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1 Úvod 

Každá organizace musí v současných podmínkách 21. století odolávat tvrdému 

konkurenčnímu tlaku a denně soupeřit o udržení se či dosažení lepší pozice na trhu. Za 

posledních třicet let si ekonomika České republiky prošla řadou významných změn: 

přechodem od centrálně plánované ekonomiky k tržní ekonomice, nabídkou heterogenních 

produktů, služeb a především prudkým rozvojem nejmodernější technologie a internetu. 

Pomyslné odstranění hranic mezi státy a sjednocení tak v jeden velký celek, mělo za důsledek 

úpadek mnoha organizací působících na domácím trhu, které rázem nebyly schopny čelit tak 

silné konkurenci.  

 

Organizace usilující o přežití či udržení si svých pozic na trhu, se nachází pod velkým 

tlakem, neboť rivalita konkurence nezná hranic. Každá organizace by proto měla pečovat 

nejen o své know-how, ale i své kvalifikované zaměstnance, kteří jsou rovněž jedním z klíčů 

k úspěchu, od něhož se odvíjí právě konkurenceschopnost. Konkurenceschopnost organizace 

jako taková je ovlivňována celou řadou faktorů jak externích např. počet konkurentů, 

spokojenost zákazníků, tak i interních např. dosažené výsledky, finanční situace organizace, 

profesionalita zaměstnanců atd. K tomu, aby organizace byla schopna úspěšně odolávat 

konkurenci, je zapotřebí (omezující) činitele pravidelně sledovat, měřit, porovnávat, 

vyhodnocovat a napravovat, neboť pouze tímto způsobem lze eliminovat jejich negativní 

dopad na konkurenceschopnost organizace. 

 

  Hlavním cílem je zanalyzovat současný stav Lašského společenství, aplikovat vybrané 

metody a pomocí takto zjištěných výsledků navrhnout možná řešení pro posílení 

konkurenceschopnosti organizace. Mezi dílčí cíle této diplomové práce patří vymezit pojem 

konkurenceschopnost a to v podmínkách neziskového sektoru, nalézt a popsat vhodné metody 

a postupy k měření a zvyšování konkurenceschopnosti neziskových organizací.  

 

V teoretické části se autorka zabývá popisem základních pojmů souvisejících 

s konkurenceschopností, ale i vymezením tohoto pojmu v souvztažnosti k neziskové 

organizaci. Kapitola rovněž obsahuje objasnění základní charakteristiky a principů fungování 

neziskových organizací a současně i řadu metod strategického řízení, pomocí kterých lze 

měřit a vyhodnocovat konkurenceschopnost právě neziskové organizace.  
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Obsahem praktické části je představení nestátní neziskové organizace (konkrétně 

Lašského společenství), zanalyzování současného stavu organizace a aplikace vybraných 

metod strategického řízení s úmyslem najít problematická místa, jež negativně ovlivňují 

konkurenceschopnost zmíněné neziskové organizace. Současně tato kapitola obsahuje návrhy 

a doporučení k odstranění či snížení negativních faktorů a posílení tím konkurenceschopnosti 

organizace.  
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2 Teoreticko-metodická východiska konkurenceschopnosti 

neziskových organizací  

Přesně definovat pojem nezisková organizace je velice obtížné, jelikož mnoho autorů 

zabývajících se problematikou právě neziskového sektoru nahlíží na neziskovou organizaci 

z odlišných pohledů. Součástí celé této kapitoly je seznámení se s principy fungování 

neziskové organizace, významem neziskového sektoru a nastínění pojmů 

konkurenceschopnost a konkurence v souvislosti s neziskovými organizacemi. 

2.1 Vymezení nestátních neziskových organizací a jejich podstata 

Nestátní neboli soukromá nezisková organizace dále NNO (v anglickém jazyce non-

profit organization) je souhrnným označením pro několik základních právních forem, přičemž 

každá z nich se vždy odlišuje specifickými funkcemi a je spravována příslušným zákonem.  

Členění NNO (platné do 31. 12. 2013): 

 občanská sdružení – upravuje zákon č.83/1990 Sb. o sdružování občanů 

 nadace a nadační fondy – vedené dle zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních 

fondech 

 obecně prospěšné společnosti – registrované podle zákona č. 248/1995 Sb. o obecně 

prospěšných společnostech 

 církevní právnické osoby - zákon č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských 

společnostech.
 1

 

Je zapotřebí zmínit, že výše uvedené členění nestátních neziskových organizací platilo 

až do konce roku 2013. S příchodem nového roku 2014 vstoupil v platnost nový Občanský 

zákoník, který s sebou přinesl mnoho podstatných změn týkajících se právě soukromého 

neziskového sektoru. 

Nově platné členění NNO podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník: 

 Korporace – do této oblasti spadají spolky (tvořené členy a společníky), které fungují 

na principu spolkové autonomie, samosprávy, dobrovolném členství, nezávislosti 

majetku spolku i jeho příznivců. Těmto principům odpovídají právě občanská 

                                                           
1
 NEZISKOVKY. Co to je neziskový sektor. [online]. [14.9.2013]. Dostupný z www: 

<http://www.neziskovky.cz/clanky/511_538_540/fakta_neziskovky-v_co-to-je-neziskovy-sektor-/> 

http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-3-unora-2012-obcansky-zakonik-18840.html
http://www.neziskovky.cz/clanky/511_538_540/fakta_neziskovky-v_co-to-je-neziskovy-sektor-/
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sdružení. S nabytím účinnosti zákona došlo k automatické přeměně občanského 

sdružení na spolek.  

 Fundace – subjekty dříve označovány jako nadace a nadační fondy. 

 Ústavy- této kategorii se právně podobají obecně prospěšné společnosti. Ústavy se 

zcela odlišují od korporací a fundací. V ústavech pracují zaměstnanci, nejsou utvářeny 

spolky, majetek ústavu je chráněn odlišně, než jak je tomu např. v případě fundací.
2
  

 

Ačkoliv NNO pro zajištění svého chodu velmi často využívají finanční prostředky 

z veřejných rozpočtů, mají pro ekonomiku zcela zásadní význam, jelikož se významnou 

mírou podílí na snižování státních výdajů, a to tím způsobem, že zajišťují činnosti, které by 

jinak musel zajistit právě stát. Díky činnosti soukromých neziskových organizací vznikají 

nové pracovní příležitosti na trhu práce, což má za důsledek zvýšení počtu 

pracovníků pracujících v neziskovém sektoru, většinou na úkor celkového počtu pracovníků 

ve státním neziskovém sektoru. Činnost nestátních neziskových organizací v konečném 

důsledku napomáhá snížit nadměrné stavy pracovníků působících ve veřejném sektoru.
3
 

 

Veškeré neziskové organizace lze souhrnně definovat jako subjekty, jejichž primárním 

cílem není tvorba zisku, ale přímá produkce užitku. Jestliže nezisková organizace dosahuje 

zisku, nedochází k jeho přerozdělování, ale bývá využit např. na: plnění cílů organizace, 

financování rozvoje organizace, financování aktivit určených pro veřejnost, apod. Jak již 

ze samotného přívlastku ,,nestátní” vyplývá, nelze označit nestátní neziskovou organizaci za 

řízenou státem.
4
 

Pojetí užitku v oblasti neziskových organizací se zcela odlišuje od užitku vyskytujícího 

se u podnikatelských subjektů, kde je uskutečňován na základě střetu nabídky s poptávkou a 

cena v tomto případě sehrává podstatnou roli. Jak bylo již výše zmíněno, zisk pro neziskovou 

organizaci je až druhotný. Prvořadý je užitek, který je u produkovaných statků oceněn volbou 

veřejnou nebo na základě vzájemné prospěšnosti. Organizace působící v neziskovém sektoru 

vyjadřují užitek jako míru uspokojení požadavku či potřeby uživatele statku. Míra uspokojení 

                                                           
2
 EPRAVO. Základní přehled změn, které přináší nový občanský zákoník pro nestátní neziskové organizace. 

[online]. [7.2.2014]. Dostupný z www: <http://www.epravo.cz/top/clanky/zakladni-prehled-zmen-ktere-prinasi-

novy-obcansky-zakonik-pro-nestatni-neziskove-organizace-92357.html> 
3
 ÚČETNÍ KAVÁRNA.   Neziskový sektor-úvod do problematiky.  [online]. [14.9.2013]. Dostupný z www: 

<http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d31971v39172-neziskovy-sektor-uvod-do-problematiky/> 
4
 ÚČETNÍ KAVÁRNA.   Neziskový sektor úvod do problematiky.  [online]. [14.9.2013]. Dostupný z www: 

<http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d31971v39172-neziskovy-sektor-uvod-do-problematiky/> 

http://www.epravo.cz/top/clanky/zakladni-prehled-zmen-ktere-prinasi-novy-obcansky-zakonik-pro-nestatni-neziskove-organizace-92357.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/zakladni-prehled-zmen-ktere-prinasi-novy-obcansky-zakonik-pro-nestatni-neziskove-organizace-92357.html
http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d31971v39172-neziskovy-sektor-uvod-do-problematiky/
http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d31971v39172-neziskovy-sektor-uvod-do-problematiky/
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bývá nejčastěji měřena pomocí výkonu a kvality statku. V kompetenci neziskové organizace 

pak zůstává samotná volba nejvhodnějších ukazatelů, jimiž bude interpretovat míru 

uspokojení zákazníka. Je zapotřebí, aby vzniklé užitky byly hodnoceny i z hlediska 

efektivnosti chodu celé organizace.
5
  

 Jako neziskovou organizaci lze označit multiproduktovou organizaci, jež je schopná 

potenciálně vytvářet následující produkty: 

 A preferred collective good: obvykle produkt, který velice úzce souvisí s posláním a 

cíli samotného subjektu. V tomto případě se často jedná o produkt, který nelze snadno 

umístit na trh např. základní výzkum apod.  

 A preferred private good: jedná se o produkt, který by na trhu mohl být relativně 

snadno nabízen. Snahou organizace současně může být vytvoření takových podmínek, 

aby se zmíněný produkt stal dostupnějším i pro sociálně znevýhodněné zájemce. 

 A nonpreferred private good: výrobek či služba, která je nabízena za účelem zisku.  

V tomto případě se jedná o běžný produkt komerčního charakteru.
6
 

Prostředky, jež organizace obdrží z prodeje produktů spadajících do kategorií A 

preferred private good a A nonpreferred private good obvykle využívá jako zdroje pro 

produkt, který nabízí za účelem naplnění jejího poslání. Nezisková organizace může provádět 

několik různých transakcí s cílem získat potřebné zdroje, avšak je nutné si uvědomit, že každá 

z níže uvedených transakcí je úzce spojena s odlišným zdrojem.  

Typy transakcí: 

 Běžné transakce. Za poskytnutý produkt náleží finanční odměna. V tomto případě 

zdroje tvoří příjmy z prodeje. 

 Nárokové transakce.  Finanční prostředky či přímo produkty jsou rozdělovány dle 

předem vymezených podílů. Tato transakce souvisí s veřejným financováním. 

 Oboustranné transakce. Mezi účastníky směny dochází k vzájemné transakci tzv. 

směna něco za něco. V  případě oboustranné transakce bývají velice častým 

zdrojem prezenty či dobrovolné práce.
7
 

 

                                                           
5
 REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. aktualiz. vyd. 

Praha: Ekopress, 2010. 188 s. ISBN 978-80-86929-54-5. 
6
 HYÁNEK, Vladimír. Neziskové organizace: teorie a mýty. Brno: Masarykova univerzita, ekonomicko-správní 

fakulta, 2011. 131 s. ISBN 978-80-210-5651-0. 
7
 HYÁNEK, Vladimír. Neziskové organizace: teorie a mýty. Brno: Masarykova univerzita, ekonomicko-správní 

fakulta, 2011. 131 s. ISBN 978-80-210-5651-0. 
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Řízení neziskové organizace lze označit za permanentní a velice náročný proces, od 

jehož kvalitního provedení se odvíjí pozitivní image organizace a důvěra zákazníků. 

Existence neziskové organizace není podmíněna pouze poskytováním užitku, ale zároveň i 

odlišným způsobem řízení na rozdíl od klasických podnikatelských subjektů. Jednoduše a 

zároveň výstižně uvádí Hyanek hlavní odlišnost ve způsobu řízení neziskových organizací: 

,,Neziskové organizace se od firem a vládních institucí odlišují tím, že jejich řídící struktury 

musejí být přizpůsobeny podmínkám kolektivního rozhodování a kolektivní akce, které 

umožňují sdílení zdrojů (pooling the resources) a poskytování tzv. trust goods, tedy statků a 

služeb, u kterých hraje významnou roli důvěra spotřebitelů v poskytovatele v situaci 

informační asymetrie.”
8
  

 

Pro účely této diplomové práce autorka definuje neziskovou organizaci dle Marka 

Šedivého. ,,Nezisková organizace je charakterizována jako organizace, která nevytváří zisk 

k přerozdělení mezi své vlastníky, správce nebo zakladatele. Zisky vytvářet může, ale musí jej 

vložit zpět k rozvoji organizace, plnění jejích cílů nebo výhradně ztrát z minulých období.”
9
 

2.1.1 Typologie neziskových organizací 

Na území České republiky působí řada neziskových subjektů, které lze členit dle několika 

různých hledisek. Jako jedno z nejčastějších dělení lze uvést následující: 

 Dle zakladatele a právní formy: 

o veřejnoprávní instituce – vznikají ze zákona, 

o veřejnoprávní organizace -  zakladatelem je veřejná správa, 

o soukromoprávní organizace - vznikají založením FO nebo PO. 

 Dle členství: 

o členské organizace - existence členské základny, 

o nečlenské organizace. 

 Dle charakteru poslání:  

o vzájemně prospěšné organizace – účelem je poskytování služeb pouze svým 

členům, 

o veřejně prospěšné organizace – cílem je plnění požadavků společnosti. 

                                                           
8
 HYÁNEK, Vladimír. Neziskové organizace: teorie a mýty. Brno: Masarykova univerzita, ekonomicko-správní 

fakulta, 2011. 78 s. ISBN 978-80-210-5651-0.  
9
 ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. Úspěšná nezisková organizace. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 

2011. 135 s. ISBN 978-80-247-4041-6.  
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 Dle typu činnosti:  

o servisní -  zajišťování služeb, 

o zájmové – poskytují či zařizují zájmové kroužky, kurzy, činnosti, 

o advokátní – jejich účelem je obhajoba zájmů jak členů, tak i veřejnosti.  

 Dle způsobu financování: 

o financované zcela nebo z části z veřejných rozpočtů, 

o financované z příspěvků, darů, apod., 

o získávání financí z vlastních aktivit, 

o financované kombinovaně.
 10

 

 

Existuje mnoho nejrůznějších pohledů na klasifikaci neziskových organizací. 

Kategorizovat neziskové organizace z hlediska činností lze i odlišným způsobem (viz tabulka 

2.1), než jak bylo uvedeno již dříve v kritériu čtvrtém.  

 

Tab. 2.1 Klasifikace neziskových organizací podle činností  

 

Zdroj: REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. aktualiz. 

vyd. Praha: Ekopress, 2010. 42 s. ISBN 978-80-86929-54-5. 

 

                                                           
10

 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011. 190 s. ISBN 978-80-87500-

01-9. 
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Dalším z možných členění je členění podle typů transakcí, které byly již dříve popsány 

v kapitole 2.1. Z tohoto pohledu čili na základě kombinace výše uvedených typů transakcí a 

zdrojů lze neziskové organizace rozdělit do čtyř druhů: 

 Čistá nezisková organizace. Takto označujeme neziskovou organizaci, která funguje 

pouze na principu oboustranné transakce a využívá prezenty a práci dobrovolníků. 

 Komerční nezisková organizace. Nezisková organizace, získává své zdroje pouze 

prostřednictvím prodeje komerčního produktu na trhu.  

 Nezisková organizace pod záštitou třetí strany. Jedná se o organizace, které bývají 

financovány třetí stranou. 

 Vícezdrojová nezisková organizace. Tento typ neziskové organizace je založen na 

využívání všech možných zdrojů jak tržních, veřejných, tak i dobrovolných.
11

 

 

2.1.2 Význam neziskového sektoru 

Zásadní priorita neziskového sektoru tkví v uspokojování požadavků a potřeb 

společnosti, jeho význam je tedy svým způsobem nenahraditelný. Jak je uvedeno na 

oficiálních internetových stránkách České republiky: „Neziskový sektor je důležitou součástí 

ekonomického i politického prostředí každé vyspělé země. Vyrovnává totiž přetlak 

ekonomických zájmů nejsilnějších hráčů na všech typech trhu.”
12

 Z uvedeného textu lze 

konstatovat, že sektor tvořený neziskovými organizacemi jako celek disponuje silnou 

vyjednávací pozicí. 

Neziskový sektor je v 21. století často spojován s pojmy jako sociální ekonomika, třetí 

sektor či třetí systém. Neziskový sektor je klíčovým prvkem zaměstnanosti a sociální politiky 

ve většině zemí. Všechny výše uvedené označení směřují ke zhruba stejné myšlence- 

neziskový sektor je sektor mezi státem a trhem plnící obojí, jak ekonomické, tak i sociální 

poslání, které sleduje zájem, a jehož konečným cílem není přerozdělování zisku.
13

 

Neziskový sektor jako celek se kromě soukromého sektoru skládá ještě i ze sektoru 

domácnosti a veřejného. Mezi jednotlivými sektory existuje velmi silná vzájemná vazba. 

Z hlediska této práce se však autorka blíže zaměřuje pouze na soukromý nestátní sektor. 

                                                           
11

 HYÁNEK, Vladimír. Neziskové organizace: teorie a mýty. Brno: Masarykova univerzita, ekonomicko-správní 

fakulta, 2011. 131 s. ISBN 978-80-210-5651-0. 
12

 CZECH. Neziskový sektor. [online]. [19.9.2013]. Dostupný z www: 

<http://www.czech.cz/cz/Podnikani/Ekonomicka-fakta/Neziskovy-sektor>  
13

 OECD. The Non-profit sector in a changing economy. Paris, France: Organisation for Economic Co-operation 

and Development, 2003. 337 p. ISBN 92-641-9953-5. 
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Subjekty působící v soukromém neziskovém sektoru se vyznačují několika charakteristickými 

mezinárodně uznávanými rysy. Charakteristiky definoval významný sociolog Salamon, dle 

kterého organizace náležící do soukromého neziskového sektoru jsou: 

 institucionalizované -  jsou někde registrovány, 

 soukromými subjekty - nejsou řízeny úředníky státní správy, 

 autonomní - řízení a rozhodování probíhá nezávisle, 

 dobrovolné - spoluúčast na aktivitách organizace je bezúplatná, 

 nerozdělují zisk - případný zisk je použit na rozvoj a aktivity organizace, není 

přerozdělován. 
14

  

Soukromý (nestátní) neziskový sektor zkráceně NNO obchoduje na trhu, kde směňuje své 

produkty a to ať už ve formě výrobku či služby za finanční a nefinanční prostředky veřejnosti. 

Jak již několikrát bylo zmíněno - cílem soukromého neziskového sektoru je vyjít vstříc 

potřebám veřejnosti, což znamená řešit často i takové situace, které stát není schopen zachytit 

či se jimi zabývat. Organizace tohoto sektoru si získávají členy a příznivce, kteří různým 

způsobem chtějí být nápomocni společnosti, mají zájem se: dobrovolně scházet, podílet na 

spolupráci se samotnou organizací, spoluúčastnit se na jejím vedení či jinými cestami 

napomáhat organizaci při tvorbě užitku. V případě, že se veřejnost či jednotlivec setká 

s porušováním některých práv, rovněž se může obrátit na příslušné organizace působící právě 

v tomto sektoru a využít jejich ochranných (advokátních) služeb. Nestátní neziskový sektor 

sehrává nespočetné množství rolí např.: konzumenta, producenta, zaměstnavatele, 

propagátora, organizátora, advokáta, ochránce a mnoho dalších. Na základě uvedených 

činností, lze klasifikovat tři hlavní funkce toho sektoru - ekonomickou, sociální a politickou.
15

 

2.2 Konkurence  

Pojmy jako konkurence a konkurenceschopnost spolu velice úzce souvisí, jeden bez 

druhého by nemohl existovat.   

