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1. ÚVOD

Vzhledem k historickým souvislostem, zejména s ohledem na celosvětovou 

hospodářskou krizi je stále těžší a těžší obstát na jakémkoli trhu. Je to způsobeno mnoha 

faktory, zejména úbytkem poptávky, nárůstem konkurenčních tlaků i důsledky globalizace. 

K tomu, aby jakákoli firma na trhu přežila, musí mít výborně zpracovaný 

podnikatelský záměr, resp. plán. Musí správně řídit lidské zdroje, zásoby, finance a umět řešit 

různorodé problémy spojené s podnikáním. Firma  se také musí snažit o formulaci takové 

strategie, která jí přinese nejen přežití, ale také ekonomický prospěch. O důležitosti těchto 

pojmů se přesvědčila celá řada firem, které musely ukončit své podnikání.

K tomu, aby byla firma schopná formulovat a implementovat úspěšnou strategii musí 

ovládat také fáze, které formulaci strategie předchází, zejména strategickou analýzu. 

Strategická analýza je při stanovení strategie opravdu nepostradatelná. Právě strategické 

analýze je věnována tato diplomová práce. 

Tato diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních částí (teorie strategické analýzy, 

představení společnosti, aplikace teorie strategické analýzy na potřeby společnosti a závěr).

V teoretické části budou rozebrány principy strategického myšlení, samotná

strategická analýza a zejména prognózování.

V praktické části této práce bude představena společnost, ve které je diplomová práce 

zpracovávána. Další oblast praktické části bude zaměřena na praktickou aplikací poznatků, 

které jsou obsahem teoretické části. Cílem této práce bude vypracování strategické analýzy a 

prognózování budoucího vývoje.

Je zřejmé, že v dnešní době je mnoho metod a postupů jak vytvořit kvalitní 

strategickou analýzu či prognózování. Vzhledem k danému rozsahu diplomové práce však 

nelze všechny popsat. Proto budou rozebrány ty nejpoužívanější metody pro tvorbu 

strategické analýzy.



4

2. TEORIE STRATEGICKÉ ANALÝZY

Strategická analýza je složitý proces, kterým se identifikují všechny možné faktory 

ovlivňující podnik. Slouží jako podklad k úspěšné strategii. Nejdůležitějším úkolem 

strategické analýzy je připravit firmu na všechny možné situace, které by mohly nastat. 

Strategická analýza je nikdy nekončící proces. Je třeba neustále sledovat trendy, kterými se 

řídí konkurence. Musíme umět získávat informace z různých zdrojů a s těmito informacemi 

správně naložit. Je třeba umět určit, které jevy jsou na trhu  krátkodobé a které dlouhodobé.

Díky těmto a dalším dovednostem, které jsou popsány na následujících stranách, bychom měli 

být schopni vytvořit kvalitní strategickou analýzu, z níž pak vyplývá úspěšná strategie 

podniku.

2.1. STRATEGICKÉ MYŠLENÍ

Strategické myšlení se musí odrazit v přístupu k řešení strategických úkolů i ve výběru 

metod jejich řešení.1 Samotné strategické myšlení musí být viditelné v přístupu k řešení 

komplexních úkolů strategického rázu i ve výběru metod použitých k jejich řešení. Všichni 

pracovníci na vedoucích pozicích by si měli osvojit jisté zásady strategického myšlení a 

používat je při každodenním vykonávání své práce.

Je třeba uvědomit si reálnost světa a přestat se na něj dívat skrz „růžové brýle“ z titulu 

určité pohodlnosti, lenosti či neschopnosti vyřešit nějaké složitější problémy. Zvládnutí 

strategického myšlení, nás může posunout ke zvládnutí strategické analýzy a následně ke 

vhodně zvolené strategii.

2.1.1. PŘÍNOSY STRATEGICKÉHO MYŠLENÍ

Hlavním přínosem dobře zvládnutého strategického myšlení by měla být zejména 

konkurenční výhoda, vzniklá z kvalitní strategické analýzy a následné tvorby úspěšné

strategie. Tato výhoda se může projevovat různě, ať už vyšším tržním podílem, vyšším 

ziskem či vyšší efektivností.

_______________
1 SOUČEK, Zdeněk. Strategické myšlení. Vyd. 1. Praha : Economia, 1991. Podstata strategického myšlení, s. 18. 

ISBN 80-85378-10-8
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Základní přínosy využívání strategického myšlení definoval S. L. Quek tak, jak je 

uvedeno v následující tabulce.2

Tab. 1 Přínosy strategického myšlení

1 Delší životní cyklus

Jsme první, či mezi prvními, kdo identifikují a využijí nové příležitosti

2 Rychlejší a jistější návratnost vložených prostředků a rychlé dosažení zisků

Využití poptávky a ukořistění trhu dříve než konkurence

3 Vyšší efektivnost a produktivita

Tj. lepší výsledky s nižšími náklady a ztrátami, lepší řízení zdrojů (jsou předem 

naplánovány)

4 Méně krizového řízení

Tj. méně chyb (většina z nich byla odhalena již ve fázi plánování)

5 Lepší zpětná vazba a poučení

Čas, který ostatní stráví „hašením požárů“, šampióni využijí k systematickému 

sledování, rozborům a zdokonalování.

6 Zlepšení týmové práce a týmové atmosféry

Pracující si vytvoří progresivní týmovou kulturu založenou na sdílení úspěchu

4.2.1. PŘEKÁŽKY STRATEGICKÉHO MYŠLENÍ

V jednotlivých firmách panují různé překážky strategického myšlení, a proto tato 

kapitola bude věnována všeobecným problémům při strategickém myšlení.

V mnoha firmách se management nesoustředí na dlouhodobé strategické cíle a 

soustředí se pouze na operativní záležitosti nebo cíle střednědobého rázu.  Lze to nazvat jako

problém spočívající v krátkozrakosti některých firem. Dalším problémem může být 

nesystémovost, kdy některá strategická rozhodnutí jsou přijímána bez ohledu na skutečný stav 

v podnikovém prostředí a bez důkladné strategické analýzy. Důležitou skutečností zde může 

sehrávat i fakt, že tým vedoucích pracovníků nemá přesně definovány role.

_______________

2 ŠULEŘ, Oldřich. Manažerské techniky II. Vyd. 1. Olomouc : Rubico, 1997. Plánování, s. 17. ISBN 80-85839-
19-9
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V našich podmínkách u některých manažerů panuje stále postoj averze ke změnám, 

kdy vedoucí pracovníci nejsou schopni nebo nechtějí přijmout jakoukoli změnu. Toto může 

být způsobeno i tím, že pokusy o zásadnější změny v organizaci dopadly neúspěšně. Nicméně 

podnik, který vede manažer s averzí ke změnám v dnešním turbulentním podnikatelském 

prostředí nebude mít pravděpodobně dlouhého trvání. Podnikatelské prostředí se mění 

každým okamžikem a Ti, kteří tyto změny ignorují brzy zkrachují.

S averzí ke změnám úzce souvisí i problém obranného jednání. Někteří manažeři 

firem, které přišly o část tržního podílu mají pocit, že musí ubránit co jen se dá a neuvědomují 

si, že globalizace a rozvoj konkurence je časem jistě srazí až na kolena. Tito vedoucí 

pracovníci chtějí zůstávat u zavedených koncepcí a dělat to, co vždycky dělali. V dnešní době 

však na trhu nemůže uspět žádný podnik, který se změnám vyhýbá.

Dalším problémem je jistě byrokratické řízení, kdy se díky mnohaúrovňové 

organizační struktuře eliminuje tolik potřebná inovace a nové nápady. V těchto firmách může 

docházet k velkému informačnímu šumu. Tyto nepružné firmy bývají velkého rozsahu a 

v dnešní době, zvláště pak v době ekonomické krize, přežívají jen díky monopolu nebo státní 

pomoci.

Mnoho firem se dnes, i přes skutečnost, že společnost žije v informačním věku, potýká 

s nedostatečnou informovaností. Špatnou informovanost způsobuje nesystémovost 

v informačních tocích, komunikační bariéry, ale i jednosměrné toky informací bez zpětné 

vazby. Některé firmy jsou dobře informované, avšak díky tomu, že neumí s těmito 

informacemi naložit, se ocitají v problémech. Výsledkem špatné informovanosti může být to, 

že podnik nerozezná méně důležité informace od důležitých a pak například nedokáže 

identifikovat příležitosti na trhu či ohrožení.

Bohužel i ty nejlepší informace a jejich správná identifikace jsou k ničemu, pokud 

podnik vede nerozhodný manažer. I to nejlepší rozhodnutí je stejně jen ztrátou času, pokud 

nakonec není realizováno.
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Následující obrázek popisuje nesoulad mezi firemními subsystémy a okolním 

prostředím podle kontingenční teorie G. Morgana. Lze z něj vyčíst několik důležitých faktorů 

a skutečností.3 Například rozpor v oblasti loajality a donucováním.

Obr. 1 Nesoulad mezi firemními subsystémy a okolním prostředím

4.2.2. PRINCIPY STRATEGICKÉHO MYŠLENÍ

Pravidel, nebo-li principů strategického myšlení uvádí odborná literatura mnoho.

V následující části je uvedeno několik nejdůležitějších principů strategického myšlení.

Princip myšlení ve variantách patří jistě mezi nejdůležitější rysy strategického 

myšlení. Strategie musí být vždy zpracována v několika variantách, protože každá varianta je 

založena na řadě teoretických hypotéz a skrývá v sobě prvky neurčitosti.  Je důležité zmínit, 

že nejistota roste s délkou období, na které se strategie zpracovává. 

