s ručením omezeným 

tzv. – takzvaný 

ŽP – životní prost edí 
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P íloha č. 1 Zkrácená rozvaha společnosti TEMPISH, s. r. o. za období 2009-2012 
(v tis. Kčě 

Označ. AKTIVA číslo 
ádku 2009 2010 2011 2012 

  AKTIVA CELKEM 1 77 820 78 233 72 132 76 032 
B. Dlouhodobý majetek 3 1 251 2 375 3 650 2 998 
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 121 67 13 0 
B. I. 3. Software 7 121 67 13 0 
B. II.  Dlouhodobý hmotný majetek  13 869 2 047 3 376 2 737 

B. II. 3. 
Samostatné movité v ci a 
soubory movitých v cí 16 869 1 475 2 815 2 188 

B. II. 6. 
Jiný dlouhodobý hmotný 
majetek 19 - 572 561 549 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 23 261 261 261 261 

B. III. 1. 
Podíly v ovládaných a ízených 
osobách 24 261 261 261 261 

C. Ob žná aktiva 31 75 826 75 434 68 059 72 761 
C. I. Zásoby 32 39 920 34 748 36 846 40 201 
C. I. 1. Materiál 33 - 48 31 34 
C. I. 5. Zboží 37 34 785 31 018 28 693 31 694 
C. I. 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 5 135 3 682 8 122 8 473 
C. III. Krátkodobé pohledávky 48 34 696 34 775 26 228 27 401 
C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztah  49 32 674 32 468 25 830 27 012 
C. III. 6. Stát - da ové pohledávky 54 1 820 1 244 64 0 
C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 194 371 280 362 
C. III. 8. Dohadné účty aktivní 56 - 692 - 2 
C. III. 9. Jiné pohledávky 57 8 0 54 25 
C. IV.  Krátkodobý finanční majetek 58 1 210 5 911 4 985 5 159 
C. IV. 1. Peníze 59 599 748 523 349 
C. IV. 2. Účty v bankách 60 611 5 163 4 462 4 810 
D. I.  Časové rozlišení 63 743 424 423 273 
D. I. 1. Náklady p íštích období 64 743 424 423 280 
D. I. 3. P íjmy p íštích období 66 - - - -7 
  PASIVA CELKEM 67 77 820 78 233 72 132 76 032 
A.  Vlastní kapitál 68 25 721 26 603 29 278 32 430 
A. I.  Základní kapitál 69 100 100 100 100 
A. I. 1. Základní kapitál 70 100 100 100 100 

A. III. 
Rezervní fondy, ned litelný fond 
a ostatní fondy ze zisku 78 10 10 10 10 

A. III. 1. Zákonný rezervní fond 79 10 10 10 10 

A. IV. 
Výsledek hospoda ení minulých 
let 81 23 832 25 611 26 493 29 168 

A. IV. 1. Nerozd lený zisk z minulých let 82 23 832 25 611 26 493 29 168 

A. V. 1. 
Výsledek hospoda ení b žného 
účetního období Ě+,-) 84 1 779 882 2 675 3 152 

B. Cizí zdroje 85 51 663 51 207 42 545 43 475 
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B. II. Dlouhodobé závazky 91 32 434 32 050 29 058 29 071 

B. II. 4. 

Závazky ke společník m, 
člen m družstva a k účastník m 
sdružení 95 32 413 31 991 28 939 28 938 

B. II. 10.  Odložený da ový závazek 101 21 59 119 133 
B. III. Krátkodobé závazky 102 5 512 5 631 4 979 5 063 
B. III. 1. Závazky z obchodního vztahu 103 3 195 3 137 2 382 2 033 
B. III. 5 Závazky k zam stnanc m 107 559 535 509 422 