Existuje mnoho pohledů a definic různých autorů, dle kterých lze objasnit pojem 

konkurence. Např. velmi významný autor, Synek, zabývající se zejména problematikou 

podnikové ekonomiky tvrdí, že: ,,Konkurence (hospodářské soutěžení) je souběžné úsilí 

                                                           
14

 FRIČ, Pavol a Rochdi GOULLI. Neziskový sektor v České republice: výsledky mezinárodního srovnávacího 

projektu John Hopkins University. Praha: Eurolex Bohemia, 2001. 203 s. ISBN 80-864-3204-1. 
15

 ÚČETNÍ KAVÁRNA.   Neziskový sektor-úvod do problematiky.  [online]. [14.9.2013]. Dostupný z www: 

<http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d31971v39172-neziskovy-sektor-uvod-do-problematiky/> 

http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d31971v39172-neziskovy-sektor-uvod-do-problematiky/


16 

 

ekonomických subjektů o dosažení téhož cíle v situaci, kdy ne všichni mohou tohoto cíle 

dosáhnout.”
16

  

Za konkurenty nelze označit pouze organizace (případně jednotlivce - OSVČ) fungující 

na stejných trzích či nabízející stejné případně podobné produkty, jelikož konkurenty jsou 

všichni ti, kteří se snaží získat výdaje spotřebitelů.
17

 

Velice zajímavá je i následující definice. ,,Na konkurenci je pohlíženo jako na 

instrument- nástroj pro dosažení jistých cílů. Konkurence je funkční tehdy, vede-li k dosažení 

odpovídajících cílů.”
18

 

Nahlížet na konkurenci lze například z hlediska makroekonomického, 

mikroekonomického či ze zcela odlišného směru a to jako např. na přirovnání konkurence k 

modrým a červeným (rudým) oceánům. Červené oceány v tomto případě symbolizují silnou 

konkurenci, ve které se téměř nevyskytuje šance na úspěch. Naopak jako modrý oceán je 

označováno konkurenční prostředí, které vzniklo vytvořením zcela nových hranic trhu, kdy 

v tomto případě je konkurence téměř nulová. S podrobnějším popisem této problematiky se 

lze setkat v knize Strategie modrého oceánu.
19

 

Ačkoliv se na první pohled může zdát, že se konkurence v neziskovém sektoru 

nevyskytuje, nelze souhlasit, jelikož např. z finančního hlediska lze za konkurenci označit 

každou neziskovou organizaci, která se účastní nejrůznějších programů zaměřených na rozvoj 

či podporu neziskových organizací. Z jiného pohledu může konkurenci představovat jakákoliv 

konkurenční organizace nabízející stejné produkty či substituty. 
20

        

Obstát proti konkurenci zejména v nestátním neziskovém sektoru není jednoduchým 

úkolem. Tlaku konkurence jsou schopny odolat pouze takové NNO, které jsou samotnou 

veřejností pozitivně vnímány a hodnoceny. Řada NNO nemá tak propracovaný systém na 

ochranu před konkurencí například ve srovnání se subjekty působícími v ziskovém sektoru. 

Soukromé neziskové organizace využívají různé techniky k odstranění konkurence, avšak 
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SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 5. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2010. 459 s. ISBN 978-80-7400-336-3. 
17

 DVOŘÁČEK, Jiří. Podnik a jeho okolí: jak přežít v konkurenčním prostředí. Praha: C.H. Beck, 2012. 173 s. 

ISBN 978-80-7400-224-3. 
18

 KRABEC, Tomáš. Oceňování podniku a standardy hodnoty. Praha: Grada, 2009. 92 s. ISBN 80-2472-865-6. 
19

 VLAŠÍN, Petr. Finanční měření konkurenceschopnosti podniku. [online]. 2011 [1.2.2014]. Diplomová práce. 

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Dostupný z: <http://is.muni.cz/th/206456/esf_m/> 
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 ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. Úspěšná nezisková organizace. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 

2011. 155 s. ISBN 978-80-247-4041-6. 
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přitom často pozapomínávají na důležitost ochrany svého know-how, postupů, lidského 

kapitálu či vysokého postavení, které dosáhly díky vlastnímu nápadu apod.21 

 

2.2.1 Konkurenční boj neziskových organizací  

Neziskové organizace svádí většinu konkurenčních bojů právě v hlavní oblasti své 

působnosti, tedy v neziskovém sektoru, ovšem je důležité si uvědomit, že její protivníky a 

potenciální konkurenci lze spatřovat i v řadě podnikatelských subjektů.  

Konkurenční boj mezi neziskovými organizacemi je sváděn na trhu. Stejně jako 

podniky i neziskové organizace na něm nabízí své produkty, avšak pojetí trhu v podmínkách 

neziskového sektoru se od toho klasického značně odlišuje, jelikož na něm vystupují tři typy 

klíčových subjektů- poskytovatelé, klienti a dárci. Vzájemnou provázanost mezi nimi 

zachycuje obrázek 2.1. Poskytovatel, nezisková organizace, nabízí klientům své produkty 

(výrobky či služby), prostřednictvím kterých realizuje své poslání, produkuje užitek. Produkt 

nezisková organizace poskytuje vždy za symbolickou úplatu ať už v podobě finanční či 

nefinanční. Dalším subjektem je dárce, který na tomto trhu rovněž sehrává významnou roli, 

neboť poskytuje nejrůznější materiální prostředky buďto přímo klientovi nebo neziskové 

organizaci. Dárce na oplátku od poskytovatele očekává veřejné uznání a ocenění, častěji však 

tento způsob dárci (sponzoři) využívají za účelem zviditelnění se, tedy ke své propagaci. 

V případě, že dárce nabídne materiální podporu klientovi, nebývá jeho prvořadým cílem 

reklama, ale dobrý pocit, že mohl pomoci potřebným čili solidarita. Z uvedeného tedy 

vyplývá, že vzájemné vazby mezi poskytovatelem, klientem a dárcem jsou pro všechny strany 

výhodné a přínosné.
22
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 NEZISKOVKY. Konkurence v neziskovém sektoru. [online]. [14.9.2013]. Dostupný z www: 
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Obr. 2.1 Vztahy mezi subjekty trhu neziskového sektoru 

 

Zdroj: PLAMÍNEK, Jiří. Řízení neziskových organizací: první český rádce pro pracovníky v občanských 

sdruženích, nadacích, obecně prospěšných společnostech, školách, církvích a zdravotnických zařízeních. 1. vyd. 

Praha: Nadace Lotos, 1996, 156 s. ISBN 80-238-0442-1. 

 

Vzájemně si konkurující organizace, které se snaží být v prostředí neziskového sektoru 

úspěšné, svádí konkurenční boje a to zejména v následujících oblastech: 

 získávání (financí) dotací na projekty a programy od EU, státu, města, kraje, 

organizací,  

 fundraisingu, 

 získávání cílových skupin, 

 rozsahu nabídky, 

 kvalitě výrobků a služeb, 

 získávání dobrovolníků, apod. 

Existuje několik možných způsobů jak reagovat na konkurenci. Jednou z možností je 

nahlížet na konkurenta jako na protivníka a zaujmout bojovou pozici, ale pozor i druhý 

opačný přístup-navázání kontaktu a spolupráce může být rovněž vhodným řešením, jelikož 

organizace touto cestou může nabýt mnoha nových poznatků a stát se takto silnější. Nicméně 

rozhodnutí o tom, kterou cestu zvolit, lze vždy učinit až po nashromáždění dostatečného 

množství informací o konkurenčním subjektu.
23

  

Jak konstatuje Šedivý: ,,Úspěšná nezisková organizace cíleně sleduje, co konkurence 

dělá: jaké má webové stránky či výroční zprávy, co nabízí a za jaké ceny, zda pořádá 

                                                           
23
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benefiční akce, se kterými dárci spolupracuje, jaké realizuje projekty, kdo pro ni pracuje 

atd.”
24

 

 

2.3 Konkurenceschopnost  

Tak jako existuje mnoho různých definic a pohledů na téma konkurence, lze vymezit i 

pojem konkurenceschopnost dle několika aspektů. 

Konkurenceschopnost lze definovat jako způsobilost k soutěžení či umění střetnout se 

s protivníky, odolat a zajistit si tím blahobyt.
25

  

Konkurenceschopnost dle Mikoláše: ,,Je jednou z podob podnikatelského potenciálu.”
26

 

V této práci se autorka pokusila nastínit konkurenceschopnost ze dvou odlišných 

pohledů, a to jednak konkurenceschopnost v rámci podnikatelského subjektu a jednak 

neziskové organizace. 

Podnikatelský subjekt- Kislingerová interpretuje konkurenceschopnost 

v podnikatelském sektoru takto: ,,Konkurenceschopnost firem je charakterizována jako 

schopnost neustále vykazovat růst produktivity, tj. dosahovat s omezenými vstupy práce a 

kapitálu vyšších výstupů. Konkurenceschopnost firmy se projevuje získáním, udržením a 

zvyšováním podílu na národním i mezinárodním trhu.”
27

  

Jestliže podniky usilují o přežití na trhu a udržení si své konkurenceschopnosti, musí: 

efektivně hospodařit, řídit kvalifikovanou pracovní sílu, maximalizovat zisky, být akční, 

investovat do vědy a výzkumu a především inovovat. U podnikatelských subjektů bývá 

konkurenceschopnost nejčastěji hodnocena pomocí finančních ukazatelů neboli tvrdých 

faktorů. Při měření konkurenceschopnosti daného podniku se srovnávají jednotlivé ukazatele 

jako např. zisk, tržní podíl, cena, a mnoho dalších.  

Nezisková organizace – Definování konkurenceschopnosti u neziskové organizace 

může být obtížnější než u podnikatelského subjektu, jelikož NO funguje na zcela odlišných 
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 JIRÁSEK, Jaroslav. Souboj mozků v řízení. Praha: Alfa Publishing, 2004. 169 s. ISBN 80-86851-01-X. 
26
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existenčních principech a hodnotách než podniky, proto zde nelze posuzovat 

konkurenceschopnost na základě dosažených zisků. 

Konkurenceschopnost neziskové organizace může být obecně chápána jako:  

 míra/ počet specializovaných odborníků působících v neziskové organizaci,  

 míra důvěryhodnosti a image, 

 existence konkurenční výhody, 

 počet úspěšně realizovaných aktivit, projektů a dosažených přínosů, apod.   

 

V oblasti neziskového sektoru neexistuje definice, která by přesně definovala pojem 

konkurenceschopnost neziskové organizace. 

 

2.3.1 Algoritmus zvýšení konkurenceschopnosti organizací 

Usiluje-li nezisková organizace o navýšení své konkurenceschopnosti, měla by se 

podrobně zaměřit na tři klíčové oblasti. 

 Jak měřit konkurenceschopnost dané neziskové organizace- v tomto bodě by si 

organizace měla stanovit všechny důležité oblasti, které by chtěla podrobit hodnocení 

či srovnání. 

 Stanovit vhodné vnitřní – vyhodnocovací metody – v případě, že si organizace již 

vyjasnila oblasti hodnocení, je zapotřebí se zamyslet nad vhodnými metodami, jež 

posoudí konkurenceschopnost dané organizace. Nezbytnou nutností při aplikaci 

vyhodnocovacích metod bývá také stanovení hledisek, která budou sledována např. 

náklady, užitek, počet realizovaných či úspěšných aktivit, apod. 

 Jak docílit toho, aby organizace byla úspěšnější a odolnější vůči konkurentům - v 

rámci této oblasti by se nezisková organizace měla zabývat již přímo 

nejadekvátnějšími možnostmi a kroky, jak posílit svou konkurenceschopnost. 

Navýšení konkurenceschopnosti neziskové organizace lze realizovat např. těmito 

cestami: zkvalitněním image firmy, změnou strategie, zkvalitněním jakosti, zvýšením 

odbornosti personálu, vytvořením konkurenční výhody, snížením ceny nabízených 

produktů, navázáním spolupráce s významnými institucemi či podnikatelskými 

subjekty, pořádáním mnoha společenských, sportovních, soutěžních a zábavných akcí 

během roku, zaměřením se na existující nedostatky okolí či požadavky obyvatel. 
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2.3.2 Jakými kroky pozvednout konkurenceschopnost  

Zvýšit konkurenceschopnost je pro management vždy velmi náročný úkol, jehož 

výsledek se odvíjí od kvalitního a důsledného plánování, organizování, vedení a kontroly. Dle 

autorky je samotné zvyšování konkurenceschopnosti nelehký, permanentní proces.  

Co vše je zapotřebí učinit, jaké kroky je třeba podstoupit proto, aby organizace a to ať 

už zisková či nezisková zvýšila svou konkurenceschopnost? Autorka této práce uvádí jakýsi 

obecný postup, skládající se z několika dílčích fází, pomocí něhož lze dosáhnout navýšení 

konkurenceschopnosti. 

Prvním a velice podstatným krokem, od jehož detailního provedení se odvíjí celá řada 

dalších navazujících činností je provedení důkladných analýz a aplikace vhodných metod 

strategického řízení. V tomto kroku je porovnán současný stav se stavem žádoucím, čímž se 

zjistí odchylky, identifikují se problémy a vymezí jejich příčiny. Ve druhém stádiu je na 

základě výsledků provedené analýzy sestaven tzv. přehled problémů. Třetí důležitý krok 

spočívá v  rozčlenění problémů na prioritní, neboli takové, které je zapotřebí bezodkladně 

řešit, jelikož významně ovlivňují naši konkurenceschopnost, a druhotné, mezi něž lze 

zahrnout ty problémy, jejichž samotné odstranění či redukce lze odložit. Současně je též nutné 

co nepřesněji odhadnout celkový čas potřebný k odstranění problémů. Následuje tvorba 

předběžných harmonogramů a návrhů nejvhodnějších řešení pro posílení 

konkurenceschopnosti dané organizace. Řešením mohou být např.: různé techniky 

strategického řízení, vytvoření konkurenční výhody, změna strategie atd.  

V pátém kroku je provedena volba nejvhodnějšího řešení. U všech předložených návrhů 

dochází k jejich hodnocení dle zvolených kritérií. Hodnotícími kritérii mohou být: čas, 

nákladovost, náročnost apod., poté je vybráno právě jedno nejvhodnější řešení, které se 

realizuje. Pokud bylo řešení vhodně zvoleno a implementováno, důsledek se projeví v další 

fázi, a tou je samotné posílení konkurenceschopnosti. V případě, že se organizaci podaří 

dosáhnout tohoto zlepšení, neznamená to, že by se dalším posilováním své 

konkurenceschopnosti již měla přestat zabývat, ba právě naopak, tímto úspěchem by měla být 

motivována a po skončení celého cyklu (viz obrázek. 2.2), by opět měla začít prvním krokem- 

analýzou atd. Jelikož konkurence nikdy nespí, s velkou pravděpodobností se bude snažit náš 

úspěch napodobit, proto je zapotřebí permanentně sledovat a zvyšovat svou 

konkurenceschopnost.  
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Obr 2.2 Cyklus zvyšování konkurenceschopnosti  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nelze opomíjet, že míra zvyšování konkurenceschopnosti organizace se velice úzce 

odvíjí od stádia, případně prostředí, ve kterém se organizace nachází. V odlišné míře budou 

dbát na posilování své konkurenceschopnosti organizace nacházející se např. ve stadiu 

rozkvětu, stabilním prostředí či krizi.  

V případě, že nezisková organizace není schopna obstát proti konkurenci, dochází ke 

ztrátě konkurenceschopnosti, což může mít pro neziskovou organizaci fatální důsledky 

v podobě ztráty důvěry zákazníků, sponzorů až po samotný zánik. Žádný neziskový subjekt 

by tedy neměl podceňovat význam klíčových externích ani interních faktorů, jež mohou 

v konečném důsledku zapříčinit tragické následky, které se projeví v již zmíněné schopnosti 

konkurovat. V tabulce 2.2 je uveden přehled nejčastějších příčin, jež velmi často způsobují 

útlum či úpadek neziskové organizace.  

 

Tab. 2.2 Nejčastější příčiny ztráty konkurenceschopnosti neziskových organizací  

Nedefinované poslání, 

resp. odklon od 

deklarovaného poslání 

Formální, případně „vyhořelí“ 

zakladatelé a členové 

Spory s ostatními sektory 

Neschopnost pružné 

adaptace 

Nerealistický plán Nedemokratické právní prostředí 

Nedostatečné finanční 

zdroje 

Spory ve vedení Nekvalitní neefektivní programy 

Analýzy a 
aplikace metod 
strategického 

řízení 

Přehled 
problémů 

Určení 
priorit a 

času 

Tvorba řešení a 
harmonogramu 

Volba a 
implementace 

řešení 

Zvýšení 
konkurenceschopnosti 
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Rezignace na 

měřitelnost výsledků 

Nezájem o vzdělávací programy 

v oboru 

Neprůhledné účetnictví, resp. 

trvalá a zvyšující se ztrátovost 

 

Zdroj: BOUKAL, Petr. Faktory dlouhodobé udržitelnosti a „konkurenceschopnosti“ nestátní neziskové 

organizace. In: BLAŽEK, L., eds. Konkurenceschopnost podniků: sborník příspěvků z mezinárodní konference. 

Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 106. ISBN 978-80-210-4521-7. 

 

2.3.3 Konkurenční výhoda jako nástroj konkurenceschopnosti  

Co si pod pojmem konkurenční výhoda, která úzce souvisí právě 

s konkurenceschopností, představit a jakými prostředky jí docílit? Kislingerová uvádí 

jednoduchou definici konkurenční výhody: ,,Rozumí se tím určité osobité vlastnosti, kterými 

se organizace odlišuje od ostatních.”
28

 

Hodnota, kterou je organizace schopna poskytnout svým klientům, může být rovněž 

zdrojem konkurenční výhody. Tato hodnota může nabývat např. těchto podob: nižší ceny 

oproti konkurenci, speciální výhody jako kompenzace za vyšší cenu, apod.
29

 

Organizace může nabýt specifických osobitých vlastností na základě vhodné kombinace 

zdrojů, za které lze považovat nejrůznější materiální a nemateriální aktiva či schopnosti. Jako 

příklady těchto zdrojů lze uvést: high-technology, inovace, databanky, know-how, ochranné 

prvky- patenty, licence, strategie, profesionální schopnosti a dovednosti zaměstnanců, jejich 

vztahy k okolí, důvěryhodnost i dobré jméno organizace a mnoho dalších.
30

 

 2.4 Konkurenční strategie u neziskových organizací 

Za konkurenční strategie se označují takové strategie, pomocí kterých organizace 

dosáhne silné pozice vůči konkurenci a současně získá největší strategickou (konkurenční) 

výhodu. 
31

 

Zejména v neziskovém sektoru sehrává strategie zásadní roli, jelikož se od jejího 

fungování odvíjí důvěryhodnost, životaschopnost organizace i schopnost konkurovat a 

zároveň má podstatný vliv na získávání finančních prostředků z nejrůznějších zdrojů. 

                                                           
28

 KISLINGEROVÁ, Eva. Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací. Praha: C. H. Beck, 2008. 

252 s. ISBN 978-80-7179-882-8. 
29

 PORTER, E. Michael. Konkurenční výhoda: Jak vytvořit a udržet si nadprůměrný výkon. Praha: Victoria 

Publishing, 1993. 626 s. ISBN 80-85605-12-0. 
30

 ZUZÁK, Roman. Strategické řízení podniku. Praha: Grada, 2011. 172 s. ISBN 978-80-247-4008-9. 
31

 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-

1545-2. 
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Konkurenční strategie obsahují cíle, plány, vizi, poslání, ale i postupy, příručky pro členy 

apod.
32

 

Každá nezisková organizace by měla mít určitou konkurenční strategii, která jí 

napomůže obstát proti tlaku konkurence. Je zapotřebí, aby konkurenční strategie byla  

organizaci ,,šitá na míru” tedy, aby co nejvíce odpovídala možnostem organizace, vycházela 

z požadavků a potřeb okolí a zároveň se podstatně odlišovala od strategií konkurence. 

Utváření strategie si vyžaduje zapojení silně tvůrčího myšlení, které výrazně ovlivňuje 

budoucí přínosy. Existuje mnoho odborných knih, které radí, jak správně vytvořit a 

implementovat konkurenční strategii, avšak nelze opomenout, že vždy záleží na okolních 

podmínkách a ovlivňujících faktorech.  

Jak uvádí Kislingerová: ,,Proces tvorby strategie musí odrážet specifické podmínky 

fungování nestátních neziskových organizací.”
33

  

Konkurenční strategie v neziskovém sektoru může být obtížněji zpracovatelná na rozdíl 

od strategie podniků, jelikož je do ní zapotřebí zahrnout níže uvedené oblasti, ve kterých se 

v případě neziskových organizací vyskytuje řada odlišností, mezi něž lze zahrnout: 

 cíle a kvantifikace výsledků (přínosů) organizace- organizace si musí jasně stanovit 

cíle a určit způsob jakým budou výsledky měřeny. 

 okolní prostředí a obor působnosti organizace- existence neziskové organizace je 

v převážné většině závislá na veřejnosti a spolupráci s médii. Pro neziskovou 

organizaci je zcela zásadní si u široké veřejnosti vybudovat dobrou image. 

 nabízené produkty- neziskové organizace by měly nabídkou reagovat na požadavky 

a potřeby veřejnosti, rovněž jsou zde časté komunikační konflikty mezi neziskovými 

organizace a nadacemi.  

 pracovníci a dobrovolníci- problém zde bývá s odměnami a určením optimálního 

počtu pracovníků a podílem dobrovolníků.   

 získávání peněžních prostředků- největším problémem je získávání peněžních 

prostředků k zajištění chodu a rozvoje organizace, 

 jak a co hodnotit u neziskové organizace- nesnadným úkolem je měření výkonnosti 

neziskové organizace. Nelze hodnotit neziskovou organizaci na základě zisku, ale je 

zapotřebí zvolit adekvátní ukazatele např. měřit náklady, přínosy, likviditu atd.
 34

  

                                                           
32

 KISLINGEROVÁ, Eva. Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací. Praha: C. H. Beck, 2008. 