_______________

3 ŠULEŘ, Oldřich. Manažerské techniky II. Vyd. 1. Olomouc : Rubico, 1997. Plánování, s. 19. ISBN 80-85839-
19-9
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Variantní řešení je v oblasti strategického řízení usnadněna tím, že zde existuje 

podstatně méně omezení. Tato omezení vyplývají z již vytvořených forem materiálových, 

pracovních, kapacitních, finančních a jiných zdrojů, než je tomu při řízení operativním nebo 

taktickém. Proto lze vždy uvažovat o celé řadě možných variant, kterými lze zajišťovat rozvoj 

podniku a dosáhnout stanovených cílů.4

V podnikové praxi se úspěšně aplikovaný princip strategického myšlení projevuje tím, 

že podnik vypracovává více variant, které jsou v praxi použitelné a zejména kombinovatelné. 

Kombinovatelnost variant strategie zajišťuje podniku určitou pružnost, díky které může 

reagovat daleko rychleji na nastalé změny. Samotnou pružnost strategie ovlivňují následující 

opatření:

- zrychlování procesu rozhodování

- zkracováním doby strategických operací

- vysokou kvalifikací pracovníků

- motivací k tvorbě náročných strategií a k prosazování jejich realizace

- správným časováním a synchronizací strategických operací

- dostatečnou koncentrací zdrojů

- odpovídající organizací a stylem řízení 5

Princip myšlení ve variantách znamená pro podniky život v neustálé nejistotě. 

Některým to vyhovuje a snaží se rozšiřovat hranice svého poznání a jsou rádi za novou cestu 

k úspěchu. Těm kteří nejistotu chápou spíše jako prokletí se většinou nedaří a brzy zanikají.

Princip permanentnosti se projevuje na nepřetržitosti strategického řízení, jeho 

nástrojem může být jednak metoda signálních bodů a jednak klouzavé plánování. Tyto 

metody je třeba vhodně zkombinovat. Metoda signálních bodů spočívá v tom, že pověřený 

pracovník se zabývá sledováním vývoje všech důležitých faktorů, které ovlivňují celkovou 

strategii podniku. U každého z těchto faktorů se určí tzv. signální body. Tyto body pak určují 

maximální velikost odchylky od původní hodnoty faktoru. Při dosažení signálního bodu je 

_______________
4 SOUČEK, Zdeněk. Strategické myšlení. Vyd. 1. Praha : Economia, 1991. Podstata strategického myšlení, s. 21. 

ISBN 80-85378-10-8
5 SOUČEK, Zdeněk. Strategické myšlení. Vyd. 1. Praha : Economia, 1991. Podstata strategického myšlení, s. 23. 

ISBN 80-85378-10-8
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nutné se zamyslet nad tím, zda-li nebude účelné přejít k jiné variantě strategie. Signální body 

tak většinou označují stav určitého faktoru, kdy je nutno přikročit k určitým opatřením a to 

jak na operativní, taktické či strategické úrovni. Klouzavé plánování znamená, že se strategie 

doplňuje a zpřesňuje periodicky a to v přesně určeném časovém období (např. 5 let). 

Dosáhneme tím toho, že se období pro vytváření podnikové strategie nezkracuje a že se 

strategie neustále upřesňuje na základě reálných změn.

Princip permanentnosti je způsoben následujícími faktory:

- změnami v okolí

- zpětnovazebností jednotlivých  strategických operací

- neustálým vývojem poznatků o faktorech ovlivňujících strategii podniku

- změnami uvnitř podniku 6

Dalším důležitým bodem je princip tvůrčího způsobu myšlení. Dá se říci, že patří 

mezi jeden z nejcharakterističtějších rysů strategického myšlení. Podstatou tvůrčího způsobu

myšlení je přínos ve formě nových, neokázalých námětů a řešení, které zasáhnou celou 

podstatu problému. Samotný proces tvůrčího myšlení můžeme definovat v následujících šesti 

krocích: nalezení problému, exaktní formulace problému, zrání problému, podrobné řešení a 

jeho zhodnocení, realizace přijatého řešení, zhodnocení výsledků.7 Klíčovými vlastnostmi 

pracovníka, který se zabývá strategickým řízením je jeho iniciativa, participace, odvaha i 

optimismus. Optimismus však musí být realistický.

Hodnota času má ve strategickém řízení mimořádný význam. Při uplatňování 

principu myšlení v čase je třeba nejen statický, ale i dynamický pohled na věc. Hledisko času 

v oblasti strategického řízení vyjadřují tyto aspekty:

- nutnost řešit problémy z hlediska budoucnosti

- nutnost úspory času

- synchronizace strategických operací

- změny vztahů v průběhu času 8

_______________
6,7,8 SOUČEK, Zdeněk. Strategické myšlení. Vyd. 1. Praha : Economia, 1991. Podstata strategického myšlení, s. 

28,53,61 ISBN 80-85378-10-8
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Řešení problémů z hlediska budoucnosti vyplývá z toho, že vše co máme stárne. Je 

proto důležité odhalovat přestárlé řešení a nahrazovat je pokrokovějšími řešeními. Pro 

člověka je přirozené zabývat se současnými problémy, které řešíme v životě na základě 

předchozích zkušeností, takže jsou to všechno problémy minulosti. Při strategickém řízení 

však tento přístup není možný a je třeba se neustále připravovat na budoucnost. Časová 

úspora je dobrým základem pro růst a přežití společnosti. Účelné urychlení operací s sebou 

přináší i možnost vykonat ve stejném časovém horizontu dodatečné práce, což je velmi 

důležité, protože pokud dojde k prodlení, vždy se to prodraží. Samotné strategické řízení tedy 

musí směrovat vždy k maximální úspoře času.

Důležitým aspektem časového plánu je i synchronizace procesů. Realizaci 

jednotlivých operací je třeba umět správně a reálně načasovat, tak aby docházelo k co 

nejmenším zpožděním, čekáním či prostojům. Je nutné si uvědomit, že žádný projekt 

nepřinese maximální efekt, pokud nebude pečlivě naplánován a jeho operace nebudou 

synchronizovány s řadou jiných opatření. Samotný proces synchronizace je velice náročný a 

jeho náročnost roste s počtem projektových operací. Je nutné brát v úvahu mechanismus 

časového zpoždění. Samotná synchronizace jednotlivých operací musí zajistit komplexní 

realizaci projektů. Samozřejmě je nutné brát ohled vždy na náklady, čas a efekt. Samotný 

princip myšlení v čase je při strategickém řízení nezbytný. Neobejdeme se bez něj ani při 

taktickém či operativním řízení.9

Samotným smyslem strategického řízení je dosáhnutí stanovených výsledků. Aplikací 

principu orientace na špičkové výsledky při strategickém plánování a řízení se můžeme 

přiblížit požadovaným cílům. Základní myšlenkou tohoto principu je to, že se firma snaží o 

dosažení světové špičky. Strategie firmy se proto neorientuje na pouhé dostižení konkurence, 

ale snaží se najít konkurenční výhodu, která by ji katapultovala před konkurenci. Obtížnost 

tohoto principu spočívá zejména v tom, že firmy své výrobky či služby neustále inovují a 

snaží se jakkoli udržet mezi nejlepšími hráči na trhu. Proto musí každý výrobek či služba 

produkovaná společností být technicky, obchodně i marketingově připraven dobýt 

celosvětový trh. Dostat se mezi nejlepší firmy na trhu a udržet se mezi nimi, se může stát 

nesplnitelným cílem, ale co není, může být. Vezmeme-li si například firmu Gilette, která své

_______________
9 SOUČEK, Zdeněk. Strategické myšlení. Vyd. 1. Praha : Economia, 1991. Podstata strategického myšlení, s.66. 

ISBN 80-85378-10-8
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holící čepelky neustále inovuje10, má velmi propracovaný systém prodeje a právě díky tomu

patří mezi nejúspěšnější firmy na světovém trhu11. Právě v době hospodářské krize a 

globalizaci si musíme uvědomit, že průměrné výrobky na trhu dnes jen těžko obstojí a 

podprůměrné již vůbec ne.

2.2. STRATEGICKÁ ANALÝZA

Každá strategie by měla být zformulována na základě reálných fakt, zjištěných 

v průběhu analýz, které jsou zaměřeny na podstatné jevy ovlivňující strategická rozhodnutí.12

Samotná strategická analýza je složitý systematický proces, při kterém je třeba vzít do úvahy 

veškeré faktory, které působí na podnik, a to jak zevnitř tak zvenčí. Základem úspěšné 

formulace strategie je správné nalezení souvislosti mezi organizací jejím okolím. 

Strategická analýza přechází samotné formulaci strategie. Obojí je pro podnik životně 

důležité, protože bez kvalitně zpracované strategické analýzy, nemůžeme dospět ke strategii, 

která bude úspěšná a podnik je odsouzen k přežívání, v horších případech až k zániku.

Úkolem strategické analýzy je připravit podmínky pro zpracování a formulaci strategie, která 

zajistí podniku přežití a prosperitu. Kvalitní strategická analýza může pomoci připravit 

takovou strategii, která dokáže reagovat na změny a nevšední situace, které mohou nastat ve 

strategickém období. Samozřejmě, že veškeré změny není možné předpovědět a proto je třeba 

využít principů strategického myšlení, které jsou popsány v předcházející části této práce a 

snažit se co nejlépe přizpůsobit vzniklé situaci.

Analýza jako taková je jednou z nejdůležitějších součástí vědecké metody, je jejím 

základem. Analýza představuje rozložení určitého komplexu na jednotlivé součásti. Postupuje 

od celku k částem a složkám, ze kterých se celek skládá. Jejím cílem je odhalit jednotu a 

zákony diferencovaného celku.13

______________
10, 11 SOUČEK, Zdeněk. Strategické myšlení. Vyd. 1. Praha : Economia, 1991. Podstata strategického myšlení, s. 

70-71. ISBN 80-85378-10-8
12 KEŘKOVSKÝ, Miloslav; VYKYPĚL, Oldřich. Strategické řízení. Vyd. 2. Praha : C.H. Beck, 2006. 

Strategická analýza okolí firmy, s. 40. ISBN 80-7179-453-8.
13 SEDLÁČKOVÁ, Helena. Strategická analýza. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2000. Strategická analýza, s. 3. 