B. III. 6. 

Závazky ze sociálního 
zabezpečení a zdravotního 
pojišt ní 108 304 275 208 195 

B. III. 7. Stát - da ové závazky a dotace 109 1 386 1 037 1 277 988 
B. III. 8. Krátkodobé p ijaté zálohy 110 28 599 540 1 425 
B. III. 10. Dohadné účty pasivní 112 22 25 24 - 
B. III. 11. Jiné závazky 113 18 23 39 - 
B. IV.  Bankovní úv ry a výpomoci 114 13 717 13 526 8 508 9 341 
B. IV. 1. Bankovní úv ry dlouhodobé 115 - 789 638 258 
B. IV. 2.  Krátkodobé bankovní úv ry 116 13 717 12 737 7 870 9 083 
C. I. Časové rozlišení 118 436 423 309 127 
C. I. 2.  Výdaje p íštích období 119 436 423 309 127 

Data byla p epsána z originál  účetních výkaz  společnosti TEMPISH, s. r. o., které mi byly 
poskytnuty.
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P íloha č. 2 Zkrácený výkaz zisku a ztráty společnosti TEMPISH, s. r. o. za období
  2009-2012 Ěv tis. Kčě 

Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo 
ádku 2009 2010 2011 2012 

I.  Tržby za prodej zboží 1 83 741 85 130 75 538 77 128 

A. 
Náklady vynaložené na prodané 
zboží 2 55 272 61 500 50 442 49 524 

+ Obchodní marže 3 28 469 23 630 25 096 27 604 
II. Výkony 4 215 340 375 480 

II. 1. 
Tržby za prodej vlastních výrobk  
a služeb 5 215 319 294 447 

II. 3. Aktivace 7 - 21 81 33 
B. Výkonová spot eba 8 12 859 11 863 11 624 12 466 
B. 1. Spot eba materiálu a energie 9 2 628 2 608 2 884 2 134 
B. 2. Služby 10 10 231 9 255 8 740 10 332 
+ P idaná hodnota 11 15 825 12 107 13 847 15 618 
C. Osobní náklady součet 12 10 679 10 440 9 451 8 261 
C. 1. Mzdové náklady 13 7 715 7 614 6 978 6 185 

C. 3. 
Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojišt ní 15 2 395 2 320 2 040 1 714 

C. 4. Sociální náklady 16 569 506 433 362 
D.  Dan  a poplatky 17 128 130 95 104 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku 18 429 388 608 747 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 19 125 53 451 549 

III. 1. 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku  20 125 53 451 549 

F. 
Z statková cena prodaného dlouh. 
majetku a materiálu 22 - - - 397 

F. 1. 
Z statková cena prodaného dlouh. 
majetku 23 - - - 397 

G. 

Zm na stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti a 
komplexních náklad  p íštích 
období 25 55 -255 225 -365 

IV.  Ostatní provozní výnosy 26 438 1 354 -623 459 
H. Ostatní provozní náklady 27 778 969 508 1 523 
* Provozní výsledek hospoda ení 30 4 319 1 812 2 788 5 959 
X. Výnosové úroky 42 24 - - 2 
N. Nákladové úroky 43 495 358 373 276 
XI. Ostatní finanční výnosy 44 2 751 2 119 3 637 1 350 
O. Ostatní finanční náklady 45 4 334 2 507 2 503 2 993 
* Finanční výsledek hospoda ení 48 -2 054 -746 761 -1 917 
Q. Da  z p íjmu za b žnou činnost 49 481 167 886 911 
Q. 1. splatná 50 462 129 826 897 
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Q. 2. odložená 51 19 38 60 14 

*** 
Výsledek hospoda ení za b žnou 
činnost 52 1 784 899 2 663 3 131 

XIII. Mimo ádné výnosy 53 - - 12 25 
R. Mimo ádné náklady 54 5 17 - 4 
* Mimo ádný výsledek hospoda ení 58 -5 -17 12 21 

*** 
Výsledek hospoda ení za účetní 
období (+,-) 60 1 779 882 2 675 3 152 

**** 
Výsledek hospoda ení p ed 
zdan ním 61 2 260 1 049 3 561 4 063 

Data byla p epsána z originál  účetních výkaz  společnosti TEMPISH, s. r. o., které mi byly 
poskytnuty. 
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