293 s. ISBN 978-80-7179-882-8. 
33

 KISLINGEROVÁ, Eva. Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací. Praha: C. H. Beck, 2008. 

253 s. ISBN 978-80-7179-882-8.  
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2.4.1 Strategie pro zvýšení konkurenceschopnosti 

Existuje nepřeberné množství nejrůznějších strategií, které by mohly být aplikovány na 

neziskovou organizaci, ovšem jako nejpodstatnější a nejzajímavější v souvislosti s posílením 

konkurenceschopnosti NO byly autorkou vybrány pouze tři klíčové typy strategií- Porterovy 

strategie, strategie modrého oceánu a inovační strategie.  

 

Porterovy strategie 

Jedním z možných způsobů, jak získat lepší pozici na konkurenčním trhu NO, je docílit 

již konkurenční výhody, které lze dosáhnout např. prostřednictvím implementace některé ze 

tří  známých Porterových generických strategií, mezi něž náleží strategie nízkých nákladů, 

diferenciace, zaměření.  

Každá strategie obnáší jinou kombinaci rozsahu zacílení a určitého zaměření.  

Organizace může uplatnit strategii cenového vůdce, kdy podstatou této strategie je dodávat 

výrobky na trh levněji než konkurence. Aby si však organizace mohla dovolit dlouhodobě 

stanovit nejnižší cenu, musí zároveň dosahovat nejnižších nákladů, což nezvládá každá 

organizace. Strategie odlišení se od konkurence- V tomto případě se organizace zaměřuje na 

nabídku unikátního výrobku široké veřejnosti bez ohledu na výši ceny, pro organizaci není 

klíčová výše nákladů, zaměřuje se zejména na přínosy (přidané hodnoty) vnímané zákazníky. 

Strategie zaměření- jak již z názvu vyplývá, jde o strategii cílenou na určitý specifický tedy 

úzký segment. Pokud se organizace rozhodne aplikovat strategii zaměření, může si vybrat dle 

situace a poznatků o cílové skupině, kterou ze dvou možností si zvolí, zda bude preferovat 

kombinaci nákladově orientovanou na určitý segment nebo strategii odlišení se se zaměřením 

pouze na cílový segment.
35

 

 

 

Strategie modrého oceánu  

 Využitím strategie modrých oceánů organizace dosáhne prakticky bezkonkurenční 

pozice.  

 Pokud se organizace rozhodne aplikovat strategii modrého oceánu, nemusí se již 

zabývat složitým rozhodnutím, zda se přiklonit k nízkým nákladům či odlišení se. Podstatou 

                                                                                                                                                                                     
34

 KISLINGEROVÁ, Eva. Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací. Praha: C. H. Beck, 2008. 

293 s. ISBN 978-80-7179-882-8.  
35

 BLAŽKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Praha: Grada, 2007. 278 s. 

ISBN 978-80-247-1535-3. 
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této strategie je poražení konkurence, a to tím způsobem, že s ní nebudeme soupeřit, ale 

vytvoříme zcela nový, doposud neznámý či nevyužitý tržní prostor tzv. modrý oceán.
36

 

Modrý oceán lze charakterizovat jako nový tržní prostor, který vznikne nalezením a 

zaplněním doposud nevyužité tržní mezery. Tato strategie se tedy odklání od klasického 

přístupu, na základě kterého organizace mezi sebou soupeří o zákazníky či konkurenční 

výhody apod. Svět podnikání, ve kterém organizace proti sobě nejrůznějšími prostředky válčí 

za účelem poražení konkurence, se označuje naopak za oceány rudé.
37

 

Jak již z uvedeného názvu vyplývá, tato strategie, je založena na zcela odlišném 

principu, který spočívá ve využívání: třech klíčových faktorů (jasné zaměření, rozdílnost, 

působivý slogan), hodnotové inovaci a aplikaci systémového rámce čtyř aktivních opatření 

(odvržení, omezení, vytvoření a pozdvižení faktorů), který má organizaci sloužit jako 

podpůrný nástroj k uvědomení si hodnot, jež jsou zákazníkem považovány za zásadní. Avšak 

hlavní prvek, na němž je celá strategie založena, tvoří tzv. hodnotová inovace. Tu lze vyjádřit 

jako imaginární prostor, v němž dochází k průniku nízkých nákladů a hodnoty vnímané 

zákazníkem (viz. obrázek 2.3). Aplikací této strategie lze dosáhnout atraktivního zisku a 

postavení.
38

    

 

Obr. 2.3 Hodnotová inovace 

 

Zdroj: KIM, Chan a Renée Mauborgne. Strategie modrého oceánu: umění vytvořit si svrchovaný tržní prostor a 

vyřadit tak konkurenty ze hry. Praha: Management Press, 2005. 31 s. ISBN 80-726-1128-3. 
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Inovační strategie 

V současné době prudkého rozvoje nejrůznějších technologií je nutné, aby organizace 

tzv. šla s dobou, pokud usiluje o dosažení dobrých výsledků. Dalším z možných způsobů jak 

tedy lze vyzrát nad konkurencí je uplatnit inovační strategii. 

Za úspěchem mnoha organizací nestojí pouhá optimalizace procesů, nýbrž i snaha 

inovovat. Díky využívání inovační strategie si organizace vytváří konkurenční výhody. 

Inovační strategii lze označit jako specifickou formu strategie diferenciace. Je nutné si 

v tomto případě uvědomit, že inovace (jeden z faktorů konkurenceschopnosti) nespočívá 

pouze v převratné změně technické proveditelnosti, ale že za inovaci se považuje i jakákoliv 

změna technických parametrů, která ovšem zákazníkovi přináší hodnotu. Tato hodnota je 

spatřována např. v jednoduchosti, dostupnosti, zvýšení pohodlí, atd. K tomu, aby inovační 

strategie byla úspěšná, je zapotřebí vždy uplatňovat komplexní přístup.
39

  

2.5 Metody a techniky hodnocení konkurenceschopnosti NNO 

Pro měření konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů lze využít řadu finančních 

metod, avšak hodnotit konkurenceschopnost neziskových organizací na základě srovnávání 

jejich bonity s využitím modelů např. Indexu IN, Altmanova modelu (Z-skore), Taflerova 

modelu, Kralickova rychlého testu, Skóre bonity, Tamariniho modelu apod. není zrovna 

adekvátním způsobem. Nelze vzájemně hodnotit konkurenceschopnost jednotlivých 

neziskových organizací na základě velikosti jejich dosažených zisků a porovnávání ukazatelů 

finančního zdraví. 

2.5.1 PESTLE 

Jedná se o metodu spadající do oblasti strategického řízení, přesněji však PESTLE lze 

označit jako nástroj strategické analýzy, zkoumající vnější prostředí organizace. Cílem 

metody je analyzovat všechny možné vnější činitele, které mohou mít zásadní vliv na 

existenci i další vývoj organizace, a tudíž i na konkurenceschopnost. Název PESTLE vznikl 

spojením počátečních písmen všech šesti zkoumaných oblastí. V mnoha publikacích se lze 

setkat s touto metodou, avšak s jiným uspořádáním písmen např. velice často je uváděna jako 

STEPLE, SLEPTE, ve zkrácené podobě PEST či v opačném případě, kdy je zde zahrnuto více 
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faktorů- LONGPEST apod. Mezi šest hlavních oblasti, na něž se soustředíme, zahrnujeme 

následující aspekty: 

 politické- klíčové politické strany, vliv významných politických osobností, atd.,  

 ekonomické- HDP, průměrná mzda, míra inflace,  

 sociální-např. věk, struktura obyvatelstva, počet nezaměstnaných v dané lokalitě, 

 technologické- inovace, výše výdajů na vědu a výzkum,  

 legislativní- důležité vyhlášky, směrnice, zákony, 

 ekologické- přírodní podmínky a opatření související s ochranou životního prostředí.
40

 

2.5.2 Porterův model pěti sil  

Patří mezi nástroj analýzy okolí organizace spadající do oblasti strategického řízení. 

Cílem Porterova modelu pěti sil je zmapovat veškeré činitele působící na organizaci a odhalit 

tak možné nebezpečí a potenciál pro zlepšení. Činitelé ovlivňující konkurenceschopnost 

organizace se člení dle Porterova modelu (viz obrázek 2.4) do následujících pěti hlavních 

skupin: 

 zákazníci a jejich vyjednávací síla, 

 pozice dodavatelů,  

 nebezpečí vstupu nových konkurentů,  

 hrozba substitutů, 

 současní konkurenti a jejich rivalita.
41
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Obr. 2.4 Porterův model pěti sil 

 

Zdroj: NÝVLTOVÁ, Romana a Pavel MARINIČ. Finanční řízení podniku: moderní metody a trendy. Praha: 

Grada Publishing, 2010, 194 s. ISBN 978-80-247-3158-2. 

 

U každého činitele náležícího vždy do některé z uvedených skupin se posuzuje jeho vliv 

a význam dle několika aspektů. 

 Zákazník disponuje silnou vyjednávací pozicí např.: pokud je významným 

zákazníkem; náklady přechodu ke konkurenci jsou minimální; existuje velké množství 

substitutů; má přesné informace o skutečné tržní ceně, nabídce i poptávce; atd. 

 Vyjednávací síla dodavatele je vysoká pokud: jde o klíčového dodavatele z hlediska 

objemu či velikosti dodávky; dodavatel dodává speciální komponenty; přechod ke 

konkurenci by pro zákazníka byl velice nákladný; existující substituty jsou obtížně 

dostupné; informace o trhu (vývoji nabídky, poptávky a ceně) zákazníkovi chybí; atd. 

 Nebezpečí vstupu nové konkurence je minimální v případě, že v odvětví existují tyto 

skutečnosti: vysoké vstupní náklady; diferencované produkty; téměř nemožná 

spolupráce s distribučními kanály; nedůvěra zákazníků vůči nově vzniklé organizaci; 

atd. 

 Nebezpečí vzniku substitutu se snižuje, pokud se jedná a vysoce diferencovaný 

produkt anebo pokud např.: cena nabízených substitutů je vyšší; náklady přechodu na 

substituty jsou nepřiměřeně vysoké; výše ceny nesubstituovaného produktu je pro 

zákazníka přitažlivější; atd. 

 Rivalitu současných konkurentů lze označit za vysokou, pokud např.: je existující trh 

velmi malý (případně se ještě zmenšuje); jde o atraktivní odvětví s velkým 
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potenciálem do budoucna; produkty konkurentů jsou téměř podobné a zisky 

organizací zanedbatelné.
42

 

2.5.3 SWOT analýza 

Patří mezi metody vycházející převážně ze subjektivního hodnocení (poznatků) bez 

potřeby předcházejícího zjišťování přesných výsledků kvantifikovaných ukazatelů. Nicméně 

SWOT analýza by neměla být podceňována, jelikož může být jakýmsi ,,prvním” obecným 

podkladem, ze kterého lze vycházet při plánování strategie či identifikaci problémových míst. 

Význam SWOT analýzy je zachycen viz obrázek 2.5. 

SWOT analýza vytváří organizaci určitý přehled a to na základě komplexního 

hodnocení jak vnějších, tak i vnitřních charakteristik. Tato metoda zároveň slouží jako ideální 

nástroj k uvědomění si svých slabých míst či předností resp. konkurenčních výhod. Podstatou 

metody, jak již z názvu SWOT vyplývá, je identifikace vnitřních silných stránek (strengths), 

slabých stránek (weaknesses), vnějších hrozeb (threats) a příležitostí (opportunities) a 

následná volba nejhodnějšího přístupu. Otázkou však zůstává, zda je vhodnější se zaměřit na 

to, v čem je organizace úspěšná a dále tuto oblast prioritně vylepšovat, anebo zda se zaměřit 

na slabé stránky a ty se prvořadě snažit eliminovat či zcela odstranit. Proto, aby organizace 

mohla stanovit, kterým směrem by se při plánování strategie měla vydat, je zapotřebí SWOT 

analýzu ohodnotit a z výsledků pak činit závěry. Jedním z možných způsobů je využití 

metody párového srovnávání tzv. Fullerovy metody.  

Obr. 2.5 Matice SWOT a její využitelnost 

 

Zdroj: GRASSEOVÁ, Monika. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického 

řízení. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2012, 297 s. ISBN 978-80-265-0032-2. 
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2.5.4 Benchmarking 

Jedním ze způsobů, který organizaci může nápomoci dosáhnout konkurenční výhody je 

benchmarking. Grasseová říká, že: „Benchmarking je procesem systematického porovnávání 

procesů, organizační struktury, produktů a výkonnosti dané organizace s jinými organizacemi 

uznanými jako báze pro srovnávání za účelem definování cílů vlastního zlepšování.”
43

 

V případě, že organizace usiluje o zvýšení konkurenceschopnosti pomocí 

benchmarkingu, musí nejprve identifikovat samotný předmět srovnávání. Tímto předmětem 

pak mohou být výrobky či služby, funkce, anebo procesy. Jestliže se subjekt rozhodne využít 

metodu benchmarking doporučuje se postupovat dle několika obecných kroků uvedených 

v obrázku 2.6, které napomohou ke správnému postupu aplikace metody.
44

  

 

Obrázek 2.6 Kroky benchmarkingu 

 

 

Zdroj: BESTPRACTICES. Využití benchmarkingu v malé a střední firmě. [online]. [19.9.2013]. Dostupný z 

www: <http://bestpractices.cz/seznam-praktik/vyuziti-benchmarkingu-v-male-a-stredni-firme/> 

 

2.5.5 Metoda PDCA  

Někdy též nazvána jako Demingův cyklus. Podstata této metody spočívá 

v permanentním zlepšování, které se provádí pomocí malých změn. Metodu PDCA lze 

aplikovat při řešení problému jakéhokoliv charakteru. Akronym PDCA z anglických slov- 
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planning, doing, checking, acting značí provedení vždy určitého okruhu činností. Jednotlivé 

kroky této metody se neustále opakují, přičemž vždy začínáme plánováním. 

Význam slov: 

Planning (plánování změny) Nejprve je zapotřebí nasbírat potřebné informace, analyzovat 

současný stav, určit priority, cíle a nakonec sestavit plán. 

Doing (provedení změny) Následuje samotná realizace změny. 

Checking (kontrola) V tomto kroku je prováděno monitorování, měření, vyhodnocování 

účinků a dopadů. Zjišťují se případné odchylky. 

Acting (jednání) – V případě zjištění odlišných nežádoucích výsledků je zapotřebí sestavit 

nový plán a problém neprodleně odstranit. Následně je nutné implementovat změny do 

dokumentace.
45

 

2.5.6 Metoda Harryho Pollaka 

Jde o metodu, která při hodnocení konkurenceschopnosti (životaschopnosti) organizace 

využívá nefinančních ukazatelů a zároveň přikládá velký důraz zejména vnějším vlivům. 

Model H. Pollaka má sloužit k predikci vitality organizace v blízké budoucnosti, zároveň má 

poskytnout i informace o současném stavu a problémových oblastech.  Řada metod ať už 

finančních či nefinančních využívá ukazatelů z makrookolí a mikrookolí. Pollak však na okolí 

nahlíží úplně jinak a člení jej na: 

 vnitřní okolí - do této oblasti spadají veškeré aktivity, které je organizace schopna řídit 

pomocí pravidel, postupů, směrnic, vyhlášek, atd. 

 vnější okolí - je typické tím, že jej organizace není schopna ovlivnit ani řídit jeho 

průběh a musí se jeho vývoji pouze podmanit.
46

 

V této metodě se zaměřujeme na hodnocení 10 charakteristik, které jsou H. Pollakem 

označovány jako klíčové a z nichž naprostá většina spadá právě do vnějšího okolí. Všechny 

z hodnocených oblastí mají stanovenou příslušnou hodnotící škálu 0 – max. Každému 

parametru se na základě posouzení přiřadí vždy určitý počet bodů. Bodovací stupnice není 
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jednotná, nabývá různých maximálních hodnot a to z toho důvodu, jelikož jednotlivé 

charakteristiky se na budoucím vývoji organizace podílí odlišnou mírou.
47

 

 

Tab. 2.3 Hodnocení charakteristik podle Pollakova modelu 

Charakteristiky maximum bodů 
Bodování 

před sanací po sanaci 

1. Výzkum trhu cílený na 

pokrok 13     

2.  Výrobky odpovídající 

trhu 12     

3.  Spokojenost zákazníků 11     

4.  Spokojenost finančních 

účastníků 11     

5.  Vztah k životnímu 

prostředí 11     

6.  Kapitálová základna   10     

7.  Výhodné umístění 

podniku 9     

8.  Školení a motivace 

zaměstnanců 8     

9.  Finanční výsledek   8     

10.  Spolehliví dodavatelé 7     

Celkem  100     

Činitel    % % 

 
Zdroj: POLLAK, Harry. Jak obnovit životaschopnost upadajících podniků. Praha: C. H. Beck, 2003. 28 s. ISBN 

80-7179-803-7. Vlastní úprava 

 

V případě, že jsou všechny oblasti ohodnoceny, provede se součet získaných bodů, 

který se následně vyjádří v %. Takto získaný konečný výsledek označovaný jako ukazatel 

vitality se dále interpretuje následovně:  

100-81% zdravá organizace 

80- 61% vitalita v dalších letech je vysoce pravděpodobná 

60-41% potřeba zásahu a změny, možné ohrožení vitality 

40-21% organizace je nemocná 

20-0% organizace má velké nedostatky, silné ohrožení jejího života
48
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2.5.7 Argentiho model  

Tento model je podobně jako model H. Pollaka založen na bodovém hodnocení 

jednotlivých kritérií, rovněž jde o nefinanční model. Na rozdíl od Pollakova modelu se však 

zaměřuje pouze na oblasti signalizující nedostatky, chyby a příznaky, přičemž ukazatele 

(náležící vždy do příslušné oblasti) nehodnotí pomocí bodovací stupnice, ale konkrétním 

počtem bodů, jenž je jasně definován. Přiřazuje se vždy buďto celá hodnota, z čehož vyplývá, 

že daná charakteristika je splněna anebo 0- charakteristika splněna není.  Podrobné schéma 

Argentiho modelu je uvedeno v příloze č. 1. Konečný výsledek, který je získán součtem bodů 

se následně interpretujeme dle níže  uvedeného hodnocení.
49

   

Hodnocení:  

Do 25 bodů: životaschopná organizace. 

Nad 25 bodů: nebezpečí možného bankrotu v období nadcházejících 5 letech. 

Nad 10 bodů v oblasti Nedostatky: slabá úroveň řízení. 

Méně než 10 bodů v oblasti Nedostatky a současně nad 15 bodů v charakteristice Chyby: 

vedení organizace je velice schopné, uvědomuje si potenciální nebezpečí.
50

  

2.5.8 SQUID control  

Jde o zajímavou metodu vytvořenou a využívanou Lašským společenstvím o.s.. Pomocí 

SQUID control systému lze celou organizaci nejen vést, ale i vyhodnocovat. Pro zajímavost je 

zde rovněž provedeno srovnání metody SQUID control s metodou BSC (viz tabulka 2.4). 

Metoda SQUID control systém je vhodná především pro malé organizace. Lze ji zařadit mezi 

metody strategického řízení a vyhodnocování. K tomu, aby tato metoda mohla být aplikována, 

je zapotřebí nejprve vyjádřit činnost organizace prostřednictvím projektů a procesů, jejichž 

členění je uvedeno níže. Prvky (procesy a projekty) jsou vzájemně provázány, tedy utváří 

celek - systém, z něhož je odvozován název SQUID (v překladu kalmar). 

Jednotlivé prvky SQUID control systému tvoří: 

 projekt - definován vizemi, cíli, historií, plánem,  

 podprojekt – je podřazený projektu, 
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 hlavní projekt – nemůže být podprojektem, 

 bazický projekt – nenáleží k němu žádný podřazený projekt, 

 proces – plynulý sled činností.
 51

 

V organizaci se uskutečňuje řada projektů, jejíchž řízení náleží příslušným řídicím 

procesům. Celá organizace je řízena pomocí tzv. programů (uvedených níže), které jsou 

voleny vždy v závislosti na současné situaci na trhu. Při řízení se vychází z analýzy aktivit, 

sleduje se jejich počet, hodnota apod. a následně se provádí vyhodnocení.  

Typy programů mohou být následující: 

 Řeka – značí plynulý jednosměrný průběh, neobjevují se žádné překážky, situace 

samořízení 

 Chobotnice  -  napodobování chobotnice s chapadly. V případě, že se objeví 

překážka, spustí se nové projekty jiných zaměření, chapadlo představuje jiný projekt. 

Projekty se rozvětvují. 