ISBN 80-7179-422-8
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Z výše uvedené definice lze odvodit, že strategická analýza není jednoduchý proces, 

stejně tak samotná formulace strategie. Důležité je správně rozebrat a zabývat se jednotlivými 

částmi analýzy. Stejně tak je důležité přizpůsobit řešení oblasti podnikání. 

Cílem strategické analýzy je identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny relevantní 

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

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

existují.14

Strategická analýza se nevytváří jen v případě, kdy je třeba formulovat další 

strategický zájem. Provádí se průběžně a slouží k odhalení změn, které v určitém ohledu mají 

vliv na provádění strategie. Dá se říci, že strategickou analýzou kontrolujeme aktuálnost 

použité strategie. Díky strategické analýze můžeme poměrně jednoduše dojít k závěru, že je 

třeba strategii jako takovou přehodnotit, upravit, přejít na jinou strategii nebo vypracovat 

zcela novou. Při procesu kontroly je třeba kvalifikovaně ohodnotit jednotlivé faktory analýzy, 

sledovat tržní trendy, změny v legislativě a technologický pokrok. Pomocí těchto informací 

pak můžeme díky monitorování jednotlivých faktorů odhalit budoucí vývoj, zjistit které 

procesy jsou krátkodobé a které dlouhodobé, následně pak zjistit jejich vliv na podnik. 

Důležité je včas identifikovat pozitivní i negativní vývoj. V případě pozitivního vývoje jej 

využít ve svůj prospěch a účelně na něj navázat a negativní vývoj se snažit eliminovat. 

Strategická analýza musí vyjádřit věcný pohled na věc a to jak vnějšího tak vnitřního okolí.

Strategická analýza musí zajistit firmě strategii, díky které bude prosperovat. Díky 

kvalitní analýze a následné strategii si firma může vybudovat pevnou pozici, získat významný 

tržní podíl a získat především konkurenční výhodu. Vzhledem k tvrdé konkurenci a vysoké 

rivalitě je tvorba strategie a tudíž i strategické analýzy nikdy nekončícím procesem.

Pravděpodobně největší chybou je, že se podniky snaží aplikovat tzv. univerzální strategie.

Aplikací univerzální strategie se podnik posílá sám do záhuby. Strategie musí být 

propracovaná a pro každý podnik je jedinečná. Je tedy zřejmé, že při strategické analýze nelze 

použít jednoduchý přístup a jednoduché řešení. Je třeba se snažit o rozvíjení dovedností 

tvůrčího myšlení a nespokojit se s jednoduchým řešením. 

_______________
14 SEDLÁČKOVÁ, Helena. Strategická analýza. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2000. Strategická analýza, s. 3. 

ISBN 80-7179-422-
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2.2.1. ANALÝZA OKOLÍ

Strategická analýza okolního prostředí společnosti je manažerům potřebná k tomu, aby 

si byli vědomi vlivu okolního prostředí a aby byli lépe informovaní o situaci, ve které se jejich 

společnost nachází. V dnešním prostředí neustálých změn tvoří základ, na kterém je možné 

budovat proces strategického výběru a implementace. Tento proces zároveň neustále ověřuje 

správnost analýzy a nutí se k ní neustále vracet.15

Pečlivě poznat okolí firmy je velice důležité. Analýza okolí se zabývá zkoumáním 

faktorů působících na společnost. Při analýze okolí se musíme zabývat nejen mikrookolím, 

ale i makrookolím společnosti. Musíme se také snažit o pochopení jejich vzájemné 

provázanosti a pochopit jejich souvislosti. Díky globalizaci jsou dnes trhy velmi úzce 

propojené a stane-li se něco významného na druhém konci světa, jistě to naši společnost také 

zasáhne. Musíme se snažit o navázání předchozích analýz a na základě zjištěných poznatků 

pak můžeme prognózovat budoucí vývoj.

Základním úkolem analýzy okolí je definovat faktory, které působí na společnost a 

sledovat jejich vazby. Okolím podniku nejsou jen jeho zákazníci a dodavatelé, ale i státní 

instituce, které tvoří zejména legislativní rámec podnikání, konkurence, banky a zaměstnanci. 

Cílem analýzy je definovat co okolí firmě umožňuje a jaké představuje příležitosti, resp. 

rizika.

Samotný vývoj okolí podniku je velmi nahodilý a proměnlivý. Tempo změny ve 

většině oblastech podnikání výrazně roste. Právě rychlý růst změny v okolí je pro podniky 

motorem na cestě za úspěchem. V okolí, které se vyznačuje vysokou mírou turbulentnosti 

mohou uspět jen ty podniky, které jsou schopny se s ním rychle vyrovnat a mají vysokou míru 

adaptace k novým podmínkám.

_______________
15 KOŠŤÁN, Pavol; ŠULEŘ, Oldřich. Firemni strategie : plánování a realizace. Vyd. 1. Praha : Computer Press, 

2002. Analýza okolního prostředí, s. 33. ISBN 80-7226-657-8.
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2.2.2. ANALÝZA MAKROOKOLÍ

Makrookolí můžeme definovat jako politický, ekologický, sociální, technologický a 

ekonomický rámec podnikání společnosti. Analýza makrookolí definuje podmínky a vlivy, 

které se dějí mimo podnik, avšak na něj citelně dopadají. Podnik jako takový nemá většinou 

možnost tyto vlivy či skutečnosti ovlivnit, může se však díky analýze makrookolí na tyto 

vlivy připravit. Firmy mohou určité faktory makrookolí ovlivňovat. Zejména tím, že vstoupí 

do určitého zájmového uskupení, například do Asociace realitních kanceláří apod.

Makrookolí můžeme analyzovat několika metodami, nejčastěji používané metody jsou 

PEST analýza a metoda 4C.

Název metody 4C je odvozován od anglických slov customers (zákazníci), country 

(myšleno s ohledem na specifické podmínky daného trhu), cometitors (konkurenti) a costs 

(náklady).

Obr. 2 Model 4C 16

Principem metody 4C je rozdělení faktorů makrookolí do čtyř hlavních skupin. Tyto 

skupiny se pak dále analyzují dílčím způsobem a výsledky se opět spojují do jednoho celku. 

Tato metoda slouží zejména k analýze globalizačních trendů. S touto metodou však nebudu 

dále v této práci pracovat a makrookolí se pokusím analyzovat prostřednictvím PEST analýzy.

______________
16 SEDLÁČKOVÁ, Helena. Strategická analýza. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2000. Strategická analýza, s. 18. 

ISBN 80-7179-422-8
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PEST analýza

Tato analýza bývá oblíbená při analyzování makrookolí díky své komplexnosti a 

relativní jednoduchosti. Skládá se z klíčových oblastí – politická, ekonomická, sociální a 

technologická. Každá z těchto oblastí obsahuje celou řadu důležitých faktorů makroprostředí.

Politická oblast bývá velmi specifická a zcela zásadní pro podnikání, protože přesně 

vymezuje rámec podnikání. Zejména důležitá je stabilita politického prostředí a legislativní 

pořádek. Pro společnost jsou důležité především faktory týkající se fiskální a monetární 

politiky dané země, zejména daňové zatížení, daňové prázdniny či směnný kurz. Politická 

oblast dává možnost k úpravě podnikání prostřednictvím antimonopolních zákonů, cenové 

politiky, ochraně životního prostředí či bezpečnosti práce. Vzhledem k tomu, že se legislativní 

rámec stále vyvíjí, jedná se o velmi rychle měnící se oblast makroprostředí.

Ekonomická situace státu zcela jistě souvisí s každým podnikem. Při analýze 

ekonomické části PEST analýzy můžeme využít makroekonomické ukazatele, zejména pak 

míru inflace, jež svou výší ovlivňuje investiční činnost a samotný ekonomický rozvoj.  

Dalším důležitým ukazatelem je úroková míra, která ovlivňuje cenu kapitálu a například 

devizový kurz, který ovlivňuje především konkurenceschopnost podniků na zahraničních 

trzích. Konkrétněji se těmito faktory zabývá finanční analýza.

Součástí politické a ekonomické oblasti jsou i ekologické a legislativní faktory, na 

základě kterých moderní literatura rozšiřuje stávající PEST analýzu na PESTLE analýzu. 

V této práci se budu zaměřovat na pouze základní PEST faktory.

Sociální faktor PEST analýzy poukazuje na statistická data, jako je například 

průměrný věk, růst populace, životní úroveň a životní styl. Dále v tomto faktoru vystupuje i 

vliv na ochranu životního prostředí a mobilita pracovních sil. V této oblasti je důležité poznat 

sociální, ekonomické, demografické, náboženské a etické podmínky života člověka.Velký 

význam zde hraje i možnost vzdělání a jeho výše. Tato oblast je velmi rychle proměnná, 

vzhledem k tomu, že lidé stále mění své cíle, potřeby a přání. Tomuto faktoru se věnujeme 

zejména proto, že poznání zákazníka může vést k získání konkurenční výhody.
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Technické, či technologické faktory nám mají posloužit jako měřítko vyspělosti okolí. 

Slouží zejména k tomu, aby se podnik neustále vyvíjel, nezastavil se a nezaostal za ostatními. 

Změny v této oblasti jsou na denním pořádku a je třeba neustále se zdokonalovat a inovovat 

své výrobky. Nezřídka se stane, že firma, které se povede předčít ostatní konkurenty svým 

vynálezem, popř. patentem se stane leaderem ve své oblasti podnikání.17

Samotným cílem této analýzy je vybrat a definovat ty faktory, které jsou pro danou 

firmu důležité. Například pro provozovatele solární elektrárny nebude důležité omezení jízdy 

kamionů apod. Důležité je identifikovat a předpovědět klíčové trendy a zajímat se o to, jak 

budou na podnik působit. Analýza by měla iniciovat následující a jim podobné otázky a hledat 

na ně odpovědi:

- Jaké jsou pravděpodobné vývojové trendy významných faktorů pěti základních 

oblastí prostředí v budoucnosti?

- Co jsou základní impulsy, tzn. jaké faktory vyvolávají změnu? Jaký vliv budou mít 

v budoucnu? Budou intenzivnější či naopak?