 Hon / Lovec  -  projekty a procesy, ve stavu čekání na vhodnou příležitost  

 PSK  -  postup  Plnění Sklenice Kameny- kameny symbolizují projekty. Z důvodů 

omezení a využití volného místa (času) je nutné realizovat jak náročné tak i 

jednoduché projekty.
52

 

Nutností je projekty nejen řídit, ale vždy i vyhodnocovat a zjišťovat tímto jejich přínosy 

a efektivnost případně výkonnost. Proto, aby projekty bylo možno vyhodnotit, je nutné vždy 

učinit následující kroky: 

 činnost celé organizace vyjádřit prostřednictvím projektů, procesů a vazeb mezi nimi, 

 stanovit způsob hodnocení projektů, 

 získat souhrnné výsledné hodnoty za každý projekt, 

 vyhodnotit.
53

 

Samotné hodnocení probíhá pomocí sledování aktivit na každém projektu. Projekt je 

hodnocen jako efektivní v případě, že na něm probíhají současně alespoň tří činnosti, které 

projektu generují přínos, což je jeden ze způsobů vyhodnocování. Další možný způsob 

posuzování efektivnosti projektů je např. přidělením váhy každé aktivitě a vyhodnocení 
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projektů na základě dosažených hodnot. Závisí pouze na rozhodnutí organizace, jaké metriky 

pro vyhodnocování si stanoví. Pokud je na základě vyhodnocení zjištěna neefektivnost 

určitých projektů, je zapotřebí zvolit některý z možných způsobů řešení. Mezi akceptovatelné 

způsoby řešení lze zahrnout zrušení, zjednodušení, sjednocení, nabalování či řešení projektu 

na vyšší úrovni nebo rozložení projektu a pozastavení pouze nežádoucích částí.
54

 

 

Tab. 2.4 Srovnání metody BSC a SQUID control 

PARAMETR /METODY BSC SQUID control  

Zaměření 

BSC sleduje toky 

jednotlivých parametrů 

kontinuálně  

vyhodnocuje projekty 

 podprojekty a jejich aktivity 

  

Funkčnost 

přednostně slouží k 

vyhodnocování, získané 

údaje jsou podkladem pro 

řízení 

řídicí a zároveň 

vyhodnocovací systém 

Aplikovatelnost 
pro ,,klasický " typ 

organizace  

vhodný pro maticové 

organizační struktury 

Implementace náročnější jednodušší aplikace 

Vhodnost aplikace metody pro velké podniky 
pro malé a střední 

organizace 

 

Zdroj: KONEČNÝ, Milan. O jedné metodě řešení krize a přínosech krize pro malou NNO. Littera Scripta. 2012, 

roč. 5, č. 2, s. 63-74. ISSN: 1802-503X., vlastní úprava. 

2.5.9 Dotazník 

Pro posouzení konkurenceschopnosti v případě neziskové organizace je vhodné 

vyhodnocovat nejen vnitřní údaje, ale zároveň využít i vnějších informací získaných z okolí 

(veřejnosti), konkurence i samotných zákazníků. Jedním z mnoha možných způsobů, jak 

získat potřebné primární data, může být např. metoda dotazování. Při využití této metody lze 

získat informace typu: jak je činnost organizace vnímaná okolím, jaké jsou její nedostatky- 

v čem by se mohla zlepšit, o jaký produkt mají lidé zájem atd. 

Nezbytným předpokladem k tomu, aby vypovídací schopnost odpovědí z dotazníků byla 

co nejpřesnější, je zapotřebí vhodně volit respondenty a to tak, aby korespondovali s jeho 

cílem, záměrem a zároveň vhodně konstruovat otázky. Proces samotného dotazování je 

ovlivňován mnoha faktory (čas, finance, kvalifikace, dostupnost, atd.), proto jej lze provádět 
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různými způsoby (osobně, písemně, telefonicky, elektronicky), z nichž každý má své klady i 

zápory.
55

  

 

Shrnutí 

Cílem celé této kapitoly bylo popsat teoreticko-metodická východiska 

konkurenceschopnosti neziskových organizací a seznámit se takto se základními pojmy, 

analýzami i metodami, jež slouží jako vhodný nástroj pro posouzení konkurenceschopnosti. 

Autorka svůj pohled na konkurenci ztotožňuje s definicí konkurence dle Dvořáčka. Při 

definici pojmu konkurenceschopnost se však se autorka přiklání k pohledu Jaroslava Jiráska. 

 V praktické části bylo popsáno celkem devět metod aplikovatelných v podmínkách 

neziskového sektoru. Pro zjištění či porovnání konkurenceschopnosti konkrétně Lašského 

společenství bude provedeno zmapování oblasti Lašska, analýza současnosti a následně budou 

využity tyto metody (analýzy): PEST analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil, 

srovnánís s konkurenční NNO, dotazníkové šetření, SWOT analýza, Fullerova metoda 

párového srovnávání. Tyto nefinanšní metody byly vybrány záměrně, a to z toho důvodu, že 

náplní aplikační části bude posouzení konkurenceschopnosti neziskové organizace. 
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3 Zhodnocení konkurenceschopnosti vybrané neziskové 

organizace 

3.1 Představení Lašského společenství  

Název organizace:                           Lašské společenství 

Datum vzniku:                                 červenec 2002 

Sídlo:                                       K náměstí č.p. 500, Brušperk, 739 44 

Identifikační číslo:                26602831      

Webové stránky:                     www.lassko.cz 

Právní subjektivita:                        spolek 

Zaměření:                                         vzdělávání, kultura 

 

Něco málo o Lašském společenství  

,,Malá nestátní nezisková organizace, Lašské společenství, sídlí v malebném městečku 

Brušperk s 3 925 obyvateli. Lašské společenství vzniklo v červenci roku 2002 jako občanské 

sdružení fyzických a právnických osob. Předchůdcem Lašského společenství bylo původně 

sdružení Svatoplukovo centrum, jež bylo založeno již v roce 1991 a jehož pozdější členové byli 

tři: fa MAWIS, Nadace Svatoplukovy společnosti a Soukromé Svatoplukovo gymnázium. Již 

zmiňované Svatoplukovo centrum však nedisponovalo právní subjektivitou. Tato skutečnost 

tedy zapříčinila vznik Lašského společenství.”
56

 

Lašské společenství se chová jako organizace organická. Tento druh organizace popsala 

Franková. ,,Typ organické organizace je schopen přizpůsobit se nestabilním podmínkám, ve 

kterých se neustále objevují nové a neobvyklé problémy. Tento typ organizace se vyznačuje 

neustálým přizpůsobováním, tříbením jednotlivých úkolů a spíše podpůrným než restriktivním 

charakterem řízení a vedení.”
57

 

Za dobu své skoro dvanáctileté existence již Lašské společenství uspořádalo velké 

množství zajímavých akcí nejrůznějšího charakteru. Činnost neziskové organizace byla mezi 

lety 2002 až 2008 velice perspektivní. Lze dokonce říci, že v tomto období Lašské 

společenství v okolí nemělo konkurenci, zlomovým rokem se pro neziskovou organizaci stal 
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nadcházející rok. S příchodem roku 2009 dopadla na Lašské společenství krize. Lašské 

společenství se tehdy začalo potýkat s nedostatkem finančních prostředků potřebných nejen 

k financování aktivit občanského sdružení, ale i k existenčnímu přežití organizace. Tato 

nepříznivá situace zapříčinila ztrátu členů a příznivců, mnoha zákazníků a především 

pozitivního image. Lašské společenství tak rázem ztratilo svou schopnost odolávat vůči 

konkurenci.  Neblahá situace se promítla i do ekonomické situace organizace.  

Pro všechny nestátní neziskové organizace včetně Lašského společenství (původně 

založeného jako občanské sdružení) se stalo velmi významné datum 1. 1. 2014, kdy vstoupil 

v platnost Nový občanský zákoník, který s sebou přinesl mnoho zásadních změn a díky 

němuž došlo k transformaci Lašského společenství občanského sdružení na spolek.  

 

Působnost 

Lašské společenství nabízí své produkty na území zvaném Lašsko. Území Lašska je 

velice rozlehlé, uspokojení požadavků obyvatel z celé této oblasti by bylo prakticky nereálné. 

Lašské společenství působí v rámci celého Moravskoslezského kraje, avšak nabídku svých 

produktů soustřeďuje zejména dle potřeb obyvatelů pocházejících z nedalekých obcí a měst 

povodí řek Ostravice, Ondřejnice, Lubiny.  

 

Činnost Lašského společenství 

Činnost Lašského společenství je velice rozmanitá. Zajišťuje vzdělávání zájemcům 

všech věkových kategorií formou realizace mnoha zajímavých kurzů (např. jazykových, 

informatiky, pro maturanty, doučování atd.). Organizuje řadu výletů, společenských setkání a 

akcí. Zapojuje se různými činnostmi do oblastí vědy a výzkumu, nakladatelství a 

vydavatelství, rozvoje informatiky, umění, lidové tvořivosti, kultury, ekologie, turistiky a 

sportu, projekčních činností. Realizuje řadu aktivit zaměřených na určité skupiny -   

předškoláci, mládež, důchodci, hendikepovaní lidé, nezaměstnaní. Není však opomíjena ani 

výrobní či prodejní činnost, které jsou prováděny ne s cílem maximalizovat zisk, ale získat 

další peněžní prostředky k existenčnímu zabezpečení a rozvoji organizace.
58

 

   

Strategické řízení Lašského společenství 

Lašské společenství má do budoucna stanoveny základní body, které mají usměrňovat 

jeho další vývoj a napomáhat v odlišení se od konkurence. Mezi ně lze zařadit strategii, cíle, 
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poslání. V současnosti Lašské společenství uplatňuje strategii tržních výklenků, zaměřuje se 

převážně na tzv. bílá místa oblasti Lašska, které vnímá jako příležitosti. Posláním této 

neziskové organizace je permanentně přispívat ke zlepšení životní úrovně a propagace oblasti 

Lašska. Cíli Lašského společenství uvedených ve stanovách organizace jsou rozvoj a 

propagace oblasti Lašska, a to jak na území České republiky, tak i v zahraničí. Navazování 

kooperace s dalšími organizacemi a jedinci s podobnými úmysly, vedení Lašské univerzity 

libovolného věku, pokračování ve šlépějích svého předchůdce Svatoplukova centra.
59

 

Za účelem plánování, řízení, usměrňování vývoje a kontroly jsou v organizaci rovněž 

zřízeny hlavní orgány (valná hromada, rada, kolegium radosty, kontrolní orgán), které 

disponují určitými pravomocemi a odpovědností vůči organizaci. Pro přehled je níže uveden 

pouze výčet nejdůležitějších povinností každého orgánu. 

 Valná hromada- nejvyšší orgán provádějící nejdůležitější rozhodnutí, schvaluje 

rozpočet organizace. 

 Rada- složená z jednoho radosty a místoradostů, má na starosti zajištění chodu 

organizace a navazování nových kontaktů. 

 Kolegium radosty- pomáhá radostovi činit správná rozhodnutí.  

 Kontrolní orgán- dohlíží a kontroluje činnost spolku.
60

 

 

Lašské společenství využívá vlastní řídicí systém zvaný SQUID control (popsán viz 

kapitola 2.5.8), díky němuž si Lašské společenství vytvořilo konkurenční výhodu. V rámci 

tohoto uplatňovaného řídicího systému jsou veškeré aktivity pořádané Lašským 

společenstvím diferencovány do jedné ze tří nadřazených kategorií (dle Lašského společenství 

zvaných priorit/projektů) a poté přiřazeny vždy pod příslušný podprojekt. Dosavadní členění 

projektů uplatňované v Lašském společenství je tedy následující: 

 priorita č.1   rozvoj lidských zdrojů, 

 priorita č.2   informace a informatika, 

 priorita č.3  služby, výroba, obchod.
61

 

 

Podrobnější klasifikace výše uvedených projektů na podprojekty je uvedena v příloze č. 

2. Ukázku z aplikace této zajímavé metody- SQUID control na Lašském společenství si lze 
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prohlédnout v několika publikovaných příspěvcích a pracích (např. O jedné metodě řešení 

krize a přínosech krize pro malou NNO) RNDr. Milana Konečného, radosty Lašského 

společenství.  

Lašské společenství působící jako spolek musí hledat i odlišné způsoby pro získávání 

finančních prostředků než hospodářské podniky. Finanční prostředky si tedy obstarává 

různými způsoby. Doposud již získalo finanční prostředky těmito cestami: 

 dobrovolné členské příspěvky (finanční i nefinanční), 

 dotace a granty, 

 fundraising, 

 tržby z činností- prodejní a výrobní činnosti, příjmy z realizovaných akcí a kurzů, 

 loterie, dražby, projekční činností, 

 příjmy z investic, 

 sponzorství- finanční a nefinanční dary od FO i PO.
62

 

3.2 Analýza současnosti 

V této kapitole se autorka pokouší zmapovat současný stav Lašského společenství a 

zároveň vytvořit zjednodušený přehled o vývoji organizace za několik posledních let.  

 

Propagace produktů a zákazníci 

V současnosti převážnou většinu zákazníku Lašského společenství tvoří obyvatelé 

právě z města Brušperk, ve kterém tento spolek sídlí, a většinou okolních obcí/měst mezi něž 

náleží např: Fryčovice, Krmelín, Stará Ves nad Ondřejnicí, Hukvaldy, Kozlovice, ovšem 

naleznou se i situace, kdy zákazníci pochází ze vzdálenějších oblastí.  

Lašské společenství k propagaci svých aktivit a získání tak zákazníků využívá 

převážně osobních pozvání a tištěných plakátů velikosti A4 pravidelně vyvěšovaných na 

místních vývěsních tabulích, zároveň na každou společnou akci upozorňuje prostřednictvím 

krátké pozvánky v místním zpravodaji. Organizace ke své propagaci využívá také internetu, 

kde na svých webových stránkách www.lassko.cz nabízí k prodeji své obrazy (malované 

významnými malíři např. Hubeňák, Kroča, atd.) či různé jiné předměty.  
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Zaměstnanci a členové 

Od roku 2009 až doposud Lašské společenství nezaměstnává žádného zaměstnance 

(viz tab. 3.1), tudíž chod celé neziskové organizace je tak pouze v rukou dobrovolníků 

(členů), přičemž největší zásluhu na tom, že Lašské společenství stále funguje má právě 

radosta. Mezi lety 2005 až 2008, jak lze vyčíst níže z tabulky 3.1, v neziskové organizaci 

pracovalo několik zaměstnanců. Tito pracovníci bývali zaměstnáváni na plný úvazek, 

případně poloviční úvazek. Za dobu své existence Lašské společenství využilo i programů na 

podporu vzdělanosti a nabídlo možnost absolvování stáže a to na základě smlouvy- dohody 

(DPP/DPČ).  V loňském roce 2013 byla v součinnosti s projektem Stáže pro mladé vyhlášena 

a zajištěna tří měsíční stáž pro jednoho studenta a to na pozici Specialista marketingu. V roce 

2014 Lašské společenství zvažuje opět využít tuto možnost.  

 

Tab. 3.1 Vývoj počtu zaměstnanců a členů v letech 2002- 2013 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet 

zaměstnanců  
0  0  0  1 4 5 2 0 0 0 0 0 

Počet členů 5 9 11 13 14 24 27 30 30 29 28 31 

Zdroj: interní materiály, vlastní zpracování 

 

Aktivity a jejich místa konání  

Jak lze vyčíst z tabulky 3.2, Lašské společenství každoročně uskutečňuje mnoho aktivit. 

Pro přehled autorka uvádí alespoň drobný výčet těch nejzajímavějších aktivit konaných touto 

neziskovou organizací: přednášky s nejrůznější tématikou (cestování, knihy, ekonomie, 

malířství, matematika, atd.), plesy, módní přehlídky SačeVersače, PVC Jaguár trabant rallye, 

turnaje (kulečník, nohejbal, tenis), klavírní koncerty a mnoho dalších. 

V příloze 3 je pak uvedena podrobnější klasifikace a počet aktivit zrealizovaných 

v jednotlivých letech. 

Mezi prostory, v nichž Lašské společenství pořádá své aktivity, náleží: 

 sídlo společenství, 

 učebny Základní školy V. Martínka, 

 sál Základní umělecké školy Jožky Matěje, 

 místní restaurace, 

 sál Národního domu, 
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 veřejné prostory, 

 ranč U Mawisáka. 

Z hlediska převládajícího druhu činností konaných během posledního roku v Lašském 

společenství má převahu počet zorganizovaných přednášek.  

  

Tab. 3.2 Četnost aktivit Lašského společenství od roku 2002- 2013 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CELKEM 

Počet 

aktivit 33 44 116 134 121 130 130 104 101 75 109 92 1189 

Zdroj: interní materiály, vlastní zpracování 

 

Ekonomická situace  

Lašské společenství se potýkalo se ztrátou zapříčiněnou dopadem krize a s tím 

spojeným i poklesem poptávky. Přes všechny obtíže se NNO podařilo úspěšně překonat tuto 

nelehkou situaci, postupně snížit ztrátu z minulých let, a dokonce v roce 2012 dosáhnout i 

kladného hospodářského výsledku.  

 

Tab. 3.3 Přehled ekonomické situace v jednotlivých letech (údaje v celých tis. Kč) 

  2009 2010 2011 2012 

Aktiva  592  533 533 516 

Pasiva  592  533 603 586 

Výnosy 270  247 193 203 

Náklady 284  305 123 122 
Zdroj: interní materiály- účetní výkazy, vlastní zpracování 

 

Na podporu činnosti a provoz organizace každoročně přispívá město Brušperk a dále 

většinou drobní sponzoři (členové, zákazníci, OSVČ, malé a střední podniky). V roce 2012 

Lašské společenství na provozních dotacích celkově obdrželo částku 24 000,- Kč. Výnosy 

organizace jsou tvořeny převážně tržbami z prodeje služeb a provozní dotací, přičemž tržby 

v roce 2012 převýšily provozní dotaci skoro osminásobně. Postupný vývoj tržeb mezi lety 

2008 - 2012 lze shlédnout v tabulce 3.4. Jako jedny z největších příjmů z činnosti Lašského 

společenství představují příjmy z pořádaných jazykových kurzů, které organizace pořádá již 

od roku 2004. V nákladech pak představují největší položku náklady na služby.   
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Tab. 3.4 Přehled tržeb od roku 2009 – 2012 (údaje v celých tis. Kč) 

  2009 2010 2011 2012 

Tržby za vlastní 

výkony a za 

zboží  

 235  156  173 179 

Zdroj: interní materiály- účetní výkazy, vlastní zpracování 

 

Jak vyplývá z tabulky 3.4, největších tržeb Lašské společenství dosáhlo v roce 2009. 

Přestože tržby činily v tomto roce 235 tis. Kč, náklady převýšily výnosy a hospodářský 

výsledek dosáhl záporných hodnot. 

3.3 Zmapování oblasti 

Pro každou organizaci je důležité dostatečně znát své okolí čili konkurenci i potenciální 

subjekty, s nimiž by v budoucnu mohla být navázána spolupráce. Oblast zvaná Lašsko je 

velice rozlehlá, proto za účely zjištění konkurence autorka rozdělila tuto oblast na tzv. jádro 

Lašska, do něhož jsou zahrnuty obce a města nacházející se ve vzdálenosti cca do 13 km od 

sídla organizace, a širší okolí.  

Do území tvořící jádro Lašska (viz tab. 3.4) jsou zahrnuty město Brušperk a jeho 

sousedící obce – Stará Ves nad Ondřejnicí, Krmelín, Fryčovice a další blízké obce. Celkově je 

do této oblasti zařazeno pouze nejbližších 13 obcí/měst, jelikož naprostá většina dosavadních 

zákazníků Lašského společenství vždy pocházela právě z nedalekého okolí. U každé 

obce/města je rovněž uveden počet obyvatel a to z toho důvodu, jelikož lze všechny označit 

za potenciální zákazníky Lašského společenství. Při mapování počtu nestátních neziskových 

organizací se stejnou právní subjektivitou jako Lašské společenství bylo zjištěno, že v této 

oblasti působí pouze tři další organizace, kterými jsou: Fond Janáčkovy Hukvaldy se sídlem 

na Hukvaldech, Dětská misie v Příboře a Lašanky KMŽ sídlící rovněž jako Lašské 

společenství v Brušperku. Pro snadnější orientaci jsou uvedené NNO jsou červeně zaznačeny 

v obrázku 3.1.  

Náplní Fondu Janáčkovy Hukvaldy je pořádání převážně hudebních společenských akcí, 

propagace mladých talentů v oblasti hudby a umění, provozování historických památek 

jakožto i samotného hradu Hukvaldy. 
63
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Uvést alespoň hlavní cíle případně další zajímavosti jako zaměření, oblast působení, 

členy apod. spolku Lašanky KMŽ se autorce nepodařilo z důvodu naprosté absence 

jakýchkoliv podrobnějších informací. NNO Lašanky KMŽ nemá vytvořeny ani vlastní 

internetové stránky, na kterých by bylo možno zjistit podrobnější informace. 

Třetí NNO se sídlem v Příboře je Dětská misie, jejímž posláním je šíření evangelia, 

vzdělávání a péče o děti se zaměřením na duchovní růst. Tato misie byla zaevidována již 

v roce 1993.
64

 

 

Obr. 3.1 Jádro Lašska se zaznačenými NNO 

 

Zdroj: VÝLETNÍK. [online]. [3.4.2014]. Dostupný z 

<http://mapy.vyletnik.cz/#x=49.969568@y=17.859891500000003@z=9/>, vlastní úprava 

 

Co se týče náplně činnosti výše zmíněných organizací, lze konstatovat, že se zcela 

odlišují od aktivit Lašského společenství. 

Za konkurenty působící v jádru Lašska lze označit subjekty s podobnou náplní činností 

např. vzdělávací instituce (školy), neboť i jejich náplní je vzdělávání. Dalšími potenciálními 

hrozbami pro Lašské společenství může být činnost středisek realizující volnočasové aktivity 

a zároveň i nejrůznějších svazů, neregistrovaných spolků a klubů zajišťujících pro veřejnost 

řadu kulturních, zábavních či rekreačních činností.  
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 DĚTSKÁ MISIE. Kdo jsme. [online]. [1.3.2014]. Dostupný z www: <http://www.detskamisie.cz/o-nas/kdo-

jsme/> 

http://mapy.vyletnik.cz/#x=49.969568@y=17.859891500000003@z=9/
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Nelze se však zabývat pouze konkurencí, je důležité vědět i o subjektech s nimiž by 

bylo možno v budoucnu spolupracovat či kteří by mohli podpořit činnost Lašského 

společenství a to ať už finančně či nefinančně. Za takovéto organizace lze považovat převážně 

firmy, proto autorka do tabulky 3.4 zahrnuje i přehled o počtu a druhu podnikatelských 

subjektů sídlících v tzv. jádru Lašska. Veškeré výše uvedené informace týkající se seznamu 

začleněných obcí, počtu obyvatel, konkurence a firem jsou shrnuty a přehledně uspořádány do 

tabulky 3.5. 

 

Tab. 3.5 Přehled obcí a měst tvořících jádro Lašska 

Obec/město 
počet 

obyvatel 
NNO 

školy 

(mateřská; 

základní) 

středisko 

pro volný 

čas dětí a 

mládeže 

kulturní, 

zábavní a 

rekreační 

činnosti 

podniky 

(mikro; 

malé; 

střední; 

velké) 

Krmelín 2198 - 1;1 0 16 33;6;1;0 

Fryčovice 2349 - 1;1 0 10 49;7;2;1 

Staříč 2089 - 1;1 0 9 36;8;0;1 

Hukvaldy 1984 

Fond 

Janáčkovy 

Hukvaldy 

1;1 0 11 34;2;0;0 

Stará Ves 

nad 

Ondřejnicí 

2707 - 1;1 0 16 42;13;0;0 

Kateřinice 637 - 1;0 0 3 12;0;0;0 

Palkovice 3192 - 1;1 0 15 63;9;1;0 

Kozlovice 2938 - 1;1 2 13 25;4;1;0 

Brušperk 3925 

Lašanky-

KMŽ,                                                           

Lašské 

společenství 

1;1 1 19 63;10;0;0 

Trnávka  748  - 0;1  0  3  8;3;0;0 

Petřvald  1801  - 1;1  0  4  29;6;1;0 

Mošnov  719  - 1;1  1  3  20;11;3;2 

Příbor  8541 Dětská misie 1;1  2  41  132;27;3;1 

Zdroj: RISY. Nevládní neziskové organizace [online]. [23.1.2014]. Dostupný z www: 

<http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/moravskoslezsky-kraj/regionalni-informace/nno/> ,  vlastní zpracování 

 

Podrobně mapovat konkurenci či potenciální partnery v širokém měřítku tedy z 

celé oblasti označované jako širší okolí nemá význam jednak proto, že vliv tak vzdálené 

konkurence je zanedbatelný a zároveň velmi zřídka budou potenciální zákazníci z geograficky 

vzdálenějších měst/obcí ochotni cíleně dojíždět za aktivitami pořádanými Lašským 

http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/moravskoslezsky-kraj/regionalni-informace/nno/
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společenstvím. Pokud by však LS nabídlo něco zcela mimořádného oproti konkurenci je 

možné, že by takto mohlo oslovit i potenciální zákazníky z vzdálenějších oblastí.  

Pro přehled lze alespoň uvést, která města/obce můžeme zahrnout pod oblast zvanou 

širší okolí Lašska. Autorka zde řadí již vzdálenější města jako např.: Kopřivnici, Frenštát pod 

Radhoštěm, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdek-Místek, Paskov, Sviadnov, Třinec, Vratimov, 

Ostravu apod. V těchto uvedených městech lze nalézt velké množství působících nestátních 

neziskových organizací.  

3.4 PEST analýza 

Na všechny organizace, a to nejen v České Republice, působí celá řada vnějších faktorů 

tzv. makroekonomických, přičemž chování každého subjektu je jimi v jisté míře ovlivňováno. 

Tyto vnější činitele lze kategorizovat do čtyř hlavních oblastí: politická, ekonomická, sociální, 

technologická. Z počátečních písmen těchto oblastí pak vznikl název pro analýzu, jejíž 

přívlastek zní PEST. Jelikož Lašské společenství působí v rámci Moravskoslezského kraje, 

zaměřila se autorka na charakteristiku ovlivňujících faktorů (ekonomických, sociálních, 

technologických) převážně v rámci tohoto kraje. 

 

3.4.1 Politické/ právní faktory 

Samotná existence nestátní neziskové organizace je tak jako každá jiná organizace úzce 

spjata s dodržováním patřičných zákonů, směrnic, nařízení. Hlavním směrodatným zákonem 

upravujícím problematiku nestátních neziskových organizací je Nový občanský zákoník 

(zákon 89/ 2012 Sb.), v němž nalezneme nejen výklad důležitých pojmů, s jejichž absencí 

jsme se mohli až do 1. 1. 2014 potýkat, ale zároveň i informace o založení, činnostech, 

členění NNO apod. Nestátní neziskové organizace při svém založení zpracovávají celou řadu 

dokumentů např. stanovy organizace, ve kterých jsou blíže specifikovány údaje o společnosti, 

cíle, zaměření organizace, organizační struktura, práva a povinnosti jednotlivých orgánů. 

Kromě NOZ se vyskytuje celá řada dalších velice významných předpisů, v souladu 

s nimiž musí NNO činit. Lze mezi ně zařadit:  

 Zákon č. 90/ 2012 Sb., o obchodních korporacích ve znění pozd. před. 

 Zákon č. 304/ 2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 

 Zákon č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce 
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 Zákon č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví 

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

 Zákon č. 218/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

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

 Zákon č. 117/ 2001 Sb., o veřejných sbírkách 

 Zákon č. 198/ 2002 Sb., o dobrovolnické službě 

 Zákon č. 453/ 2004 Sb., o zaměstnanosti 

 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

 

Politické prostředí v České republice lze souhrnně označit za nestabilní, v některých 

případech až za chaotické, nejen z důvodu nedůvěry obyvatelstva politikům, ale současně i 

proto, neboť dochází ke změnám nejrůznějších zákonů, tvorbě dodatků a úprav, výjimek a to 

v takové míře, že orientace v aktuálně platné legislativě je náročná i pro zkušené odborníky.  

spotřebitele 

Dotační politika  

V roce 2012 představovaly dotace vynaložené v rámci Moravskoslezského kraje 

celkovou částku 17 635 mil. Kč, přičemž neinvestiční dotace činily necelých 14 000 mil. Kč a 

zbytek tvořily přijaté dotace investičního charakteru. Oproti roku 2011, kdy se celkově 

vynaložené dotace putující do Moravskoslezského kraje rovnaly částce 17 782 mil. Kč, došlo 

k téměř 5 200 mil. Kč poklesu.  

Na rok 2014 vyhlásilo ministerstvo několik dotačních programů zaměřených speciálně 

na nestátní neziskový sektor. Poskytované dotace má možnost čerpat relativně široký okruh 

příjemců z řad nestátních neziskových organizací, neboť dotační programy jsou orientovány 

na oblasti jako např. podpora zdraví, vzdělávání a rozvoj, ochrana životního prostředí. 

Uvedené oblasti zároveň patří mezi současné trendy společnosti a velmi diskutovaná témata.  

3.4.2 Ekonomické faktory 

Makroekonomické faktory disponují vysokou vypovídající schopností o možnosti 

uplatnění na daném území a současně mohou posloužit jako podklad pro přibližný odhad 

budoucího vývoje. Na samotnou existenci a rozvoj jakékoliv organizace má tedy obrovský 

vliv stabilita ekonomického prostředí.  
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V tabulce 3.6 je zachycen vývoj vybraných ekonomických ukazatelů od roku 2005 až 

po rok 2012. 

 

Tab. 3.6 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů v Moravskoslezském kraji   

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

HDP mil. Kč 323 726 339 517 371 399 393 358 368 087 378 762 391 772 392 198 

HDP na 1 obyvatele 

v Kč 
258 615 271 633 297 281 314 644 294 621 304 290 317 835 319 314 

Zaměstnaní celkem 

tis. osob 
535,6 536,9 553,3 568,6 557,5 543,5 540,7 543 

Míra ekonomické 

aktivity v % 
58,5 57,3 56,6 57,3 57,6 56,7 56,6 57,2 

Podíl 

nezaměstnaných 

osob % (na 

obyvatelstvu ve 

věku 15–64 let)  

10,18 8,99 6,88 6,09 8,89 9,05 8,31 9,17 

Míra registrované 

nezaměstnanosti % 
14,23 12,58 9,62 8,49 12,14 12,36 11,18 12,34 

Průměrná hrubá 

měsíční mzda v Kč 
17 009 17 919 19 263 20 730 21 136 21 455 22 111 - 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Statistická ročenka Moravskoslezského kraje 2013. [online]. 

[15.2.2014]. Dostupný z www: <http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/publ/0001-13-r_2013>, vlastní 

zpracování 

 

HDP 

 Velice významným ekonomickým ukazatelem je ukazatel HDP tzv. hrubý domácí 

produkt. Ukazatel HDP představuje souhrn veškerých statků a služeb vyprodukovaných na 

určitém území a to za určité období vyčíslen v peněžních jednotkách. Jak lze vyčíst z tabulky 

3.5 hrubý domácí produkt od roku 2005 až do roku 2008 (včetně) rostl. Zlomovým se stal rok 

2009, kdy se mnoha organizací nejen z Moravskoslezského kraje, ale i z celé České republiky 

dotkla finanční krize, díky které následně poklesla poptávka. Jak je z uvedené tabulky patrno, 

došlo v tomto období k náhlému poklesu HDP a to zhruba o 30 000 mil. Kč. Od roku 2010 se 

však situace v Moravskoslezském kraji pomalu zlepšuje, neboť od tohoto roku je 

zaznamenáván opětovný nárůst HDP, což je velmi pozitivní.   

 

Trh práce 

Moravskoslezský kraj se stále potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti z velké části 

zapříčiněnou právě odvětvovou strukturou daného kraje. Mezi okresy s nejmenším podílem 

nezaměstnaných osob patří okresy Frýdek- Místek a Nový Jičín. Okresy jako jsou Bruntál a 
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Karviná se potýkají s největšími podíly nezaměstnaných osob, tyto okresy se rovněž řadí i 

mezi jedny z nejhorších oblastí v rámci ČR, kde podíl nezaměstnanosti dosáhl tak vysoké 

míry. V Moravskoslezském kraji současně nejzávažnější problém představuje podíl 

dlouhodobě nezaměstnaných osob ze souhrnného počtu nezaměstnaných, jelikož výše tohoto 

podílu se pohybuje vysoko nad úrovní průměru za celou Českou republiku.
65

 

  V Moravskoslezském kraji v roce 2012 žilo 1227,6 tis. osob, přičemž 600,1 tis.osob 

náleželo mezi ekonomicky aktivní populaci (starší 15 let). Zbylých 627,5 tis. osob spadalo do 

skupiny ekonomicky neaktivních, kde největší zastoupení (285,2 tis. osob) představovali 

důchodci. Dle pohlaví a vzdělání ve skupině ekonomicky aktivních osob převažovaly ženy se 

středoškolským vzděláním ukončeným maturitou. Z celkového počtu 543,0 tis. osob 

zaměstnaných v národním hospodářství pracovala většina právě v typickém odvětví pro tento 

kraj, odvětví zpracovatelského průmyslu, kde tento počet dosáhl 160,8 tis. osob.  Pak 

následovala další odvětví jako velko a maloobchodu, zdravotní a sociální péče a další.  

  Průměrná hrubá měsíční mzda v Moravskoslezském kraji v roce 2012 činila 23 577 Kč 

(metodikou přepočetení na počet zaměstnanců). Mzda v tomto kraji ve srovnání s rokem 2011 

stoupla o 2,7 %. Došlo však nárůstu spotřebitelských cen  o 3,3 %, inflace tedy způsobila 

reálné snížení mezd ve zmiňovaném kraji.
66

   

V minulém roce (2013) průměrná mzda v kraji představovala 23 212 Kč, při srovnání 

s rokem 2012 byl zjištěn úbytek 0,3 %. Opět došlo ke zvýšení spotřebitelských cen, které 

zapříčinily reálný pokles mezd a to o celých 1,7 %.
67

  

 Pro přehled o průměrné roční míře inflace je zpracován graf 3.1, který zachycuje její 

vývoj již od 1994 až po rok 2013. 

 

 

 

 

 

                                                           
65

 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Statistická ročenka Moravskoslezského kraje 2013. [online]. [15.2.2014]. 

Dostupný z www: < http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/publ/0001-13-r_2013> 
66

 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2012. [online]. 

[16.2.2014]. Dostupný z www: 

<http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/prumerna_mzda_v_moravskoslezskem_kraji_v_1_az_4_ctvrtleti_2012> 
67

 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2013. [online]. 

[16.2.2014]. Dostupný z www: 

<http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/prumerna_mzda_v_moravskoslezskem_kraji_v_1_az_4_ctvrtleti_2013> 

 

http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/prumerna_mzda_v_moravskoslezskem_kraji_v_1_az_4_ctvrtleti_2013


51 

 

Graf 3.1 Vývoj průměrné roční míry inflace 

 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Míra inflace. [online]. [16.2.2014]. Dostupný z www: 

<http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/mira_inflace>,  vlastní zpracování 

3.4.3 Sociální (společenské) faktory 

V Moravskoslezském kraji žije přes 1,2 mil. obyvatel, přičemž mezi okresy s největším 

počtem obyvatel náleží Ostrava-město, pak Karviná a Frýdek-Místek a ostatní. Malá nabídka 

nových pracovních míst a s tím spojená vysoká nezaměstnanost v tomto kraji způsobují častý 

odchod obyvatel za prací buďto v rámci České republiky pouze do jiných krajů, anebo 

dokonce až do zahraničí. Co se týče členění podle pohlaví, převahu z celkového počtu 

obyvatel v kraji mají právě ženy. Největší skupinu v kraji podle počtu let tvoří osoby 

v produktivním věku (15-64 let), ovšem nejsilnější zastoupení v rámci této skupiny mají lidé, 

jejichž věk se pohybuje v rozmezí 35-39 let. Počet osob mladších 15 let tvoří nejmenší 

skupinu, což lze považovat za negativní jev.  

Počet evidovaných cizinců v Moravskoslezském kraji stále stoupá. Naprostá většina 

přistěhovalců pochází ze sousedních zemí, ovšem nezanedbatelný počet představují i občané 

z východních zemí (Vietnamu, Ukrajiny, Ruska aj.). 

V dnešním světě platí, kdo chce být úspěšný, musí mít přehled. Významnou roli tedy v 

životě nejen jedince, ale i organizace sehrávají právě informace, znalosti, široký přehled. 

V Moravskoslezském kraji existuje velké množství nejrůznějších subjektů zajišťujících 

vzdělávání. V každém městě/obci (s výjimkou velmi malých obcí) nalezneme mateřskou 

školu a devítiletou školu základní, v nedalekých větších městech pak i obrovské množství 

příležitostí k dalšímu vzdělávání tedy střední, vyšší či vysoké školy, konzervatoře, ale i 

nejrůznější kurzy či organizace (podnikatelského i neziskového charakteru) zaměřené na 
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vzdělávání. Před dvěma lety bylo v oblasti vzdělávání na území Moravskoslezského kraje 

registrováno přes 4,2 tis. subjektů.  

Z celkového počtu registrovaných subjektů působících v kraji zhruba 4/5 tvoří 

podnikající fyzické osoby a zbylou 1/5 právnické osoby. Největší zastoupení v kategorii 

právnických osob mají s.r.o a a.s., za nimi následují svazy, spolky, kluby s počtem cca 6,8 tis. 

Počet subjektů typu sdružení v roce 2012 činil zhruba 3,3 tisíce. 

3.4.4 Technologické faktory 

 Inovace, nové technologie a internet se dají označit za velmi silné nástroje v současnosti 

uplatňované v konkurenčním boji. Moderní technologie plní v současném světě velmi 

důležitou funkci, usnadňují řadu činností, zároveň však můžou představovat i významný 

srovnávací prvek konkurenceschopnosti. Tempo vývoje moderních technologií míří neustále 

prudce kupředu, pokud tedy organizace usiluje o udržení či zlepšení své pozice vůči 

konkurenci, musí tzv. jít s dobou a tedy i inovovat. Za inovaci lze označit změnu- zlepšení. 

Inovace bývají častokrát spojovány s velkou kapitálovou náročností, avšak není tomu tak 

vždy, jelikož organizace může provést i řadu drobných změn, které v důsledku působení 

synergie dokážou zajistit i neočekávané výsledky. Není tomu tak dávno, co mnozí z nás 

počítače znali pouze ze škol, doba však velmi rychle pokročila a lze říci, že nyní již každá 

domácnost vlastní nejméně jeden počítač (notebook, tablet) s připojením na internet. 

V dnešním světě se bez internetu již neobejdeme, využíváme jej téměř ve všech oblastech 

tedy ke vzdělávání, hledání důležitých informaci, ale i propagaci, nakupování či komunikaci.  

 Samotné výrobě tedy vzniku nových technologických zařízení nejprve předchází jeho 

finanční podpora čili výdaje do oblasti vědy a výzkumu. V minulých letech největší počet 

výdajů na vědu a výzkum v rámci Moravskoslezského kraje putoval do podnikatelského 

sektoru a naopak nejmenší počet právě do nevládního neziskového sektoru. Výdaje na VaV 

vynaložené do soukromého sektoru byly až 70 krát nižší oproti podnikatelskému sektoru. 

3.4.5 Shrnutí 

Politická, ekonomická, sociální a technologická oblast spolu velmi úzce souvisí, jelikož 

změny v jedné oblasti se v konečné fázi vždy promítnou i do oblastí ostatních. 

Pro všechny NNO sídlící na území České republiky se významným (zlomovým) stal rok 

2014. S příchodem tohoto roku nastala zejména nestátním neziskovým organizacím řada 

povinností a změn postihujících oblasti účetnictví, sponzorství, aj., a to za účelem sjednocení 
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podmínek a pravidel. V souvislosti se změnou legislativy bylo ministerstvem pro tento rok 

vyhlášeno i několik dotačních programů zaměřených na podporu a rozvoj činností NNO. 

Ačkoliv vypracování žádosti o dotaci je velice administrativně náročný a zdlouhavý proces, 

Lašskému společenství se tak nabídly nové možnosti pro získání tolik potřebných finančních 

prostředků.  

Existence i další rozvoj Lašského společenství jsou významně ovlivňovány současným 

ekonomickým vývojem a zejména pak společenskými faktory převažujícími 

v Moravskoslezském kraji. Odchod mnoha lidí za prací, vysoký počet nezaměstnaných osob, 

nízké mzdy, rozhodně nepatří mezi podmínky příznivé pro rozvoj místních organizací. 

Naopak určitou příležitost pro NNO může představovat zvyšující se počet cizinců, 

podnikatelských subjektů a velké množství vzdělávacích institucí. Všichni tito uvedení mohou 

pro Lašské společenství do budoucna představovat atraktivnější cílovou skupinu. Právě této 

skupině totiž může nezisková organizace hodně pomoci ať už vytvořením společenských 

událostí nebo nějakých sportovních aktivit.  

 

3.5 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Každá organizace by měla analyzovat své okolí, a to nejen ve smyslu zjišťování 

konkurence jak současné tak i potenciální, ale především i zkoumat samotnou vyjednávací 

sílu zákazníků, dodavatelů a možnost vstupu substitučních produktů. Jako vhodný nástroj 

k poznání konkurenčního prostředí se proto jeví Porterův model.   

3.5.1 Vyjednávací síla zákazníků 

Nestátní nezisková organizace je postavena na zcela odlišných základech než 

podnikatelské subjekty. Lze říci, že obrovský význam pro neziskovou organizaci mají právě 

její zákazníci, jelikož od jejich spokojenosti se odvíjí její budoucnost. Pro NNO je každý 

zákazník nepostradatelný. Zejména zákazníci NNO velice často očekávají poskytnutí velkého 

užitku za nízkou cenu. Pokud tito zákazníci pociťují nedostatek a to ať už v podobě vysoké 

ceny anebo nedostatečné výši získaného užitku, jsou ochotni velice rychle přejít ke 

konkurenci. Náklady přechodu jsou minimální (téměř nulové), z čehož vyplývá, že 

vyjednávací síla zákazníků je dosti vysoká.  
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Jelikož jsou produkty (nejčastěji služby) Lašského společenství nabízeny široké 

veřejnosti, tak zákazníky tvoří různorodé skupiny všech věkových kategorií. Nejčastějšími 

představiteli zákazníků Lašského společenství jsou právě kurzisté, účastníci školení, 

sportovních a kulturních akcí, stážisté, lidé z úřadu práce.   