- Jaký lze očekávat pravděpodobný dopad těchto změn na podnik? Jak ovlivní 

konkurenční pozici?

- Jaký bude dopad očekávaných změn na strategii podniku, tj. jak je co nejlépe 

zohlednit při formulování strategie?18

Firmy, které vnímají změny faktorů citlivěji jsou na trhu úspěšnější než ty, které 

reagují na změnu později. Při správném výběru a neustálém monitorování a vyhodnocování 

faktorů a trendů se může úroveň nejistoty při podnikání významně snížit.

K rozboru faktorů působících na firmu v rámci základní PEST analýzy můžeme použít 

diagram na následující straně. Jeho použitím získáme stručný přehled o tom, které faktory se 

dotýkají naší společnosti. Při použití tohoto diagramu získáme dobrý podklad také pro 

provedení SWOT analýzy, kterou se však v této práci zabývat nebudu.

_______________
17 KOŠŤÁN, Pavol; ŠULEŘ, Oldřich. Firemni strategie : plánování a realizace. Vyd. 1. Praha : Computer Press, 

2002. Analýza okolního prostředí, s. 38. ISBN 80-7226-657-8.
18 SEDLÁČKOVÁ, Helena. Strategická analýza. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2000. Strategická analýza, s. 13. 

ISBN 80-7179-422-8
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V následující tabulce jsou uvedeny čtyři sektory PEST analýzy. Tato tabulka slouží 

jako podpora k vypracování v praktické části této diplomové práce. Do neoznačených oblastí 

se vypíší faktory ovlivňující naši společnost.

Tab. 2 PEST analýza19

příklady

- ekologické
- současná legislativa
- budoucí legislativa
- mezinárodní právo
- regulační procesy 
- vládní politika
- časový mandát vlády a její                
změna
- obchodní politika
- fondy a granty
- tlak na domácím trhu
- tlak na mezinárodním rhu
- války a konflikty

politické ekonomické příklady

-  domácí ekonomika
- ekonomické trendy
- mezinárodní ekonomiky
- všeobecný daňový systém
- specifický daňový systém
- trh
- specifické průmyslové faktory
- distribuční kanály
- distribuční trendy
- zákazníci
- mezinárodní obchod
- monetární záležitosti

příklady

- životní styl
- demografie
- spotřebitelské postoje a 
smýšlení
- tlak medií
- ovlivňující změny zákona,
- sociální faktory
značky
- technologické koncepce
- ideál nakupujícího
- móda
- příležitosti ovlivňování
- dostupnost koupě a trendy
- etnické a náboženské 
faktory
- reklama a progapace
- etnické otázky

sociální technologické příklady

- konkurenční technologie
- vývoj
- výzkum
- přidružená/podmíněná
technologie
- substituty
- technologické řešení
- zralost výroby a kapacity
- informace a komunikace
- spotřebitelské chování
- zařízení/technologie
- technologická legislativa
- inovační potenciál
- přístup k technologiím
- otázky duševního vlastnictví
- globální komunikace

______________
19 CHAPMAN, Alan. PEST Analysis Template. Businessballs [online]. 2009, 2009, 1, [cit. 2010-03-14]. 

Dostupný z WWW: <http://www.businessballs.com/freepdfmaterials/pest-analysis-free-template.pdf>. Přeložil 

Jan Gajdoš
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2.2.3. ANALÝZA MIKROOKOLÍ

Analýza mikrookolí se zabývá především zkoumáním faktorů, které působí na podnik 

v daném typu podnikatelského prostředí. Nejvýraznějšími faktory mikroprostředí jsou 

zejména zákazníci, dodavatelé a konkurence. Důležitou a počáteční fází analýzy

mikroprostředí je přesně vymezit odvětví, ve kterém společnost vyvíjí podnikatelskou činnost.

Cílem samotné analýzy mikroprostředí je zjistit, které faktory a jakým způsobem působí na 

dané odvětví. Stejně jako při analýze makrookolí je velmi důležité snažit se o predikci 

budoucího vývoje. K tomu, abychom toho byli schopni, je třeba nalézt odpovědi na 

následující otázky:

- V čem spočívají základní charakteristiky odvětví?

- Jak je odvětví strukturováno?

- Jaký vliv má struktura odvětví?

- Které hlavní změnotvorné síly ovlivňují vývoj a změny v odvětví a jak se budou 

tyto síly vyvíjet v budoucnu?

- Jaké jsou klíčové faktory úspěchu? Co je zásadním předpokladem úspěšnosti 

podniku v daném odvětví?20

Vzhledem k tomu, že lidé požadují uspokojování nejrůznějších potřeb, existuje celá 

řada firem produkující různé statky či služby. Každé odvětví je velmi odlišné. Odvětvím se 

v tomto případě chápe skupina podniků, jejich výrobky mají tak mnoho společných 

charakteristik, že uspokojují stejné potřeby na stejném základě, tj. soutěží o stejného 

zákazníka.21 Vzhledem k velkému počtu firem nabízejících podobné výrobky, může být 

určení odvětví velkým problémem, zejména z důvodu existence substitutů a rostoucího 

významu globalizace.

Tím se dostáváme k analýze struktury konkurence, resp. k Porterovu modelu analýzy 

konkurenčních sil. 

______________
20 SEDLÁČKOVÁ, Helena. Strategická analýza. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2000. Strategická analýza, s. 22. 

ISBN 80-7179-422-8
21 SEDLÁČKOVÁ, Helena. Strategická analýza. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2000. Strategická analýza, s. 23. 

ISBN 80-7179-422-8
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Analýza struktury konkurence

V dnešní době představuje konkurence jeden z nejvýznamnějších faktorů působí na 

každou společnost. Trh s tradičním zbožím či službami je nasycen a proto je úspěšnost

podnikání v této době nejistá. Pokud firma nepodniká s novým a žádaným zbožím, jsou

konkurenční tlaky velmi vysoké a odborná literatura hovoří i o pojmech jako je 

hyperkonkurence. Konkurenční síly jako takové mají velmi mnoho činitelů, od kterých je 

odvozována pozice podniku na trhu. K těmto činitelům patří zejména struktura zákazníků, 

dobré jméno a to nejen mezi zákazníky, ale i mezi dodavateli a odběrateli, kvalifikovaná 

pracovní síla i vedení podniku. Konkurenční prostředí lze definovat jako prostor pro soutěž 

firem, nabízející stejné či blízké produkty nebo služby na určitém trhu.

Přestože existuje velká spousta konkurenčních prostředí, jsou si v různých směrech 

podobná a vykazují stejné zákonitosti fungování. Díky tomu můžeme pro analýzu použít 

univerzální model. Jedná se o model pěti konkurenčních sil, jehož autorem je americký 

ekonom Michael E. Porter. Tento model zkoumá oblast konkurence a snaží se identifikovat ty 

faktory, které budou mít pro společnost v budoucnu největší význam. 

Dle Portera tvoří konkurenci následujících pět sil:

- Konkurenční síla vyplývající z rivality mezi konkurenčními podniky, ovlivněná 

jejich strategickými tahy a protitahy směřujícími k získání konkurenční výhody

- Konkurenční síla vyplývající z hrozby substitučních výrobků podniků v jiných 

odvětvích

- Konkurenční síla vyplývající z hrozby vstupu nových konkurentů do odvětví

- Konkurenční síla vyplývající z vyjednávací pozice dodavatelů klíčových vstupů

- Konkurenční síla vyplývající z vyjednávací pozice kupujících22

Porterův model analýzy konkurenčních sil lze vyjádřit i graficky. Obrázek na 

následující straně je grafickým vyjádřením Porterova modelu. Jedná se o model základních 

složek odvětvové struktury. 

______________
22 SEDLÁČKOVÁ, Helena. Strategická analýza. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2000. Strategická analýza, s. 35. 

ISBN 80-7179-422-8
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Obr. 3 Základní složky odvětvové struktury 23

Hrozba substitutů je na trhu determinována relativní cenou, diferenciací substitutů a 

náklady na změnu. Relativní výše cen substitutů limituje ceny, které mohou podniky nastavit, 

aniž by motivovaly zákazníky k přechodu na výrobky s podobnými užitnými vlastnostmi. 

Omezení těchto cen pak přinášejí podnikům nižší zisky, a proto se podniky musí snažit 

snižovat náklady. Diferenciace substitutů není nic jiného než srovnávání podobných výrobků 

ohledně kvality, výkonu a ceny. Výrobce pak musí přesvědčit zákazníky, že právě jejich 

způsob je pro ně ten nejlepší, např. pivo ve skle proti pivu v PET lahvích. Náklady na změnu

znamenají výši, kterou zákazník zaplatí při přechodu na substitut, např. přestavba pohonu 

automobilu z benzínu na LPG.24

______________
23 PORTER, Michael. Konkurenční výhoda. Praha : Victoria Publishing, 1993. Konkurenční strategie: Základní 

pojmy, s. 25. ISBN 80-85605-12-0..
24 BUCHTA, Karel; SEDLÁČKOVÁ, Helena . Strategická analýza. Vyd. 2. Praha : C.H. Beck, 2006. Analýza 

okolí, s. 51. ISBN 80-71797-367-1.
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Hrozba vstupu nových konkurentů je dána zejména dvěma faktory: vstupní bariéry 

do odvětví a očekávaná reakce stávajících konkurentů. Logicky, pokud jsou bariéry pro vstup 

slabé či žádné, existuje zde významná hrozba nových konkurentů. Vstupní bariéry můžeme 

rozdělit do několika skupin, např. úspory z rozsahu a zkušenostní efekt, technologie a

speciální know-how, znalost značky a oddanost zákazníků, absolutní nákladové výhody, 

přístup k distribučním kanálům či legislativní opatření a státní zásahy. 

Úspory z rozsahu a zkušenostní efekt vyjadřují, že firmy na trhu dosahují významné 

úspory nákladů díky opakování procesů. Vstupující firmy musí přijmout znevýhodnění oproti 

stávajícím a musí proto počítat s nižší výnosností. 