3.5.2 Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací sílu dodavatelů lze označit za středně vysokou, neboť Lašské společenství 

je na dodávkách některých dodavatelů relativně vysoce závislé, kdežto ostatní dodavatele lze 

naopak velmi jednoduše substituovat. Vlivem snadné nahraditelnosti některých dodavatelů si 

může Lašské společenství mnohdy nejvhodnějšího dodavatele vybírat. Do jisté míry 

nezávislost na dodavatelích a jejich velký počet na trhu patří mezi jeden z důvodů, proč si 

Lašské společenství může často dovolit stanovit nízké ceny, jež jsou zákazníky vnímány 

velmi pozitivně. Výběr každého dodavatele Lašské společenství pečlivě zvažuje, jelikož si je 

vědomo, že se tato volba v konečné fázi odrazí v image organizace a následně zanechá stopu i 

v povědomí zákazníků.  

Za zřejmě nejvýznamnější dodavatele zmiňované NNO lze označit Základní uměleckou 

školu V. Martínka v Brušperku, která Lašskému společenství pronajímá prostory (konkrétně 

dvě učebny a jednu menší kancelář) sloužící pro výuku jazykových kurzů. Druhým 

dodavatelem je místní městský úřad poskytující organizaci prostředky potřebné na provoz či 

realizaci některých aktivit.  

Mezi ostatní dodavatele, u kterých lze říci, že jejich vyjednávací síla je poněkud slabší 

lze zařadit majitele restaurací, místní základní uměleckou školu, lektory cizích jazyků, 

přednášející, různé organizace apod. 

 Z širšího pohledu můžeme za dodavatele Lašského společenství označit i samotné 

členy organizace či sponzory, jež vkládají do organizace jak materiální tak i nemateriální 

prostředky, nýbrž ne s cílem odměny finančního charakteru, ale ocenění v podobě např. 

morálního uznání, zviditelnění – propagace (publicity).  

3.5.3 Substituční produkty 

Samozřejmě existuje mnoho pro a proti, proč substituovat. Pro někoho důvodem 

k věrnosti pro jiné zase příčinou ke změně v podobě substituce může být např. cena, zvyk, 

spokojenost, vzdálenost, spolupráce, rozsah nabídky atd.  
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Nabídka produktů Lašského společenství je sice velice rozmanitá, ale dá se říci, že 

organizace nenabízí ani jeden tak vysoce specifický výrobek či službu, kterým by bylo možno 

hluboce zaujmout zákazníky, a který by nebylo možno v dnešní době jednoduše substituovat. 

Jak již bylo uvedeno, náklady zákazníka spojené s přechodem ke konkurenci jsou velice nízké 

a počet konkurentů dosti vysoký, proto je hrozba substitutů dosti vysoká.  

Jako substituční produkty lze uvést výuku nových jazyků - např. čínština, japonština; 

moderní formy vzdělávání- e-learningové kurzy; skype konference; preference knih 

v elektronické podobě a mnoho dalších příkladů.  

3.5.4 Hrozba vstupu nové konkurence 

Vstup nové konkurence není podmíněn vysokou kapitálovou náročností ani splněním 

žádných náročných legislativních opatření, lze říci, že bariéry vstupu na trh, v němž působí 

Lašské společenství, jsou minimální, proto je hrozba příchodu nového konkurenta velmi 

vysoká.  

Dle názoru autorky je trh v současnosti nasycen nejrůznějšími subjekty poskytující 

velmi podobné či v některých případech dokonce stejné produkty jako Lašské společenství, a 

proto by neměl hrozit náhlý a prudký vpád velkého počtu nových konkurentů. Jejich výskyt 

bude jako doposud spíše pozvolný, některé subjekty zaniknou a na jejich pozice nastoupí 

noví. V případě nově vzniklého konkurenta může zákazníky zlákat nabízená cena, 

prostřednictvím které se zpočátku právě nově příchozí konkurenti snaží prosadit a přilákat 

okolí. V oblasti tzv. jádro Lašska by činnost Lašského společenství mohly eventuálně ohrozit 

nově vzniklé spolky a zájmová sdružení (kluby, svazy, družstva); lektoři cizích jazyků, kteří 

jsou ochotni za zákazníky dojíždět a vzdělávat zájemce přímo v pohodlí jejich domova.  

Určitou velkou hrozbu však mohou představovat organizace a to ty, které jsou schopny 

v dané oblasti nabídnout něco zcela nového, atraktivního, doposud nenabízeného. Lze hovořit 

o tzv. modrých oceánech.   

3.5.5 Rivalita mezi stávající konkurencí 

Každá organizace snažící se uspět na trhu, musí zvolit vhodnou strategickou taktiku 

vůči existující konkurenci. Většina organizací se raději než pro volbu spolupráce rozhodne jít 

cestou soupeření tzv. konkurenčního boje. Často tak hledá nejrůznější způsoby, jak porazit 

konkurenci a získat její zákazníky. Na základě důkladně promýšlených uvážení organizace 

využívají rozdílné nástroje konkurenčního boje, jako jsou: trvale nejnižší ceny, nabídnutí 
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něčeho zcela odlišného než ostatní (diferenciace), akce, slevy, bonusy, dárky, nadstandardní 

péče a mnoho dalších.  

  Jelikož nestátní nezisková organizace, Lašské společenství, neposkytuje své produkty 

za účelem zisku, ale s prioritním cílem vyjít vstříc potřebám a požadavkům obyvatelstva, 

může si dovolit v mnoha případech stanovit nízké ceny. Přijatelné ceny, dlouholetá tradice 

působnosti organizace a přátelské prostředí na pořádaných akcích jsou prvky, na něž Lašské 

společenství v boji proti konkurenci spoléhá.  

 Jak bylo zjištěno v kapitole 3.3 Zmapování oblasti, v tzv. jádru Lašska se nevyskytuje 

jediná nestátní nezisková organizace, která by svou náplní činností byla totožná s Lašským 

společenstvím. Pokud bychom hledali konkurenci mezi OSVČ, příspěvkovými organizacemi, 

sdruženími, svazy, ale i podnikatelskými subjekty apod., v tomto případě by konkurenty 

Lašského společenství byli knihovna v Brušperku, Výtvarné centrum Chagall, místní 

cukrárna, individuální lektoři a jazykové kurzy v okolí, místní spolky a kluby jako např. 

Junák, mateřský klub Kuřátka, Klub seniorů, Český zahrádkářský svaz. 

 Přestože, jak už bylo zmíněno, se v blízkém okolí Brušperku nenachází NNO 

podobného zaměření, existuje v okolí velké množství subjektů, které mohou veřejnosti 

nabídnout podobné či dokonce stejné statky či služby. Lze tedy tvrdit, že rivalita konkurence 

se nachází na dosti vysoké úrovni.  

3.5.6 Shrnutí  

Z pohledu Lašského společenství je pro něj významný každý zákazník. Samotní 

zákazníci jsou velmi citliví na výši ceny, v případě jejího navýšení jsou ochotni velmi rychle 

přejít ke konkurenci. Vyjednávací síla zákazníku je tedy vysoká. Vyjednávací síla dodavatelů 

se pohybuje na středně vysoké úrovni. NNO je závislá jen na několika málo dodavatelích, 

zbytek přestavují velmi snáze nahraditelní dodavatelé. Substitučních produktů vůči Lašskému 

společenství existuje velmi mnoho. Jejich cena se v některých případech pohybuje na 

podobné či vyšší úrovni, záleží převážně podle lokality, ve které je substitut nabízen. Hrozbu 

substitutů lze proto považovat za dosti vysokou. Hrozba vstupu nové konkurence je velmi 

vysoká, neboť se v tomto případě nejedná o nabídku vysoce specifických produktů. 

V Brušperku a okolí existuje dostatečné množství jednotlivých subjektů, které uskutečňují 

souboje, a to ať už cenové nebo formou pomluv, za účelem získání zákazníků. Rivalita mezi 

současnými konkurenty je tedy vysoká. 
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3.6 Analýza konkurenční NNO 

Nalezení konkurenta (NNO) sídlícího v Moravskoslezském kraji s podobnými 

činnostmi a cíli jako Lašské společenství je velmi obtížné a to z toho důvodu, jelikož činnost 

Lašského společenství je velice rozmanitá. Autorka prolistovala celou databázi NNO sídlících 

v Moravskoslezském kraji, za účelem nalezení NNO podobného charakteru. Jako kritéria pro 

vyhledávání srovnatelné organizace zvolila právní formu - spolek, zaměření v oblasti 

vzdělávání a sídlo na území Moravskoslezského kraje. Na základě těchto kritérií byl vybrán 

potenciální konkurent, NNO – EuroSchola  a srovnán s Lašským společenstvím (viz tabulka 

3.7).  

EuroSchola se nachází v městě Třinci. Institut EuroSchola je nestátní neziskovou 

organizací poskytující vzdělání se zaměřením na rozvoj lidských zdrojů. Tato organizace 

vznikla roku 2000. Poslání této organizace spočívá ve zvýšení trvale udržitelného rozvoje 

společnosti prostřednictvím vzdělávání v každém věku, konkurenceschopnosti a spolupráce 

mezi zeměmi. Organizace zájemcům nabízí: např. kurzy tzv. teambuilding, vzdělávání 

pracovníků firem, rozvoj IKT dovedností a další.
68

 

 

Tab. 3.7 Srovnání Lašského společenství s konkurentem 

Charakteristika Institut EuroSchola Lašské společenství 

Založení (rok) 2000 2002 

právní forma spolek spolek 

Zaměření vzdělávání vzdělávání, kultura 

Forma vzdělávání kurzy Kurzy, přenášky 

Cílové skupiny NNO, zaměstnanci firem všichni 

Počet kvalifikovaných 

pracovníků 
11 0 

Počet lektorů 9 4 

Internetové stránky 
naprosto přehledné, poutavé, 

aktualizované  

odlišně pojaté, avšak 

fádní, neaktualizované 

Vybavení 
4 nově zřízené multimediální 

učebny 

2 učebny bez 

multimediálního 

vybavení 

                                                           
68 EUROSCHOLA. [online]. [11.3.2014]. Dostupný z www: < http://www.euroschola.cz/> 
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Členství v asociaci 
Asociace institucí vzdělávání 

dospělých v ČR 
žádné 

Provozní doba  
pravidelná                                        

Po - Pá od 7:30 do 15:30 

nepravidelná, dle 

domluvy s radostou 

 Image organizace Velice pozitivní Spíše negativní  

Propagace své činnosti     
Zdroj:vlastní zpracování 

3.6.1 Porovnání organizací 

Z výše uvedeného srovnání vyplývá, že doba, po kterou Lašské společenství jako takové 

působí na trhu, je kratší, neboť vzniklo až v roce 2002, tedy o 2 roky později než Institut 

EuroSchola.  Co se však týče právní formy a zaměření, v případě obou organizací se jedná o 

spolek poskytující vzdělávání formou nejrůznějších kurzů. Hlavní segmenty, na něž se 

s nabídkou svých služeb Institut EuroSchola zaměřuje, představují nestátní neziskové 

organizace a zaměstnanci podniků. Rozvoj schopností a znalostí zaměstnanců nabývá 

v dnešní společnosti obrovského významu, jelikož stupeň profesionalizace pracovníků může 

být považován za významné měřítko konkurenceschopnosti dané organizace. Tento segment 

zákazníků proto i do budoucna představuje velice atraktivní skupinu. Naproti tomu cílovou 

skupinu zákazníků Lašského společenství představuje ve většině veřejnost, lidé různých 

věkových kategorií, kteří mají zájem se na chvíli oprostit od každodenních povinností, setkat 

v komunitě, pobavit a přitom se dovědět něco nového (zajímavého). Na základě cílových 

skupin, jak z uvedeného vyplývá, tedy nelze posoudit úspěšnější organizaci. 

Konkurenceschopnější organizaci lze posuzovat např. podle počtu zaměstnanců a jejich 

profesionalizace, zpracovaných internetových stránek, způsobu propagace, aj. V Institutu 

EuroSchola pracuje 20 členný tým specializovaných odborníků. Naproti tomu s Lašským 

společenstvím pravidelně spolupracují pouhé 4 lektorky cizích jazyků. V oblasti počtu 

zaměstnanců, Lašské společenství žádné nemá, chod organizace je tak pouze v rukou členů, 

především však radosty, právě ten v současnosti zastupuje mnoho funkcí v organizaci. Co se 

týče toho, jak se organizace prezentují navenek čili propagace a vytvořených webových 

stránek, Institut EuroSchola několikanásobně předčí Lašské společenství. Webové stránky 

konkurenta jsou velice atraktivní, přehledné, již na první pohled zaujmou díky vhodně volené 

kombinaci barev. Přestože Lašské společenství v případě internetových stránek vsadilo na 

zcela odlišný design, internetová prezentace Lašského společenství je celkově velmi slabá. 
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V uvedeném textu nalezneme mnoho gramatických chyb a současně uvedené informace jsou 

zastaralé v některých případech již i několik let.    

Učebny, v nichž se zákazníci Institutu EuroSchola účastní kurzů, jsou plně vybaveny 

moderní technologií (dataprojektorem, notebookem, flipchartem, wifi, aj.). Velice pozitivním 

dojmem rovněž působí sladěné doplňky v každé z učeben. I v oblasti vybavení Lašské 

společenství mírně zaostává. Jako pomůcky k výuce slouží radiopřehrávač, starší televize a 

větší flipchartové tabule. Druhá učebna je vybavena rovněž tabulí a jedním starým stolním 

počítačem. V obou učebnách je možnost připojení k internetu ovšem pouze prostřednictvím 

kabelu.  

Členství v různých asociacích může organizaci přispět k podpoře dobrého jména, 

současně může představovat i jakousi záruku renomované společnosti.  

3.6.2 Shrnutí  

Z výše uvedené tabulky vyplývá, podle jakých kritérií lze posuzovat 

konkurenceschopnost nestátních neziskových organizací. Mohou jimi být např. historie, počet 

a úroveň vzdělání pracovníků případně členů, uplatňovaná strategie, propagace, www stránky, 

aj. Těchto hledisek existuje opravdu mnoho.    

Na základě  provedeného porovnání několika hledisek konkurenceschopnosti mezi 

organizacemi Lašským společenstvím a Institutem EuroSchola lze říci, že 

konkurenceschopnější organizací je zcela jasně Institut EuroSchola. Z uvedeného přehledu a 

informací uvedených na jejich internetových stránkách, totiž vyplývá, že se jedná o velice 

solidní a svědomitou organizaci, která přesně ví, co dělá. Institut EuroSchola pro Lašské 

společenství však nepředstavuje velkou hrozbu, a to především díky velké geografické 

vzdálenosti. Z tabulky 3.7 je patrné, kterými oblastmi by se Lašské společenství mohlo více 

zaobírat. 

3.7 Dotazníkové šetření 

Autorka se rozhodla provést veřejný průzkum, a to pomocí dotazníkového šetření. 

Dotazování je proces skládající se z několika dílčích fází, jimiž jsou: fáze přípravy, realizace 

dotazování a samotné zpracování výsledků (vyhodnocení). Každá fáze si samozřejmě 

vyžaduje určitou časovou náročnost. První fáze je nejnáročnější, její důkladná příprava má 

velký vliv na fáze následující. Obsahem přípravné fáze je: zjištění a vymezení problému, 
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zohlednění současné situace, určení cílů, uvážení pro jaké účely poslouží získaná data, volba 

typu otázek, sestavení struktury dotazníku. Poté následuje samotné dotazování, oslovování 

respondentů ať už formou přímého kontaktu s dotazovaným či za pomoci využití internetu, 

telefonu, pošty apod. Každá z uvedených forem dotazování má vždy své klady i zápory. 

Poslední fází je shrnutí, zpracování a vyhodnocení získaných odpovědí. Výsledkem 

dotazování jsou data primárního charakteru, přičemž podoba jejich zpracování a vyhodnocení 

může nabývat různých podob např. slovní komentáře, tabulky, grafy, apod.  

3.7.1 Fáze přípravy 

 Lašské společenství existuje již několik let, avšak stále se potýká s řadou 

problémů spojených se změnami zájmů zákazníků, novými konkurenty v okolí apod. Proto, 

abychom mohli stanovit kroky ke zlepšení a zvýšení konkurenceschopnosti organizace je 

zapotřebí nejprve zjistit, zda potenciální zákazníci vůbec mají povědomí o existenci a činnosti 

organizace, případně o jaké rozšiřující (nové) aktivity by veřejnost jevila zájem. Cílem šetření 

rovněž bude i získání objektivních názorů o tom, jak je organizace vnímána okolím.  

 Jednotlivé otázky v dotazníku, budou orientovány na tyto oblasti: 

 povědomí o existenci a náplni činnosti organizace, 

 ohlas organizace a její dojem na veřejnost, 

 přednosti a slabosti organizace, 

 doposud využité nabídky a důvod jejich využití, 

 připomínky, názory, 

 charakteristika respondenta. 

 

Proto, aby dotazníkové šetření mělo určitou vypovídací schopnost, je zapotřebí, aby na 

dotazník (uveden v příloze č. 4) odpovědělo nejméně 30 respondentů.  Dotazníkové šetření 

bude probíhat následujícími formami: přímým kontaktem s dotazovaným (časově náročná 

forma, avšak největší procento zodpovězených dotazníků) a elektronickým rozesíláním 

prostřednictvím e-mailů a Facebooku. Oslovování respondentů pomocí internetu patří mezi 

velice častý, rychlý a levný způsob, avšak ve většině případů spojený s velmi nízkým 

procentem zodpovězení a návratnosti dotazníků.  
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3.7.2 Dotazování 

 Samotný průběh anonymního dotazování probíhal v období únor částečně i březen. Jak 

již bylo uvedeno, respondenti byli oslovování pomocí přímého kontaktu nebo prostřednictvím 

internetu (e-mail, Facebook). Formou osobního kontaktu bylo osloveno 40 respondentů. 

Cílovou skupinu tvořily osoby, jež autorka náhodně oslovovala na místním náměstí, ale i 

zaměstnanci či majitelé místních restaurací či obchodů. Prostřednictvím e-mailu a Facebooku 

bylo rozesláno 30 žádostí o vyplnění dotazníků, mezi oslovenými se vyskytli např. místní 

základní škola, základní umělecká škola, městský úřad, přátelé a známí z Brušperku a okolí, 

aj.  Největšího počtu vyplněných dotazníků autorka dosáhla pomocí přímého oslovování. 

Z celkového počtu 40 oslovených, bylo ochotno vyplnit dotazník 29 osob, zbylých 11 

dotazovaných projevilo nezájem zúčastnit se šetření. Co se týče dotazníků rozesílaných 

prostřednictvím internetu, jejich návratnost byla podstatně nižší, z 30 dotázaných odpovědělo 

pouze 9.  

3.7.3 Vyhodnocení dat 

 Z celkového počtu 70 oslovených, se tedy autorce podařilo získat 38 odpovědí. Jak lze 

spatřit v tabulce 3.8, nejpočetnější skupinu odpovídajících tvořily osoby ve věku 40-60 let, 

z nichž naprostá většina byly právě ženy. Celkově se dotazníkového šetření zúčastnilo 27 žen 

a 11 mužů.  

 

Tab. 3.8.  Charakteristika respondentů 

pohlaví/věk 0 - 20 20 - 40 40 - 60 60 - více celkem 

Žena 4 5 11 7 27 

Muž 3 3 4 1 11 

celkem  7 8 15 8 38 
Zdroj: vlastní zpracování 

Nejprve za účelem zjištění kolik lidí má povědomí a existenci NNO Lašském 

společenství a z jakých zdrojů se o organizaci dozvěděli, byla respondentům pokládána otázka 

č.1. Pro lepší orientaci byly odpovědi na tuto otázku včetně uvedení současného místa 

bydliště zpracovány do tabulky 3.9.  
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Tab. 3.9.  Povědomí respondentů o existenci Lašského společenství 

Místo bydliště respondenta zná organizaci nezná organizaci 

Košatka 2 0 

Horká nad Moravou 1 0 

Frýdek-Místek 1 0 

Ostrava-Dubina 0 1 

Stará Ves nad Ondřejnicí 1 4 

Krmelín 2 2 

Fryčovice 1 3 

Brušperk 17 3 

CELKEM 25 13 
Zdroj: vlastní zpracování 

 Z uvedené tabulky vyplývá, že většina dotázaných organizaci zná. Největší povědomí o 

organizaci mají právě místní obyvatelé, kteří mezi všemi dotazovanými, přestože volba 

respondentů byla náhodná, činili nejpočetnější skupinu. Pokud respondenti uvedli, že danou 

organizací znají, byli dále požádáni, aby uvedli i zdroj – tedy odkud. Mezi zdroji byly 

uvedeny následující odpovědi (seřazeny od největší četnosti): 

 přátelé a známí,  

 osobní kontakt s radostou  

 internetové stránky, tiskoviny (Brušperský zpravodaj, vývěsní tabule), 

 ZŠ V. Martínka 

 

Z celkového počtu dotázaných až 1/3 odpověděla, že o existenci této organizace nemají 

žádné tušení a to ani z doslechu, od známých či jakýchkoliv jiných zdrojů.  

 V dotazníku rovněž byly položeny dvě otázky s cílem zjistit, co se dotazovaným jako 

první vybaví pod souslovím Lašské společenství a druhá, jakým dojmem na dotazovaného 

působí činnost organizace, zda pozitivně či spíše negativně. Respondenti uváděli, že pod 

názvem Lašské společenství si vybavují: skupinu osob, organizaci pro veřejnost, vzdělávání 

(přednášky, kurzy) a kulturu, humor, projekty, vstřícnost lidem, radostu. Co se týče odpovědí 

ohledně působícího dojmu, mezi respondenty, jež odpověděli, že danou organizací znají, 

převažovaly odpovědi spíše kladné, ovšem vyskytly se i odpovědi jak negativní tak i 

neutrální.   
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 Úkolem respondentů v dotazníkovém šetření bylo dle jejich názoru uvést přednosti 

organizace, ale naopak i její nedostatky. Jednotlivé odpovědi byly shrnuty a zpracovány do 

tabulky 3.10. 

 

Tab. 3.10.  Přehled předností a nedostatků dle respondentů  

přednosti nedostatky 

kurzy a přednášky nepříliš kvalitní propagace 

snaha o zvýšení vzdělanosti velice slabá propagace  

pomoc lidem bez práce 

většina akcí je tvořena pro lidi 

starší a mladé moc/vůbec 

neosloví. 

dlouhá působnost zastaralé webové stránky 

vytrvalost radosty zmatečné (chaotické) vedení 

konexe v zahraničí nedostatečná komunikace 

možnost vydat knihu vystupování radosty 

  
spojitost LS převážně s jednou 

osobou 

  nedotažení věcí do konce 
Zdroj: vlastní zpracování 

 Respondentům byly pokládány otázky zjišťující jaké nabídky či pořádané akce již 

využili současně i z jakého důvodu. Jako nejčastější odpovědi byly zaznamenány: jazykové 

kurzy, přednášky, plesy, pochody, trabant rallye, vstupenky na koncert, nákup oblečení z 

butiku, módní přehlídky, koncerty. Většina respondentů jako důvod využití některé 

z uvedených nabídek uvedla zájem o danou oblast, poté následovalo kritérium nízká cena a 

vzdálenost, v jednom případě byla dokonce uvedena i odpověď - zábava.   

3.7.4 Shrnutí 

 Dotazníkového šetření byly ochotny se ve větší míře zúčastnit ženy a muži ve věkové 

kategorii 40-60 let. Z šetření dále vyplynulo, že ačkoliv organizace v Brušperku působí již 

několik let, tak celkové povědomí o její existenci a činnosti se nachází na velmi nízké úrovni. 

Sami respondenti nejčastěji jako velký nedostatek uváděli nekvalitní a nedostatečnou 

propagaci aktivit pořádaných Lašským společenstvím. Organizace by se tedy měla důkladněji 

zamyslet nad současným způsobem propagace, jestliže chce zvýšit své povědomí, a určitě jej 

pozměnit. Činnost organizace je opravdu pestrá, avšak jak lze oslovit nové potenciální 

zákazníky bez kvalitní reklamy? 
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 Z uvedených odpovědí je rovněž patrno, že převažujícími důvody, proč lidé využívají 

nabídek organizace, je zájem o danou problematiku a nízká cena, tyto odpovědi tedy potvrzují 

tvrzení autorky o vyjednávací síle zákazníků.  

 Pokud Lašské společenství usiluje o zvýšení konkurenceschopnosti, nemělo by ani 

pozapomínat na realizaci takových akcí, které obyvatelé postrádají. Řada dotazovaných totiž 

uvedla, že by uvítala realizaci nových kulturních akcí a kurzů poskytovaných ve spolupráci 

s úřadem práce s cílem rozšíření kvalifikace zaměřených na lidi středního věku. Pro NNO je 

důležité naslouchat přáním a potřebám veřejnosti, neboť hrozí, že pokud organizace nebude 

svou činnost přizpůsobovat okolí, může se setkat s nezájmem zákazníků.  

3.8 SWOT analýza  

Jako doplněk se autorka rozhodla zpracovat SWOT analýzu a to z toho důvodu, 

jelikož kromě předností a negativ samotné organizace se v této analýze dají zohlednit i možné 

budoucí skutečnosti, k nimž může dojít. Na základě této analýzy si lze vytvořit ucelený 

přehled o tom, v čem organizace vyniká či naopak zaostává, na jakou oblast by se měla 

zaměřit a jaké okolní faktory mohou, a to ať už pozitivně či negativně, ovlivnit její existenci. 

3.8.1 Sestavení SWOT analýzy   

Při zpracování analýzy autorka využila vlastních poznatků získaných během tří 

měsíční stáže absolvované v této organizaci a současně i informací poskytnutých radostou 

Lašského společenství.  

 

Tab. 3.11 SWOT analýza Lašského společenství 

SILNÉ STRÁNKY (S) SLABÉ STRÁNKY (W) 

S1 - dlouholetá existence 
W1 - zastaralé internetové stránky 

organizace 

S2  - odlišný způsob řízení 
W2 - slabá komunikace s okolními 

institucemi   

S3 - cenově dostupné nabídky  W3 - současná strategie 

S4 - zkušenosti s realizací a vedením 

projektů 

W4 -velmi slabá propagace organizace a 

jejich aktivit 

S5 - kladné vztahy s institucemi a 

organizacemi 

W5 - velké množství různorodých cílových 

skupin 

S6 - řízení organizace zkušenou osobou  

W6 - zastaralé technické vybavení a 

neatraktivní prostory 

 

S7 - pořádání akcí pro veřejnost W7 - stagnující počet členů 
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S8 - vytváření volných pracovních míst pro 

zájemce  
W8 - absence  informací o okolních NNO 

  W9 - špatná image organizace 

        W10 - chaotická organizace věcí  

  
W 11 - téměř všechny pozice v organizaci 

zastává radosta 

PŘÍLEŽITOSTI (O) HROZBY (T) 

O1 - navázání nových kontaktů s dalšími 

neziskovými organizacemi  

T1 - nedostatek finančních prostředků 

potřebných k rozvoji či existenčnímu 

zajištění 

O2 - spolupráce s blízkými institucemi  
T2 - ztráta školních místností, ve kterých se 

realizují kurzy 

O3 - nová mezera na trhu T3 - negativní přístup městského úřadu 

O4 - fondy, dotace pro nestátní neziskový 

sektor 

T4 - vstup nové neziskové organizace 

působící v blízkém okolí 

 

O5 – levné vybavené volné prostory  

 

T5 - nezájem  obyvatel Brušperka a okolí o 

nabízené produkty  

O6 – mnoho dobrých kontaktů na blízké 

firmy  
  

O7 - členství v Asociaci nestátních 

neziskových organizací v ČR  
  

Zdroj: vlastní zpracování 

3.8.2 Shrnutí  

Již z prvního pohledu na uvedenou SWOT analýzu Lašského společenství lze vyčíst, 

že největší převahu má počet slabých stránek.  Organizace by se tedy měla prvotně zaměřit na 

tuto oblast. Co nejdříve zcela odstranit slabé stránky. Pokud jejich odstranění není 

realizovatelné, snažit se nedostatky co nejvíce eliminovat. Zejména pro NNO hraje zásadní 

roli její dobrá pověst (jméno), dostatečná propagace, spolehlivost a zájem členů podílet se na 

organizování a řízení organizace. V případě Lašského společenství jsou zmiňované aspekty, 

které mimochodem patří mezi jedny z nejdůležitějších podmínek pro život (rozvoj) NNO, na 

velmi špatné úrovni. Pokud chce být organizace života i konkurence schopná, měla by se výše 

zmíněná fakta nacházet v kategorii silných stránek a nepředstavovat její slabosti. Konkurence 

v oblasti vzdělávání veřejnosti je dosti velká, jelikož existuje mnoho jednotlivců i organizací, 

kteří realizují kurzy či pořádají přednášky. 

Významnou předností Lašského společenství je, že realizuje řadu aktivit pro veřejnost, 

zaměřených na setkání lidí se společným zájmem, znalostní obohacení jedince a spokojenost 

zákazníků. Za velké pozitivum lze rovněž označit nízké ceny. Lašské společenství častokrát 
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v případě ceny za realizované jazykové kurzy poskytuje svým zákazníkům slevy za věrnost či 

získání dalšího účastníka kurzu, apod. Výhodou Lašského společenství oproti podnikatelským 

subjektům, je i možnost placení, kdy zákazníci mohou zaplatit buďto penězi či využít 

barterový obchod (v případě Lašského společenství zvaný nanoobchod). 

Co se týče příležitostí a hrozeb, možnost jejich ovlivnění Lašským společenstvím je 

velmi nízká, neboť se jedná o faktory působící z vnějšího okolí. Příležitosti se může snažit co 

nejlépe využít ve svůj prospěch, vůči hrozbám však může organizace zvolit pouze taktiku 

obrany a hledání nových cest a způsobů se jim vyhnout. V kategorii hrozeb představují 

největší nebezpečí kriteria T5 a T2. Pokud by lidé ztratili zájem o aktivity a služby dané 

NNO, mohla by nastat situace, že Lašské společenství nebude mít dostatek finančních 

prostředků, lze tedy říci, že od kriteria T5 se odvíjí řada dalších možných hrozeb. Velkou 

hrozbu současně představuje i v budoucnu možná nepřízeň městského úřadu spojená již se 

současným negativním postojem některých jeho zaměstnanců vůči jistým členům Lašskému 

společenství. 

3.9 Fullerova metoda párového srovnávání  

Za účelem zjištění důležitosti jednotlivých kritérií uvedených v každé z oblastí SWOT 

analýzy, se autorka rozhodla využít metodu párového srovnávání tzv. Fullerovu metodu.  

3.9.1 Srovnávání jednotlivých oblastí  

Tato metoda, jak již ze samotného přívlastku - párového vyplývá, je založena na 

vzájemném srovnávání vždy dvou kritérií, z nichž právě jedno nabývá většího významu. 

Postup se neustále opakuje až do té doby, dokud nevyčerpáme všechny možné kombinace 

srovnání. V konečné fázi se zjistí četnost výskytu jednotlivých kritérií, přiřadí vahy a dle 

hodnoty vah určí pořadí důležitosti. 

 

Obr. 3.2 Fullerova metoda párového srovnání silných stránek 

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 

S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

 
S2 S2 S2 S2 S2 S2 

 
S3 S4 S5 S6 S7 S8 

  
S3 S3 S3 S3 S3 

  
S4 S5 S6 S7 S8 
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  S4 S4 S4 S4 

   
S5 S6 S7 S8 

    
S5 S5 S5 

    
S6 S7 S8 

     
S6 S6 

     
S7 S8 

      
S7 

      
S8 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Kritéria: 

S1 - dlouholetá existence                                          S5 - kladné vztahy 

S2 – odlišný způsob řízení                                        S6 - řízení organizace zkušenou osobou 

S3 - cenově dostupné nabídky                                  S7 - pořádání akcí pro veřejnost 

S4 - zkušenosti s realizací a vedením projektů        S8 - vytváření volných pracovních míst 

 

Tab. 3.12 Výsledky porovnání silných stránek 

kritérium výskyt váha v % výsledné pořadí 

S1  2  7,1  5. 

S2  1  3,6  6. 

S3  6  21,4  2. 

S4  2  7,1  5. 

S5  4  14,3  3. 

S6  3  10,7  4. 

S7  7  25  1. 

S8  3  10,7  4. 
Zdroj: vlastní zpracování 

  

Ze vzájemného srovnání silných stránek vyplynulo, že za nejsilnější přednosti 

organizace lze považovat aktivity pořádané Lašským společenstvím, které jsou určeny široké 

veřejnosti, ne pouze jejím členům či určité skupině. Dalším velice významným kriteriem, 

jehož četnost výskytu je srovnatelná s kritériem S7 představuje kritérium S3 tedy cenově 

dostupné nabídky.  

 

Obr. 3.3 Fullerova metoda párového srovnání slabých stránek 

W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 

W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 
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W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 

 
W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 

  
W3 W3 W3 W3 W3 W3 W3 W3 

  
W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 

  
  W4 W4 W4 W4 W4 W4 W4 

   
W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 

    
W5 W5 W5 W5 W5 W5 

    
W6 W7 W8 W9 W10 W11 

     
W6 W6 W6 W6 W6 

     
W7 W8 W9 W10 W11 

      
W7 W7 W7 W7 

      
W8 W9 W10 W11 

       
W8 W8 W8 

       
W9 W10 W11 

        
W9 W9 

        
W10 W11 

         
W10 

         
W11 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Kritéria: 

W1 - zastaralé internetové stránky                                W8 - absence  informací o okolních NNO 

W2 - slabá komunikace                                                 W9 - špatná image organizace 

W3 - současná strategie                                                 W10 - chaotická organizace věcí 

W4 - velmi slabá propagace                                          W 11 - téměř všechny pozice v organizaci zastává radosta 

W5 - velké množství různorodých cílových skupin       

W6 - zastaralé technické vybavení a neatraktivní prostory  

W7 - stagnující počet členů 

 

Tab. 3.13 Výsledky porovnání slabých stránek 

kritérium výskyt váha v % 

výsledné 

pořadí 

W1  3 5,5 7. 

W2  4 7,3 6. 

W3 6 10,9 4. 

W4 9 16,4  2. 

W5  0 0 9. 

W6 7 12,7 3. 

W7  2 3,6 8. 

W8 7 12,7 3. 
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W9 10 18,2 1. 

W10  2 3,6 8. 

W11 5 9,1 5. 
Zdroj: vlastní zpracování 

  

 Párovým srovnáním bylo zjištěno, že nejslabší stránkou, na kterou by se organizace 

měla prvotně zaměřit, je špatná image organizace. Je nezbytné tuto slabou stránku, co 

nejdříve transformovat na stránku silnou, jelikož hrozí, že by se v budoucnu Lašské 

společenství mohlo potýkat s absolutním nezájmem nových potenciálních zákazníků. Jako 

druhé v pořadí se umístilo kriterium W4 (velmi slabá propagace organizace v okolí). I nad 

touto slabou stránkou by se Lašské společenství mělo zamyslet. Samotná propagace Lašského 

společenství je opravdu na velmi slabé úrovni, jelikož řada místních obyvatel mladších 30 let 

ani neví, že Lašské společenství existuje, natožpak čím se zabývá. Pokud tedy tato organizace 

současně usiluje o označení za známou, silnou a konkurenceschopnou, je zapotřebí, aby svou 

činnost více zaměřila i na tuto skupinu potenciálních zákazníků a zároveň výrazně pozměnila 

způsob dosavadní propagace svých činností jakožto i celku.  

 

Obr. 3.4 Fullerova metoda párového srovnání příležitostí 

O1 O1 O1 O1 O1 O1 

O2 O3 O4 O5 O6 O7 

 
O2 O2 O2 O2 O2 

 
O3 O4 O5 O6 O7 

  
O3 O3 O3 O3 

  
O4 O5 O6 O7 

  
  O4 O4 O4 

   
O5 O6 O7 

    
O5 O5 

    
O6 O7 

     
O6 

     
O7 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Kritéria: 

O1 - navázání nových kontaktů s dalšími NO         O5 -   levné vybavené volné prostory  

O2 - spolupráce s institucemi                                    O6 - mnoho dobrých kontaktů na blízké firmy  

O3 - nová mezera na trhu                                          O7 - členství v Asociaci NNO v ČR 

O4 - fondy, dotace pro nestátní neziskový sektor  
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Tab. 3.14 Výsledky porovnání příležitostí 

kritérium výskyt váha v % výsledné pořadí 

O1  1  4,8  5. 

O2  3  14,3  3. 

O3  5  23,8  2. 

O4  3  14,3  3. 

O5  1  4,8  5. 

O6  6  28,6  1. 

O7  2  9,5  4. 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Jak z tabulky 3.14 vyplývá, největší příležitost představuje kriterium O6 tedy mnoho 

dobrých kontaktů na blízké firmy. Těchto kontaktů může Lašské společenství velmi dobře 

využít v mnoha situacích např. při hledání sponzorů či vhodných partnerů ke spolupráci apod. 

Obrovskou příležitost pro Lašské společenství představují i nově vzniklé mezery na trhu, na 

něž se může tato organizace zaměřit a vyplnit je.  

 

Obr. 3.5 Fullerova metoda párového srovnání hrozeb 

T1 T1 T1 T1 

T2 T3 T4 T5 

 
T2 T2 T2 

 
T3 T4 T5 

  
T3 T3 

  
T4 T5 

  
  T4 

   
T5 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Kritéria:  

T1 - nedostatek finančních prostředků                   T4 - vstup nové neziskové organizace působící v blízkém okolí 

T2 - ztráta školních místností                                 T5 - nezájem obyvatel Brušperka a okolí 

T3 - negativní přístup městského úřadu 
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Tab. 3.15 Výsledky porovnání hrozeb 

kritérium četnost váha v % výsledné pořadí 

T1  2  20  2. 

T2  1  10  3. 

T3  1  10  3. 

T4  2  20  2. 

T5  4  40  1. 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro Lašské společenství představuje největší hrozbu nezájem obyvatel Brušperka a 

okolí. Míra tohoto ohrožení je poměrně vysoká, neboť život organizace je zcela závislý na 

postoji společnosti. Již v současnosti se organizace potýká s negativním postojem některých 

zaměstnanců městského úřadu a pomluvami, které tak vrhají stín na její dobré jméno. Vznik 

nové neziskové organizace či nedostatek finančních prostředků potřebných na provoz mohou 

mít rovněž fatální následky v podobě samotného zániku organizace. V pronajímaných 

školních místnostech organizace již po několik let realizuje jazykové kurzy. Obrovský 

problém by však nastal, pokud by organizace o tyto místnosti přišla, jelikož v městě 

Brušperku není žádný další subjekt, jenž by pronajímal tak rozměrné prostory a to za takovou 

cenu, jakou Lašské společenství doposud odvádí.   

3.9.2 Shrnutí  

 Pomocí párového srovnání silných stánek, slabých stránek, hrozeb a příležitostí byla 

v jednotlivých oblastech SWOT analýzy seřazena jednotlivá kriteria podle hodnoty vah a 

vyčleněna právě ta, která dosáhla nejvyšších ohodnocení. Největší silnou stránkou organizace 

je to, že pořádá různé akce avšak ne pouze pro uzavřenou skupinu či pouze její členy, ale pro 

širokou veřejnost. Za nejslabší stránku organizace lze z provedeného srovnání označit špatnou 

image spolu s nedostatečnou propagací. Největší příležitostí pro Lašské společenství je 

možnost využití mnoha dobrých kontaktů radosty, naopak největší hrozbu představuje možná 

ztráta zájmu místních a okolních obyvatel o aktivity pořádané Lašským společenstvím, která 

by mohla být zapříčiněna např. pomluvami, nespokojeností zákazníků apod. Výsledky 

párového srovnání se ve velké míře shodují s názory veřejnosti získanými pomocí 



72 

 

dotazníkového šetření. Lze říci, že předcházející SWOT analýza sestavená autorkou na 

základě vlastních poznatků a informací radosty 
69

, byla objektivní.  
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 Radosta – hlavní vedoucí Lašského společenství, označení  radosta vzniklo odvozením od slova radost 
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4 Diskuze 

Obsahem celé této kapitoly je posoudit konkurenceschopnost Lašského společenství a 

případně navrhnout možné cesty k jejímu zvýšení.  

V předešlé kapitole bylo využito několika analýz za účelem zjistit faktory, jež negativně 

ovlivňují konkurenceschopnost dané organizace. Na základě výsledků těchto analýz lze 

stanovit jakýsi výčet nejproblematičtějších oblastí majících silný vliv na konkurenceschopnost 

konkrétně Lašského společenství. Přestože organizace jako taková existuje již dlouhou dobu 

(necelých 12 let), její schopnost konkurovat slábne, a to z důvodů: 

 slabé personální řízení, 

 malý počet pracovníků v LS a dobrovolníků, 

 chyby v administraci, 

 neefektivní rozdělení úkolů - špatná delegace úkolů, 

 nedotahování činností do konce, 

 nedůslednost kontroly, 

 zastaralé www stránky organizace, slabá propagace a chod celé organizace převážně 

v rukou jedince- radosty  => špatná image organizace, 

 špatná komunikace s městem (nepochopení zájmů a cílů Lašského společenství),  

 nepřízeň ze strany redaktorství Brušperského zpravodaje, 

 pomluvy. 