Technologie a speciální know-how jsou významnými bariérami v případě, že se firma 

chystá vstoupit na trh, kde nemá žádné zkušenosti a hlavní hnací silou je zde pokrok, 

například v IT technologiích, farmacii nebo bílé elektronice. 

Znalost značky a oddanost zákazníků je dána loajalitou zákazníka. Hraje zde roli 

móda, design, poprodejní servis, pověst. Vstupující firmy musí počítat s náročnou reklamou a 

nabídnout atraktivní cenu.

Absolutní nákladové výhody jsou výhody, které má jen omezený počet podniků. 

Takovou výhodou můžeme rozumět například přístup k surovinám či technologiím. 

Přístup k distribučním kanálům můžeme chápat tak, že stávající firmy dlouhou dobu 

investovaly do rozvoje distribučních kanálů, např. pivovary podporují pivnice, ve kterých se 

prodává jejich pivo. Jejich podpora spočívá v dodávání ubrusů, popelníků, sklenic, či 

výčepního zařízení.

Legislativní opatření a státní zásahy mohou představovat nepřekonatelnou překážku. 

Stát může například udělit monopol, kontroluje bankovnictví, uděluje koncese apod.25

______________
25 BUCHTA, Karel; SEDLÁČKOVÁ, Helena . Strategická analýza. Vyd. 2. Praha : C.H. Beck, 2006. Analýza 

okolí, s. 52-53. ISBN 80-71797-367-1.
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Vyjednávací síla dodavatelů může vést ke snižování zisku podniku. Silní dodavatelé 

mohou zvyšovat cenu svého zboží, služeb či kapitálu nebo také snižovat kvalitu vstupů. 

Podniky se snaží diferencovat dodavatele a tím snížit jejich vyjednávací sílu, avšak mohou 

nastat případy, kdy není možné změnit dodavatele a tím jeho vyjednávací síla roste.26

Vyjednávací síla kupujících působí na podobně jako u dodavatelů. Silní zákazníci 

v odvětví mohou vyvinout tlak na dodavatele, pokud je v odvětví jednoduché změnit 

dodavatele. Velká vyjednávací síla kupujících může přiostřit i konkurenční vztahy. Podniky 

jako kupující mohou vyvinout vyšší tlak na dodavatele, zejména když je dodavatel ve špatné 

pozici, např. potřebuje zakázky.27

Rivalita mezi konkurenčními podniky je nejsilnější konkurenční silou. Tato síla 

vychází z touhy firmy získat konkurenční výhodu a následně pak vyšší tržní podíl a to na 

základě nejrůznějších nástrojů a konkurenční strategie. Úspěch strategie však závisí na 

strategii konkurence. Tuto konkurenční sílu si lze představit i jako šachovou partii. Po tahu 

jedné společnosti, lze očekávat tah dalšího konkurenta (resp. všech ostatních konkurentů). 

Používané konkurenční nástroje jsou: cena, záruka, reklama, kvalita, podpora prodeje, nové 

výrobky, servis apod. K tomu, abychom analyzovali rivalitu musíme pochopit pravidla 

odvětví. Rivalitu samotnou ovlivňují nejčastěji následující faktory: počet a velikost 

konkurentů, míra růstu trhu, vysoké fixní náklady, diferenciace produktů, výstupní bariéry 

z odvětví, akvizice slabších podniků, globální zákazníci.

Počet a velikost konkurentů nám značí počet potencionálních tahů konkurentů. Pokud 

jeden výrazně nepřevyšuje ostatní, tak se nejspíš nestane, že ovládne trh a bude diktovat 

podmínky ostatním. Při velkém počtu malých konkurentů se trh neustále mění.

Míra růstu trhu nám vyjadřuje jakým tempem se trh rozšiřuje. Trhy, které rychle 

rostou se vyznačují většinou nižší rivalitou, protože zde naplňují růst poptávky. Příčinou 

rychlého růstu může být i pomalý technologický růst odvětví. Takto vypadal trh například 

s automobily v ČR na začátku devadesátých let, kdy se k nám začínaly dovážet zahraniční 

vozy.

______________
26, 27 BUCHTA, Karel; SEDLÁČKOVÁ, Helena . Strategická analýza. Vyd. 2. Praha : C.H. Beck, 2006. Analýza 

okolí, s. 53-55. ISBN 80-71797-367-1.
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Vysoké fixní náklady znamenají na trhu většinou vysokou míru rivality. Podniky 

používají různé nástroje k tomu, aby přilákaly zákazníky i v době klesající poptávky. 

Nejčastěji se používají slevy, marketingové podpory prodeje a další taktiky. Taková situace 

panuje například u nízkonákladových aerolinií, které se snaží prostřednictvím různých cen 

obsadit celé letadlo.

Diferenciace produktů. Při nízkém stupni diferenciace mohou zákazníci jednoduše 

přejít k jinému dodavateli, což má za následek tvrdý konkurenční boj. Zde lze použít jako 

příklad zemědělské potravinové produkty, které jsou většinou stejné. 

Vysoké výstupní bariéry z odvětví vytváří při poklesu poptávky nadbytečné kapacity a 

to donutí zůstat firmy na trhu za téměř jakoukoli cenu. Tato situace trh směřuje do cenových 

válek. Výstupní bariéry z odvětví mohou znamenat i sjednané vysoké odstupné manažerům či 

nadbytečným zaměstnancům.

Akvizice slabších podniků s sebou nese de facto vstup nového konkurenta, který 

s sebou přináší nové technologie, dovednosti a kapitál. Tento nový konkurent se bude snažit o 

získání co největšího tržního podílu a bude používat velmi agresivní konkurenční strategie.

Globální zákazníci. Rozvoj globalizace ve 20. století dal vzniknout opravdu velkým 

společnostem, které podnikají téměř na celém světě. Existence těchto společností přiostřuje 

konkurenční boj na trhu. Příkladem mohou být významné automobilky, které nabízí luxusní 

vozy, např. Audi, BMW a M-B, které bojují o přízeň zákazníků ve většině států světa.28

Působení výše uvedených faktorů má zásadní vliv na intenzitu konkurenčního boje 

v odvětví. Vyjadřuje také fakt, že konkurence v odvětví zasahuje i do dalších odvětví. 

Působení těchto faktorů je samozřejmě v každém odvětví jiné. Obecně však můžeme říci, že 

pokud bude silných všech pět konkurenčních sil, tak ziskovost společnosti bude nízká. 

Naopak pokud bude ziskovost firem v odvětví vysoká, můžeme logicky očekávat vstup 

dalších konkurentů..

______________
28 BUCHTA, Karel; SEDLÁČKOVÁ, Helena . Strategická analýza. Vyd. 2. Praha : C.H. Beck, 2006. Analýza 

okolí, s. 49-50. ISBN 80-71797-367-1.
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Změna každého faktoru může být velmi důležitá, například díky nové technologii 

může firma lépe vstoupit do odvětví. Všechny síly jsou navzájem propojeny a proto při změně 

jedné je třeba očekávat změnu dalších

Cílem Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil je získat základ ke zpracování 

strategické analýzy hlavních konkurentů naší společnosti. Zejména s ohledem na predikci

chování při změnách na trhu. Jedině tak lze správně zvolit směr, kterým se společnost bude 

dále ubírat.

2.3. PROGNÓZOVÁNÍ

Vzhledem k tomu, že každý podnik žije v nejistém prostředí, je potřeba úspěšně 

definovat strategická rozhodnutí. Tato rozhodnutí nesou své dopady v budoucnosti. Nejistotu 

při rozhodování se můžeme pokusit snížit tím, že použijeme různé metody prognózování.

Předmětem prognostiky je shromažďování poznatků, zkušeností a představ o 

budoucnosti, získaných racionálními postupy a logickými úvahami. Prognostika zkoumá 

řešení úloh a postupy myšlení o budoucnosti, koriguje intuitivní a subjektivní předpovědi,

zajímá se o význam představ o budoucnosti, jako podkladu pro jednání a rozhodování lidí. 

Prognostika chápe budoucnost jako objektivně možnou, pravděpodobnou, nikoliv utopickou.

Budoucnost je chápána jako systém událostí a procesů, které mohou v určitém čase za 

určitých podmínek nastat. Předmět prognózy lze zobrazit jako charakteristiky vývoje a změn. 

Prognóza vyjadřuje vývoj jako tendenci, trend nebo probíhající proces; změnu (jako příčinu 

vývoje) v podobě událostí uskutečňujících.29

______________
29 BUŘITA, Ladislav. Prognostické metody a jejich využití v resortu obrany. Obrana a strategie [online]. 

10.7.2007, 2003, s. 2, [cit. 2010-03-14]. Dostupný z WWW: 

<http://www.defenceandstrategy.eu/cs/archiv/rocnik-2003/1-2003/prognosticke-metody-a-jejich-vyuziti-v-

resortu-obrany.html>.
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2.3.1. FUNKCE PROGNOSTIKY

Hodnota prognózy spočívá v informačním povědomí prognózovatele a také ve 

schopnosti prognózu implementovat do firemní strategie. V zásadě můžeme rozdělit prognózy 

dle následujících funkcí:

- Poznávací a informační funkce – prognózováním lze získat nové poznatky o budoucích 

jevech a procesech. Jejich zprostředkování v názorné formě pro uživatele usnadňuje i 

komunikaci mezi zástupci různých oblastí (řízení, správa, věda, občanská hnutí). Rovněž 

zahrnuje propagaci výsledků prognostické praxe.

- Heuristická (objevitelská) funkce – orientování a podněcování rozvoje vědecké práce tím, že 

ji prognózovatel orientuje na netradiční a dosud nerozpracované problémy.

- Analytická funkce – jedná se o rozbor a objasnění příčin vývoje, mezioborových vztahů;

dekompozice komplexních procesů a jevů na dílčích, identikace jejich charakteristik.

- Syntetizující funkce – je to v podstatě integrace prognóz a vyjádření vlivů dílčích procesů a 

jevů na společenský vývoj.

- Hodnotící funkce – jedná se o váhu hodnotících kritérií na jednotlivé varianty prognózy,

objasnění optimální proporce mezi možnostmi a cíli v oblasti předmětu prognózy.

- Interpretační funkce – výklad požadavků a podmínek uplatnění prognózy v praxi.

- Normativní funkce – odvozování aktuálních norem jednání a variantních cílů ze strategie 

budoucího vývoje. Porovnávají se zde prognosticky navržené cíle s odpovídajícími

realizačními opatřeními. Po schválení se stávají součástí normativních dokumentů (plány, 

postupy, projekty, harmonogramy).

- Explorativní funkce – orientace na opatření, která povedou k přizpůsobení vůči prognózou 

předvídaným důsledkům vývoje.



26

- Realizační funkce – převádění prognóz do společenské praxe.

- Regulativní a varovná funkce – cílevědomá činnost předpokládá nejen uvědomění si

požadavků ze stanovených cílů, ale i prostředků a způsobů jejich splnění. Regulace vychází z 

dostatečného pochopení možných důsledků realizovaných

činností.30

Tento výčet funkcí by se měl vždy skombinovat s projednávaným problémem. 

V zásadě lze říci, že obsáhlejší problémy musí být řešeny na základě obsáhlejších předpovědí. 

Prognostické funkce je třeba s ohledem na cíl prognózy. 

2.3.2. METODY PROGNÓZOVÁNÍ

Předvídání budoucího vývoje je nedílnou součástí úspěšného podnikání. Kvalitní 

prognózování je základem pro plánování. Z hlediska času je třeba rozdělit prognózování na 

krátkodobé a dlouhodobé. Dlouhodobé prognózování má za cíl předpovědět budoucí vývoj

v delším časovém horizontu a slouží zejména jako podklad pro strategické plánování, resp.

formulování strategie. Dlouhodobé prognózování musí být prováděno s ohledem na řadu

faktorů a trendů, které ovlivňují podnikatelské prostředí. Jedná se zejména o následující 

faktory: politická stabilita, sociální trendy, cenová úroveň, kontrolní a fiskální politika vlády, 

zaměstnanost, produktivita a národní důchod, technické prostředí.31

Metody prognózování je možné dále rozdělit podle toho, jakým způsobem se 

k předpovědi dojde. Jedná se především o kvalitativní a kvantitativní metody prognózování. 

V oblasti kvalitativních metod prognózování se jedná například o Delfskou metodu, metodu 

MAP či metodu scénářů, kdežto v oblasti kvantitativních metod se jedná zejména o 

extrapolační metodu.

______________
30 BUŘITA, Ladislav. Prognostické metody a jejich využití v resortu obrany. Obrana a strategie [online]. 

10.7.2007, 2003, s. 3, [cit. 2010-03-14]. Dostupný z WWW: 

<http://www.defenceandstrategy.eu/cs/archiv/rocnik-2003/1-2003/prognosticke-metody-a-jejich-vyuziti-v-

resortu-obrany.html>.
31 ŠULEŘ, Oldřich. Manažerské techniky : plánování a realizace. Vyd. 1. Olomouc : Rubico, 1995. Techniky 

strategické analýzy, s. 19. ISBN 80-85378-10-8.
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V této práci bude dále rozebrána metoda MAP, metoda extrapolace a technika

morfologického výzkumu.

Metoda extrapolace

Tato metoda je založena na předpokladu prodlužování časových řad. Vychází 

z domněnky, že události se budou vyvíjet stejně rychle, případně stejnou intenzitou jak tomu 

bylo v minulosti. Metoda extrapolace zahrnuje následující etapy:

1. Určení parametrů trendu.

2. Výběr dat charakterizujících minulý vývoj.

3. Volba délky extrapolovaného období.

4. Určení funkce (křivky) vyjadřující budoucí trend.32

Statistický trend sleduje vztahy mezi parametry. Parametry volí prognozovatel 

s ohledem na řešený problém. Důležité je přiřadit jednotlivým parametrům správnou hodnotu. 

Po určení parametrů přichází na řadu sběr dat. Data lze sbírat různými způsoby například 

dotazováním, z odborných internetových portálů, ze statistických ročenek apod. Při 

zpracování extrapolace je důležité zachovat chronologický pořádek v datech. Co se týče 

výběru délky období, vyskytují se v odborné literatuře dva přístupy. První má za to, že je 

třeba analyzovat minulost co nejdále a tím se přispěje k úspěšnosti prognózy. Druhý přístup 

stojí na názoru, že minulost se opakovat nemůže a proto není důležité ji analyzovat. V zásadě 

se většinou prognózuje na dobu pěti let. V oblasti určení funkce křivky vyjadřující budoucí 

trend lze použít například korelaci a regresi.

Morfologický výzkum. 

Při užití morfologického výzkumu se zkoumají formy a struktury problému. Podstatou 

je  rozložit výzkum na co nejmenší celky a zabývat se tím, jak ovlivňují sledovaný problém

jako celek. V tomto výzkumu je třeba najít co nejvíce alternativ a hodnotit jejich důležitost ve

______________
32 BUŘITA, Ladislav. Prognostické metody a jejich využití v resortu obrany. Obrana a strategie [online]. 

10.7.2007, 2003, s. 9, [cit. 2010-03-14]. Dostupný z WWW: 

<http://www.defenceandstrategy.eu/cs/archiv/rocnik-2003/1-2003/prognosticke-metody-a-jejich-vyuziti-v-

resortu-obrany.html>.
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vztahu k celku. Důležité je umět správně pracovat se získanými informacemi, za zvlášť 

důležité považuji určení důležitosti informace. Každá získaná informace může mít vliv na 

celou řadu faktorů a tím může ovlivnit výsledek morfologického výzkumu.33

Metoda MAP

Tato metoda je založena na předchozím vypracování PEST analýzy, kterou dále 

analyzuje. Písmena MAP jsou odvozena ze slov: monitor, analyse, predict. MAP funguje na  

principu rozpracování jednotlivých faktorů z PEST analýzy. Díky užití vcelku jednoduché 

tabulky je metoda MAP velmi přehledná. Do tabulky se zapíše ovlivňující faktor, dále pak 

analýza dosavadního vývoje, předpoklad vývoje a zda-li je to pro podnik příležitost nebo 

hrozba. Tabulka se vyhotovuje pro každý sektor PEST analýzy.34

2.4. SHRNUTÍ

Teorie strategické analýzy je velmi rozsáhlým tématem. V teoretické části této 

diplomové práce jsou objasněny zejména oblasti strategického myšlení, strategické analýzy a 

prognózování.

V části týkající se strategickému myšlení jsou nastíněny jeho přínosy, nejčastěji 

vyskytující se překážky a zejména je tato část věnována samotným principům strategického 

myšlení. Principy strategického myšlení jsou dále rozebrány podrobněji, protože spousta 

dnešních firem je ne vždy dodržuje. Právě díky nedodržování základních principů pak nejsou 

firmy schopny strategicky přemýšlet, udělat kvalitní strategickou analýzu a z ní formulovat 

úspěšnou strategii.

______________
33 KOŠŤÁN, Pavol; ŠULEŘ, Oldřich. Firemni strategie : plánování a realizace. Vyd. 1. Praha : Computer Press, 

2002. Strategická analýzy, s. 31. ISBN 80-7226-657-8
34 KEŘKOVSKÝ, Miloslav; VYKYPĚL, Oldřich. Strategické řízení. Vyd. 2. Praha : C.H. Beck, 2006. 

Strategická analýza okolí firmy, s. 69. ISBN 80-7179-453-8.
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V části strategické analýzy je nejdříve rozebrána analýza jako taková, dále pak důvody 

proč je strategická analýza důležitá pro každý podnik. K vykonání strategické analýzy je třeba 

určit pozici podniku. K tomuto účelu byla použita analýzu okolí, resp. analýzu makrookolí a 

analýzu mikrookolí. Při analýze makrookolí byla použita metodu 4C a PEST analýza. 

K analýze mikrookolí byla vybrána analýza struktury konkurence a z ní vycházející Porterův 

model pěti konkurenčních sil.

Na konci teoretické části této práce je popsáno prognózování. Jsou zde rozpracovány 

zejména funkce prognostiky a metody prognózování. Pro určení budoucího vývoje byly 

vybrány metody extrapolace a metodu MAP.
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3. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

M+L logistik, s. r. o. se sídlem v Praze 4 vznikla 29. října 1992. Jedná se o firmu, která 

se primárně zabývá nákladní automobilovou dopravou. Firmu založili dva společníci. Pan 

Josef Melzer a Luděk Loukota. Postupem času společnost rostla, změnila sídlo a v dnešní 

době sídlí v Jinočanech. M+L Logistik, s. r. o. má i tři další pobočky, dokonce jednu 

zahraniční. 

Společnost měla v roce 2009 160 zaměstnanců a 120 nákladních automobilů a základní 

kapitál v dnešní době činí 5 000 000 Kč. Za celou dobu působnosti firmu vedou pouze dva 

výše zmínění společníci.

M+L Logistik, s. r. o. je od roku 2004 držitelem certifikátu podle normy ISO 

9001:2000 v oblasti služeb a dále je členem Česmad Bohemia a KLM (Klubu logistických 

manažerů).

3.1. HISTORIE SPOLEČNOSTI

M+L Logistik s.r.o. byla založena dne 29. října 1992 se sídlem v Praze 4. Na začátku 

podnikání byly k dispozici pouze dvě nákladní vozidla typu Avia. S růstem společnosti bylo 

nutné změnit sídlo, a tak se společnost dne 13. ledna 2003 přestěhovala z Prahy 4 do Jinočan, 

kde ji můžeme najít i dnes. Další pobočky se nacházejí v Praze, kde byla založena v roce 

1999 a v Brně, kde vznikla v roce 1999. Dále pak v Krakowě, kde firma otevřela svou 

pobočku v roce 2003.