 

Některé slabosti a nedostatky mohou být kompenzovány konkurenční výhodou této 

organizace, kterou lze spatřovat v: 

 schopnosti rychle se přizpůsobovat okolí, 

 vlastním řídicím systému, 

 mnoha zkušenostech s projekční činností (doposud podáno přes 120 žádostí o dotaci), 

 vysoké úrovni vzdělanosti členů, 

 řadě příznivců a v dobrých konexích na mnoha vědecko-výzkumných a vzdělávacích 

institucích, 

 dobrém komunikačním a informačním systému. 

http://www.stránky/
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4.1 Nabídka 

Nabídka produktů Lašského společenství, kterou lze shlédnout v kapitole 3.1, je 

určena široké veřejnosti. Přestože se Lašské společenství svou přespříliš pestrou činností snaží 

oslovit všechny věkové kategorie, jak vyplynulo z výsledků provedeného dotazníkového 

šetření, počet aktivit realizovaných pro věkovou skupinu - mládež do 20 let, je velice 

sporadický. Tato cílová skupina o existenci, natož činnosti Lašského společenství, nemá 

téměř žádné povědomí. Tato skutečnost je velkým nedostatkem, neboť se tímto organizace 

připravuje o segment kreativních zákazníků majících dostatek volného času. Co se týče typu 

aktivit, potenciální zákazníci by uvítali poskytování rekvalifikačních kurzů a navýšení počtu 

společných i kulturních akcí. Dosavadní realizované jazykové kurzy jsou zákazníky 

hodnoceny velice pozitivně nejen díky nízkým cenám, ale i přátelskému kolektivu a 

pozitivnímu přístupu lektorů. Přestože přednášky organizované Lašským společenstvím 

dosáhly uspokojivého hodnocení, mohla by organizace posílit i tuto oblast. Autorka tedy na 

základě výsledků převážně dotazníkového šetření organizaci doporučuje: 

 rozšířit nabídku jazykových kurzů o výuku nových jazyků (italštinu, ruštinu, 

čínštinu).  

Navýšit počet aktivit orientovaných na mládež do 20 let např. sestavit program 

plný her a společně oslavit den dětí, vítání (zakončení) letních prázdnin; zorganizovat 

víkendové stanování na ranči U Mawisáka; uspořádat zábavné odpoledne pro rodiče 

s dětmi spojené s grilováním, které je v současnosti velkým trendem apod.  

Lašské společenství by se také mělo spojit s úřadem práce a prodiskutovat 

možnost poskytování rekvalifikačních kurzů, které by byly ukončeny certifikátem 

potvrzeným samotným úřadem.  

Na oblast vzdělávání (kurzy, přednášky) a kulturního/společenského života by se 

měla organizace prioritně zaměřovat, ostatní činnosti by měly sloužit spíše jako činnosti 

doplňkové.  

4.2 Vybavení prostor 

Ze srovnání s konkurencí, dotazníkového šetření a SWOT analýzy vyplynulo, že 

v oblasti vybavení místností, v nichž organizace realizuje jazykové kurzy, by mělo dojít ke 

změně. Vybavení učeben zastaralou technikou a různobarevnými kusy starých skříněk, stolů a 

židlí, některých již vratkých, nepůsobí dojmem úspěšné a vzkvétající organizace. Přestože 
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Lašské společenství v současnosti nemá dostatek volných finančních prostředků na to, aby 

obměnilo dosavadní staré vybavení, nemělo by rozhodně ani tuto oblast podcenit. 

Doporučením je, aby se organizace domluvila s vlastníkem těchto prostor, kterým je 

místní základní škola, a nechala tyto místnosti malířem barevně vymalovat. Pomocí 

postupných změn se organizaci může podařit tyto místnosti oživit. Organizace by si měla 

také zakoupit barevnou multifunkční tiskárnu namísto dosavadní tisknoucí pouze černě. 

Obnoven by měl být také nábytek. Vhodnými pomůckami, jež by učebny měly být také 

vybaveny, jsou: notebook a dataprojekor. Kalkulace tohoto vybavení je provedena 

v tabulce 4.1. Pokud Lašské společenství tyto prostory skutečně lépe vybaví, mohly by se 

přednášky uskutečňovat rovněž v těchto místnostech. Organizace by tedy nemusela platit 

další dodatečné náklady subjektům za pronájem sálu a místností, v nichž se přednášky 

doposud pořádají. Pronájem sálu za hodinu činí 150 Kč.  

 

Tab. 4.1 Kalkulace vybavení 

Položky cena v Kč za ks vč. DPH cena v Kč 

notebook Asus EEE 1001PXD-BLK120S 5505 5505 

dataprojektor Philips PicoPIX PPX 1230 4234 4234 

multifunkční tiskárna HP Photosmart All in One 1489 1489 

16 ks židlí Taururs   647 10352 

3 ks jednacích stolů s kovovou podnoží a 

kovovým mostem 1300x900x760 

3627 10881 

kancelářský stůl HOBIS Drive CDE 1800 L s 

kovovým podnožím 

4799 4799 

cena celkem -  37 260,00 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Do uvedené souhrnné ceny není započtena doprava. Po započtení dopravy se celková 

cena ještě mírně navýší. Možnými cestami, jak by organizace mohla nabýt finančních 

prostředků, které však v současnosti nemá k dispozici a jež by mohla využít na obnovu 

vybavení prostor a nákup techniky, jsou úvěr či získání dotace.  

4.3 Členové a zaměstnanci 

Členové NNO mají význam pouze tehdy, pokud mají zájem se aktivně zapojovat do 

činnosti organizace a alespoň nějakým způsobem přispívat k jejímu rozvoji. Lašské 
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společenství má zhruba 30 členů. Jejich počet v posledních letech spíše stagnuje. Není účelné, 

aby sám radosta organizace kromě vedení zastával celou řadu činností jednotlivých útvarů 

(účetnictví, marketing, management atd.) a aby organizace měla registrováno několik desítek 

ať už vysoce vzdělaných či pouze vyučených členů, kteří se však nepodílejí se na vývoji 

organizace, nezúčastňují schůzí apod. Status ,,člen Lašského společenství“ by měla mít 

pouze osoba, jež jakýmkoliv způsobem s organizací aktivně spolupracuje. Možným 

řešením jak oddělit osoby se skutečným zájmem podílet se na rozvoji organizace od těch, 

kteří chtějí být pouze vedeni jako členové, je zavedení členského příspěvku v symbolické 

hodnotě např. 200 Kč na rok. Pokud by Lašské společenství mělo registrováno cca 35 

členů, celkově vybraná částka by činila 7000 Kč. Z této částky by mohly být hrazeny drobné 

dárky např. odměny za výhry v soutěžích realizovaných Lašským společenstvím.   

 

 Stav zaměstnanců je již od roku 2009 nulový. Doporučením tedy je, aby organizace 

v co nejbližší době vytvořila dvě nové pracovní pozice. Jednu na plný úvazek, v tomto 

případě by pracovník měl na starosti ekonomiku, řízení, účetnictví, personální oblast, 

plánování činností apod. Pracovník ucházející se o druhé nově vytvořené místo by 

v organizaci dohlížel na koordinaci, PR, propagaci. Tento pracovník by byl zaměstnán 

pouze na poloviční úvazek. Propočet mzdových nákladů zaměstnavatele za tyto dva 

zaměstnance je uveden v tabulce 4.2. 

 

Tab. 4.2 Měsíční náklady na zaměstnance hrazené zaměstnavatelem 

Zaměstnanec -poloviční úvazek 

hrubá mzda 6000 

ZP zaměstnavatel 9% 540 

SP zaměstnavatel 25% 1500 

měsíční náklady za zaměstnance 8 040,00 Kč 

Zaměstnanec -plný úvazek 

hrubá mzda 16000 

ZP zaměstnavatel 9% 1440 

SP zaměstnavatel 25% 4000 

měsíční náklady za zaměstnance 21 440,00 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Celkové měsíční náklady organizace by za tyto dva zaměstnance činily 29 480,00 Kč. 

Oba pracovníci by byli přijati na základě předešlé kvalifikace (praxe či studiu v oboru).  
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Okamžité zaměstnání více osob by pro Lašské společenství bylo z hlediska financí 

velice náročné, proto se vhodným způsobem jeví využití spolupráce s úřadem práce, 

odkud by Lašské společenství prostřednictvím programu na podporu zaměstnanosti 

mělo nabrat 2 nezaměstnané.  Tato možnost je pro Lašské společenství obrovskou 

příležitostí, jelikož získá tolik potřebné lidské zdroje s minimálními výdaji, neboť v případě 

splnění podmínek bude vyplácená mzda (včetně povinných odvodů) dotována zmiňovaným 

úřadem. Z uvedených dvou pracovníků by jeden měl mít na starosti: administraci, kontrolu 

dokumentů, vyhledávání informací, správu webových stránek organizace a výpomoc stálým 

zaměstnancům. Náplní dalšího pracovníka by bylo udržování pořádku v organizaci, případně 

jiné drobné činnosti.  

 

Tab. 4.3. Pracovník z úřadu práce 

měsíční náklady organizace za pracovníka z ÚP 0 

měsíční příspěvek organizaci na úhradu mzdy vč. odvodů za 

zaměstnavatele (při plném úvazku) 10000 - 15000 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výše příspěvku hrazeného úřadem práce je odvislá od: typu pracovní pozice, uzavřené 

smlouvy (doba určitá/neurčitá), formy závazku (plný/zkrácený). Jestliže bude pracovník 

zaměstnán na dobu určitou nebo poloviční úvazek, automaticky bude přizpůsobena i výše 

vyplácené dotace, která tímto klesne pod hranici 10 000Kč. 

 

Autorka doporučuje organizaci opětovně využít programu stáže pro mladé či stáže 

ve firmách, jelikož studentům může nabídnout velice zajímavou praxi a současně pro 

financování rozvoje organizace může tímto způsobem získat velice zajímavé finanční 

prostředky. Celý proces od vytvoření nabídky až po vyplacení stáže je uveden v následujícím 

harmonogramu viz tabulka 4.5.   

 

Tab. 4.4 Stážista 

měsíční náklady organizace za stážistu 0 

Dotace organizaci z úspěšně realizované jedné stáže- za 3 měsíce až 50 000,00 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 4.5 Harmonogram realizace stáže (údaje v měsících) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

vytvoření nabídky volné pracovní 

pozice- vypsání karty x                   

přijímání životopisů x                   

výběr vhodných uchazečů   x                 

pohovor se zájemci   x                 

výběr vhodného kandidáta    x                 

seznámení s organizací    x                 

průběh stáže     x x x           

vyúčtování stáže           x         
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Celková výše nákladů související s nabídkou volných pracovních míst a samotnými 

přijímacími řízeními je odhadována na částku 1500 Kč - a více. 

 

Mezi důvody, proč by Lašské společenství nemělo otálet s využitím možností získání 

pracovníků z dotačního programu stáže pro mladé či z úřadu práce, náleží:  

 dosažení zajímavé finanční úspory, 

 získání lidských zdrojů s nízkými náklady, 

 obrovský přínos organizaci z činnosti stážisty a osob zaměstnaných z ÚP, 

 proces získávání zájemců je náročný a velmi zdlouhavý,  

 celkový objem vyplácených dotací na jednotlivé programy je omezen. 

 

Mzdové náklady zpočátku Lašské společenství zatíží, jelikož se současné roční náklady 

organizace navýší zhruba o částku 350 000 Kč, avšak díky důsledné a pravidelné činnosti 

těchto zaměstnanců spolu s využitím možnosti realizace stáže a náboru dvou členů z ÚP by se 

tyto náklady měly postupně snižovat. Organizaci vznikne finanční úspora z poskytnuté dotace 

na stážistu, přičemž během roku nemusí poskytnout pouze jednu stáž. Ze zaměstnání dvou 

osob z pracovního úřadu organizace nedostane žádné finanční prostředky, které by mohla 

využít pro financování potřeb organizace, ale může využít schopností a umění těchto dvou 

pracovníků tak, aby svou činností organizaci vydělali peníze. Při zaměstnání uvedených osob 

a součinnosti členů by organizace měla být schopna tyto náklady pokrýt zhruba do 1- 1,5 

roku. 
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4.4 Propagace 

Jak vyplynulo ze SWOT analýzy a následného párového srovnání slabých stránek 

dosavadní úroveň propagace Lašského společenství je velice slabá. Organizace sice má 

vlastní internetové stránky, ovšem dojem, který si na základě zhlédnutí těchto stránek jedinec 

o organizaci vytvoří, je spíše neutrální či záporný. Celková grafika stránek je zajímavá a 

opravdu originální, ovšem informace zveřejňované na těchto stránkách jsou zastaralé již 

několik let – neaktualizované a velice často napsány s chybami. Doporučením je změnit 

současný vzhled webových stránek na jiný - přitažlivější, nejen aktualizovat informace o 

organizaci i jejich aktivitách, ale i doplnit o fotografie z akcí, opravit chyby a doplnit 

zajímavé informace o oblasti zvané Lašsko např. spadající města a obce pod tuto oblast, 

zajímavá místa na výlety, informace o akcích v okolí apod. 

 

Cena za přepracování a aktualizaci www.stránek odborníkem se pohybuje v rozmezí 

300 - 600 Kč za hodinu práce. Nákladům spojeným s úpravou internetových stránek by se 

organizace zcela vyhnula, pokud by zaměstnala výše uvedeného pracovníka z úřadu práce, 

který by měl na starosti hned několik funkcí v organizaci. 

  

Lašské společenství oslovuje veřejnost s cílem pozvat zájemce na přednášky či kurzy 

apod. prostřednictvím osobního kontaktu a pozvánek na jednotlivé akce formou letáků 

tištěných na bílý papír a rozmisťovaných na vývěsní tabule v Brušperku. Současně organizace 

o své činnosti dává pravidelně vědět malou upoutávkou v místním zpravodaji. Pokud se chce 

organizace znovu dostat do povědomí zákazníků, bude muset změnit a zesílit současný 

způsob propagace. Letáky vyvěšované na vývěsních tabulích musí být poutavé, jelikož 

člověka nejprve upoutá vzhled a až poté se zaměřuje na psaný text. Pokud člověka celkové 

grafické zpracování nezaujme, většinou nastává situace, že ono sdělení si už ani nepřečte. 

Lašské společenství by tedy mělo razantně změnit dosavadní grafickou úpravu tištěných 

pozvánkových letáků (tisknout na barevný papír, doplnit obrázky související s tématikou, 

volit poutavější styl napsaného textu, navýšit počet letáků a rozmístit je rovněž i do okolních 

obcí, případně rozesílat také krátké pozvánky do tamějších zpravodajů. Navýšením počtu 

vyvěšovaných pozvánek a jejím umísťováním nejen na místních, ale i okolních 

vývěsních tabulích by se Lašské společenství mohlo zcela vyhnout placené propagaci 

http://www.stránek/
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skrz Brušperský zpravodaj, jehož redaktoři projevují vůči Lašskému společenství spíše 

negativní chování. 

 

Tab. 4.6 Srovnání výše současných a navržených ročních nákladů na propagaci 

Náklady na propagaci nyní  doporučení 

poplatky za telefon            - 500 

vlastní letáky, pozvánky  1200 2000 

reklama v tisku (noviny, 

časopisy, zpravodaj, atd.)  - 1000 

reklama prostřednictvím 

internetu  400  700 

celkem   1600 Kč 4 000 Kč 
Zdroj:vlastní zpracování  

 

Lašské společenství by bylo ochotno investovat do oblasti propagace maximální roční 

částku 35 000 Kč. Uvedenou podmínku lze splnit i při návrhu o navýšení měsíčních výdajů. 

Výše nákladů vymezených k zesílení propagace organizace a oslovení většího množství 

potenciálních zákazníků by se měla zpočátku pohybovat na vyšší úrovni zhruba okolo 4500 

Kč za měsíc po dobu alespoň 3 až 4 měsíců. Poté by bylo vhodné zjistit, který z uvedených 

způsobů propagace veřejnost nejvíce oslovil a prioritně se na něj zaměřit, přičemž ostatní 

formy reklamy by neměly být zcela zrušeny, pouze omezeny a jejich výdaje sníženy. Zprvu 

tyto náklady budou představovat větší sumu, která potupně s tím, jak se zvýší povědomí o 

organizaci, bude postupně klesat, až se ustálí.  

4.5 Sledování okolí 

Jak vyplynulo z provedené analýzy okolí, v blízkém okolí nepůsobí žádná podobná 

nezisková organizace, jež by mohla svou činností jakkoliv ohrozit existenci Lašského 

společenství. Velké nebezpečí však pro organizaci představují individuální lektoři cizích 

jazyků, místní spolky, kluby, cukrárna, restaurace a z určitého pohledu i školy. Pokud chce 

být organizace úspěšná, je nezbytné znát své současné konkurenty a sledovat jejich chování i 

strategii. Doporučením v oblasti sledování okolí pro dotyčnou neziskovou organizaci je 

vytvořit si podrobnou databanku konkurentů (tab. 4.7), v níž budou uvedena a 

hodnocena kritéria konkurenceschopnosti jednotlivých konkurentů. Bodovací škála by 

měla být stanovena v rozmezí 1 - 5 bodů (1 - nejslabší, 5 – nejlepší). Vytvoření této databáze 
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bude časově náročným procesem, avšak tímto způsobem Lašské společenství získá přehled o 

konkurenci, který může již snadno aktualizovat a využívat za účelem zlepšování svého 

postavení. 

 

Tab. 4.7 Databanka konkurence  

Kriterium LS     body 

konkurent  

X body 

konkurent 

Y  body 

konkurent 

Z  body 

cena                  

kvalita                  

konkurenční výhoda                 

image                 

přednost                 

nedostatek                 

propagace                 

uplatňovaná strategie                 

profesionalita 

zaměstnanců                 

počet zaměstnanců                 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro neziskovou organizaci je velice významné znát nejen konkurenci, ale i subjekty 

s nimiž by organizace mohla navázat spolupráci, jelikož partneři představují významný 

článek. Lašské společenství si prostřednictvím nových partnerů může jednak zlepšit 

reputaci a současně získat nové kontakty, ale i zákazníky. 
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5 Závěr 

 

V dnešním světě, kdy na trhu existuje spíše přetlak nabídky, sehrává významnou roli 

právě konkurenceschopnost. Organizace ať už ve sféře podnikatelské či soukromé musí dnes 

a denně vycházet vstříc potřebám, přáním zákazníků, zohledňovat tak význam tvrdých i 

měkkých faktorů a při tom všem se ještě snažit odlišovat od ostatních, pokud usilují o status 

konkurenceschopné organizace. V současných podmínkách na trhu tedy není vůbec 

jednoduché uspět, neboť se na něm nabízí nejen neskutečné množství možností, ale také 

složitých překážek.  

 

Dílčími cíli této diplomové práce byly vymezení konkurenceschopnosti v podmínkách 

neziskového sektoru, nalezení a popsání vhodných metod a postupů k měření a zvyšování 

konkurenceschopnosti neziskových organizací. Z jednotlivých cílů dále vycházel cíl hlavní. 

Hlavním cílem bylo zanalyzovat současný stav Lašského společenství, aplikovat vybrané 

metody a pomocí takto zjištěných výsledků navrhnout možná řešení pro posílení 

konkurenceschopnosti organizace. 

Lašské společenství funguje již dvanáct let jako nestátní nezisková organizace 

realizující pestrou škálu aktivit pro širokou veřejnost. Zhruba v roce 2009 se tato organizace 

začala potýkat s řadou problémů zapříčiněných nejen krizí, které se odrazily na její 

konkurenceschopnosti. 

Diplomová práce byla rozdělena do několika kapitol. V první kapitole byl nastíněn 

význam konkurenceschopnosti a vymezeny jednotlivé cíle této práce. Obsahem druhé 

kapitoly bylo bližší seznámení se s pojmy konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční 

výhoda apod., ale i metodami. Pomocí analýzy okolí, PEST analýzy, Porterova modelu pěti 

sil, dotazníkového šetření, SWOT analýzy a Fullerovy srovnávací metody, byly ve třetí 

kapitole zjištěny faktory, jež negativně ovlivňují konkurenceschopnost zmiňované nestátní 

neziskové organizace. Z jednotlivých výsledků byl poté ve čtvrté kapitole stanoven výčet 

stěžejních faktorů, od nichž se odvíjí řada problémů navazujících. Současně byly v této 

kapitole stanoveny doporučení a návrhy, jež by Lašskému společenství měly nápomoci 

k navýšení konkurenceschopnosti. Doporučení na změnu se týkalo zejména oblastí nabídky, 

vybavení, personální stránky a členství, propagace a věnování pozornosti okolí. Náplní 

poslední kapitoly pak bylo krátké shrnutí celé diplomové práce.  
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Dílčí cíle stanoveny v úvodu byly postupně zpracovány tak, aby na základě jejich 

výsledků mohla být objektivně zhodnocena konkurenceschopnost uvedené neziskové 

organizace a následně mohlo být navrženo případné doporučení k jejímu posílení. 
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Seznam zkratek  

 

aj.                    a jiné 

apod.               a podobně 

atd.                  a tak dále 

č.                     číslo 

FO                   fyzická osoba 

HDP                hrubý domácí produkt 

LS                   Lašské společenství 

mil.                  milion 

např.                například  

NO                  nezisková organizace 

NNO               nestátní nezisková organizace 

Obr.                 obrázek 

OECD             Organization for Economic Cooperation Development,  

                        Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 

PO                   právnická osoba 

Sb.                  Sbírka 

str.                   strana 

Tab.                 tabulka  

tj.                     to je 

tzn.                  to znamená 

tzv.                  takzvaný 

viz                   podívejte se 

vyd.                 vydání 
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