Upsaný základní kapitál činil v době založení firmy 120 000 Kčs a byl splacen 

společníky rovným dílem, přičemž 53 000 Kčs byl finanční vklad a 7 000 Kčs činil

majetkový vklad. Dne 25. listopadu 1997 bylo základní jmění zvýšeno na celkových 300 000 

Kč. Firma dále posilovala a základní kapitál byl navýšen dne 3. září 1998 na 1 000 000 Kč. 

K zatím poslednímu navýšení základního jmění došlo 13. ledna 2003, na částku 5 000 000 

Kč. Společnost ve své dosavadní existenci nezměnila právní formu a tak je stále společností 

s ručením omezeným.
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3.2. SLUŽBY

M+L Logistik, s. r. o. vznikla primárně za účelem nákladní automobilové dopravy. 

Zakládajícími předměty podnikání byly: silniční motorová přeprava, vnitrostátní zasilatelství 

a mezinárodní zasilatelství. S rozvojem firmy se rozšířil i předmět podnikání. V roce 1997 o 

opravy motorových vozidel, pronájem motorových vozidel, provozování čerpací stanice, 

pronájem nemovitostí a koupě zboží za účelem dalšího prodeje. V roce 1998 se rozšířilo 

podnikání o provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy a prodej jedů, žíravin a pesticidů. 

V roce 2001 došlo k rozšíření předmětu podnikání o zastupování v celním řízení a 

skladování zboží a manipulace s nákladem. V roce 2004 došlo k rozšíření podnikání o osobní 

motorovou dopravu autobusem a to jak vnitrostátní, tak mezinárodní.

Hlavní portfolio služeb obsahuje konvenční nákladní automobilovou dopravu, 

kontejnerovou, chladírenskou a ADR dopravu, díky které může společnost převážet 

nebezpečné náklady. Další službou je skladování a služby v oblasti logistiky.

Společnost nabízí i další služby. Zejména se jedná o přepravu kamionů po železnici 

(RoLa) a přepravu kamionů prostřednictvím lodí (RoRo) prostřednictvím smluvních 

partnerů. Dále firma poskytuje prodej a pronájem kontejnerů.

Zásilky jsou monitorovány prostřednictvím systému Echotrack a jsou standardně 

pojištěny ve výši 10 mil. Kč. Dále je možné zásilky připojistit prostřednictvím připojištění 

Cargo.

         Společnost také nabízí skladování v moderních prostorách, které jsou dostupné u všech 

dopravních tepen nejen v ČR, ale i v zahraničí. V nabídce jsou různé typy skladování, 

například Cross Docking, Supply chain management, Labeling a Packing. Cross docking je 

probíhající proces v distribučním středisku, kdy příchozí zboží je okamžitě rozbaleno a 

zabaleno do palet dle objednávek nebo přesunuto do dočasného úložiště. Výrobky jsou 

následně naloženy na již čekající nákladní automobily, aniž by byly skladovány.35

______________
35 Kam World : Retail world in your hands [online]. 2010 [cit. 2010-03-27]. Slovník. Dostupné z WWW: 

<http://www.kamworld.com/cz/slovnik/cross-docking/>.
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Supply chain management je systém, díky kterému jde narovnat dodavatelský řetězec, zrychlit 

dodávky a efektivně řídit skladování.36 Labeling a Packing vyjadřuje polepování zásilek 

čárovými kódy pro jejich rychlejší a správnou identifikaci.

V oblasti tržeb je zde aplikovatelné Paretovo pravidlo, kdy 20% zákazníků vytvoří 80% 

tržeb. Mezi nejdůležitější zákazníky patří Chicita (banány), Gefco (autodíly), Maersk Line 

(zprostředkovatelé kontejnerové dopravy), Coca-Cola a Lindegas.

3.3. FIREMNÍ KULTURA

Firemní poslání bývá v praxi často označováno jako podniková kultura. Jsou to tedy 

postoje firmy k zákazníkům, k samotným zaměstnancům, ke kvalitě poskytovaných služeb i 

nejširšímu okolí podniku.

Úkolem tohoto poslání je zřetelně definovatposlání společnosti a podpořit týmové 

chování zaměstnanců v dopravní společnosti při poskytování služeb mezinárodní a 

vnitrostátní nákladní přepravy a služeb celní deklarace. M+L Logistik, s. r. o. rozděluje 

firemní kulturu na: a) poslání firmy, b) týmová pravidla.

ad a) Poslání firmy

- Orientujeme se na solidní zákazníky, solidně s nimi jednáme a vážíme si jich.

- Preferujeme stabilní vztahy se zákazníky.

- Jsme profesionálové.

- Vybíráme a vychováváme kvalitní dodavatele a nabízíme jim příležitosti. 

- Jsme pro dodavatele stabilní subjekt.

- Vybíráme a vychováváme zaměstnance, kteří jsou ochotni se učit, nasloucháme 

jim, motivujeme je a tvoříme s nimi tým.

- Dodržujeme legislativu.

- Jako člen Česmadu ovlivňujeme podnikatelské prostředí a jsme platným členem 

řetězce dopravců.

______________
36 Infor [online]. 2010 [cit. 2010-03-27]. Infor SCM. Dostupné z WWW: <http://cz.infor.com/solutions/ 

scm/industries/ >.
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- Jsme solidní, stabilní a konkurence schopný subjekt s možností dalšího rozvoje.

- Jsme ohleduplní k životnímu prostředí.37

ad b) Týmová pravidla

   - Respektujeme se navzájem.

- Nasloucháme si.

- Pomáháme si a podporujeme se navzájem.

- Neskáčeme si do řeči.

- Dodržujeme dohody.

- Jsme proaktivní a hledáme nové cesty.

- Snažíme se pochopit ostatní.

- Nehledáme jediné správné řešení.

- Aktivně pěstujeme dobré lidské vztahy.

- Jsme si všichni rovni.

- Stále se učíme a rozvíjíme.

- Podporujeme pozitivní přístup vedoucí ke spokojenosti.

- Jsme loajální k firmě a podporujeme společné cíle.

- Jsme flexibilní vůči vnitřním i vnějším zákazníkům.

            - Tento systém je otevřený.38

Snahou každého v podniku je toto poslání naplňovat a co nejvíce se s ním ztotožnit, 

protože každý nespokojený zákazník se může obrátit na konkurenci a naopak každý získaný 

zákazník konkurence může skrývat velký potenciál.

3.4. PERSONÁLNÍ POLITIKA

Vzhledem k počtu zaměstnanců, který činí přibližně 160, firmu můžeme zařadit do 

středních firem. Pro úspěšný růst je zvlášť důležité zvolit správnou personální politiku. Firma 

si uvědomuje, že díky zaměstnancům lze dosáhnout výrazné konkurenční výhody, avšak při 

špatném výběru zaměstnanců je možné způsobit značné škody, ať už se jedná o nedodržení 

dodacích podmínek a ztrátu zákazníka, nebo i pošpinění dobrého jména firmy.

______________
37,38 Interní materiál M+L Logistik, s.r.o.
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Mzdový systém je nastavený fixně s výjimkou dispečerů, kteří mají provize 

z hospodářských výsledků firmy.

V rámci firmy jsou zavedeny zaměstnanecké benefity, například: osobní automobily, 

stravenky a příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění.

Firma čerpala dotaci z evropských sociálních fondů, která byla schválena 17. ledna 

2006, a to ve výši 4 mil. Kč. Díky této dotaci řidiči procházejí školením ekologické jízdy, 

kterou provádí Mercedes-Benz, dále pak probíhá výuka angličtiny pro řidiče. Lidé z vedení 

společnosti procházejí kurzy rétoriky a je možné navštěvovat MBA studium. Detailní zpráva 

o dotaci je uvedena v příloze.

Společnost se v současné době potýká s úbytkem zakázek, který bohužel nezasáhl jen ji, 

ale dá se říci, že celou Evropu. Vzhledem k tomu, že si zákazníci uvědomují, že mohou 

jednoduše přejít ke konkurenci, tak tlačí na cenu. Velké množství slabších firem, 

zabývajících se nákladní autodopravou již zaniklo. Při sjednávání obchodů proto panuje 

opravdu tvrdý konkurenční boj.

Tato situace pak vede k tomu, že nejsou optimálně využívána nákladní vozidla. Pro 

příklad uvádím, že se v tuto dobu jedná asi o 15% vozového parku.

3.5. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Ve firmě zaměstnávající okolo 160 lidí by bylo velmi těžké se zorientovat, kdyby 

nebylo jasně definované organizační struktury. Organizační struktura dává jasný přehled o 

nadřízenosti, podřízenosti a vzájemné provázanosti jednotlivých podnikových útvarů. 

Schéma, které je uvedeno v příloze vyobrazuje jasnou organizační strukturu ve firmě M+L 

Logistik, s. r. o.

Z organizační struktury uvedené v příloze je patrné, že se jedná o liniovou 

organizační strukturu, na jejímž vrcholu zaujímají místo jednatelé a jim jsou zodpovědní 

vedoucí čtyř hlavních oddělení: obchodního oddělení, finančního oddělení, oddělení provozu 

a servisu a oddělení podpory. Mezi těmito dvěma liniemi je manažer controllingu. Největší 



35

částí podniku je oddělení obchodní, které lze dále rozčlenit na dopravní služby, skladovací 

služby a pronájem strojů.  

V současné době sílí oddělení s ADR poradenstvím, které se zabývá poradenstvím 

v oblasti dopravy nebezpečných nákladů. Díky speciálnímu školení řidičů a splnění přísných

norem ohledně manipulace a skladování, má podnik také možnost převážet a manipulovat s 

nebezpečným materiálem. Tato služba přináší stále větší tržby a je zdrojem zajímavé 

konkurenční výhody.

Firma pro některé činnosti související s podnikáním využívá outsourcing a buduje 

stabilní síť dodavatelsko-odběratelských vztahů s jinými společnostmi. Jedná se například o 

provádění auditu účetnictví firmou Deloitte Audit, s. r. o., ostrahu objektu provádí firma 

Besico Praha, s. r. o., naftu do vlastní čerpací stanice dodává Shell, nákladní automobily 

Mercedes-Benz. Dále jsou externími partnery zajišťovány například služby právnického 

charakteru, personální ředitelky, účtárny, manažera IT a manažera kvality. 

Ve společnosti je zaveden systém řízení kvality. Oddělení spadající do systému kvality 

jsou v organizační struktuře značená šrafováním a jedná se o části oddělení chladírenské 

dopravy (spedice – dispečer, vlastní doprava – dispečer, řidiči), kombinované dopravy 

(spedice – dispečer, vlastní doprava – dispečer, řidiči a celní deklarant), personální oddělení, 

oddělení řízení kvality, oddělení správy informačních technologií a oddělení provozu údržby, 

správce a uklízečky. 

Organizační struktura v grafické podobě je uvedena v příloze.
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3.6. OBCHODNÍ POLITIKA

Jak již bylo výše zmíněno, tak přibližně 20% zákazníků vytváří 80% objemu tržeb 

společnosti. Ostatní obchody jsou předmětem konkurenčního boje mezi dopravními 

společnostmi. Nákladní automobilovou dopravu můžeme rozčlenit na čtyři základní skupiny:

- kontejnerová doprava

- chladírenská doprava

- konvenční doprava

- ADR – RID tj. přeprava nebezpečných nákladů (jedů, pesticidů)

Při sjednávání zakázek panují velmi tvrdé konkurenční boje. Některé významné 

zakázky firma vyhrála při tendrech, například poslední dva tendry Coca-cola a tendr na 

dopravce Lindegas po dobu sedmi let.

Při přepravě zboží v chladících návěsech jsou uskutečňovány burzy. Dopravce, který 

nabídne nejnižší cenu, nejrychlejší dopravu, případně splní jiné důležité podmínky, získá 

zakázku.

Konvenční doprava, kterou se myslí přeprava nákladu v plachtových návěsech, se řídí 

platným tarifním ceníkem v případě, že firmu zákazník sám osloví.

Při tzv. ADR dopravě, tedy dopravě nebezpečných nákladů, je cena individuální. Záleží 

na náročnosti celé přepravní služby.

Při cenové tvorbě se klade důraz především na prokázání profesionálního přístupu 

k zákazníkům, na flexibilitu zakázky a na vysokou kvalitu, která jde ruku v ruce se 

spokojeností zákazníka.

Ke snížení nákladů přispívá vlastní čerpací stanice, servis nákladních vozidel a 

v neposlední řadě také dohoda s řetězci Shell a Twag o levnější naftě pro řidiče M+L 

Logistik, s. r. o. Díky podepsání kontraktu o odběru velkého množství vozidel Mercedes-

Benz byla poskytnuta množstevní sleva na nákup nákladních automobilů.
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3.7. VOZOVÝ PARK A EKOLOGIE

Jak již bylo výše napsáno, vozový park v počátcích firmy čítal dva nákladní automobily 

značky Avia. V roce 1995 byla zakoupena první vozidla značky Mercedes-Benz a dnešní 

době jejich počet činí přibližně 120, všechna jsou od výše uvedeného výrobce. 

V roce 2006 by podepsán s tímto výrobcem automobilů důležitý strategický kontrakt 

o dodávkách vozidel a tak je zřejmé, že společnost bude i v následujících letech odebírat 

nové nákladní automobily této značky.

Ve firmě M+L Logistik, s. r. o. se vyskytují čtyři základní typy nákladních vozidel:

- tahače s návěsem uzpůsobeným k přepravě nákladů pod kontrolovanou 

  teplotou (ATP), tzv. chladírenská přeprava

- tahače s návěsem uzpůsobeným pro přepravu kontejnerů

- tahače s návěsem pro přepravu konvenčních nákladů, tzv. plachtové návěsy

- nákladní automobily pro přepravu nebezpečných nákladů

Nákladní automobily jsou financovány prostřednictvím operativního leasingu, který 

je sjednán vždy na tři roky. Díky takto krátkému intervalu je možné, aby automobily plnily 

moderní bezpečnostní požadavky i nejpřísnější emisní normy a byly tak šetrné vůči 

životnímu prostředí. Pro názornost situace uvádím, že nejstarší auta splňují emisní normu 

EURO 3 a nejnovější normu EURO 5. 

Pro provoz nákladních automobilů je stanovena přibližná norma naježděných 

kilometrů, která činí 7500 km/auto/měsíc. 

Kvůli velkému počtu vozidel bylo v rámci M+L Logistik, s. r. o.  v roce 2005 zřízeno  

servisní středisko nákladních automobilů. Tento servis má certifikát Mercedes-Benz a 

umožňuje provádět základní opravy, jako jsou například mechanické opravy, pneuservis, 

výměnu provozních kapalin. V současné době tento servis je již nedílným článkem firmy a 

jeho úloha stále roste.
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4. APLIKACE TEORIE STRATEGICKÉ ANALÝZY

Na základě poznatků získaných při studiu a tvorbě teoretické části bude v následující

části provedena jejich aplikace. Cílem je provést prognózování na základě vypracovaných 

analýz. Bude provedena analýza makrookolí prostřednictvím PEST analýzy, analýzu 

mikrokolí prostřednictvím Porterova modelu konkurenčních sil. Dále bude pokračovat

prognózování, a to prostřednictvím metody extrapolace a metody MAP, která bude provedena 

na základě vypracované PEST analýzy. Při aplikaci výše uvedených metod prognózování 

bude kladen důraz na budoucí vývoj ceny ropy, resp. nafty.

4.1. ANALÝZA MAKROPROSTŘEDÍ SPOLEČNOSTI

Aplikace PEST analýzy pomůže odhalit makroekonomické faktory působící na 

společnost. Jak již bylo řečeno v teoretické části skládá se z analýzy politického, 

ekonomického, sociálního a technologického prostředí. K vypracování této analýzy bude 

použita tabulka uvedená v teoretické části, do které se doplní faktory jednotlivých prostředí. 

Při vypracování PEST analýzy byla využita tabulka č. 2 z teoretické části této práce a 

vypracovaná je umístěna na konci PEST analýzy.

Při bližším rozboru politického prostředí bylo zjištěno, že situace v oblasti nákladní 

autodopravy není růžová. Omezení jízdy kamionů, bude na programu 75. schůze Poslanecké 

sněmovny. V návrhu je omezení jízdy vozidel celoročně v pátek od 15:00 do 20:00, v sobotu 

od  7:00 do 13:00 a v neděli od půlnoci do 22:00. Zákaz se týká vozidel nad 7,5 t a platil by 

na silnicích všech tříd. Proti tomuto návrhu stojí zejména Česmad a ODS.40 Je třeba 

podotknout, že toto je pouze vládní návrh, nikoli přijaté opatření. Ovšem v platnosti je již 

zvýšení mýtného v pátek a to o polovinu. Tímto opatřením se vláda snaží o členění pásem 

mýtného, kdy v době dopravní špičky je mýto dražší a např. v noci levnější. V současné době 

je v platnosti šest mýtných sazeb v závislosti na počtu náprav a emisní třídě EURO, ty zákon 

dále dělí na EURO 2, EURO 3 a vyšší. Dále se mýtné sazby dělí na pátek a ostatní dny v 

______________
40 TÁBORSKÝ, Jiří. Omezení jízdy kamionů je opět ve hře. Mediafax.cz [online]. 2010, [cit. 2010-03-27]. 

Dostupný z WWW: <http://www.mediafax.cz/politika/3006850-Omezeni-jizdy-kamionu-je-opet-ve-hre>.
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týdnu. Pro názornost jsou sazby mýtného uvedeny v příloze. Vzhledem k nejasné politické 

budoucnosti, kdy síly pravice a levice budou po volbách pravděpodobně vyrovnané, je osud 

pátečního zákazu nejistý. Ze získaných informací lze předpokládat, že pokud bude mít levice 

ve vládě většinu, dospěje situace k pátečnímu zákazu jízdy kamionů. Dalším faktorem, který 

ovlivňuje situaci v autodopravě je celosvětová hospodářská krize, která spolu se silnou 

korunou a drahou ropou likviduje autodopravce. Před dvěmi lety, byl pro firmy velký problém 

zajistit dostatečný počet řidičů, kdy zdroje uvádí, že jich chybělo až 20 000. Dnes je situace 

jiná a v autodopravě ubývají pracovní místa jako v jiných oborech. Firmy zaznamenaly pokles 

zakázek o 15-20%. Dalším faktem je, že členství v Česmad ukončilo v červnu 2009 sto členů 

z celkového počtu 2000.41 Dalším nepříjemným faktorem jsou loupežná přepadení kamionů. 

Statistiky z let 2000-2005 uvádějí, že každý šestý řidič kamionu byl při výkonu svého 

povolání přepaden. Jako nejvíce nebezpečné země se dle průzkumu ukázaly Rumunsko, 

Polsko, Rusko a Maďarsko. Celková škoda na zboží a majetku činila 7 miliard €. 
42 Dalším 

faktorem, který znepříjemňuje dopravcům život, je tlak na novější nákladní automobily. Tento 

tlak vyvíjí vláda prostřednictvím vybírání mýta, kdy je mýto pro ekologičtější automobily 

levnější než pro ty starší s vysokými emisemi. 

V ekonomické oblasti byly identifikovány a blíže rozebrány následující faktory. Od 

1. ledna 2010 vešlo v platnost navýšení spotřební daně u PHM. Složení ceny benzinu je velmi 

zajímavé a pro ilustraci přikládám graf struktury ceny benzinu, který se nachází na následující 

straně.

______________
41 Silná koruna, drahá ropa, krize. V autodopravě mizí tisíce pracovních míst. Lidovky.cz : 

Zpravodajský server Lidových novin [online]. 19.7.2009, [cit. 2010-03-27]. Dostupný z WWW: 

<http://byznys.lidovky.cz/silna-koruna-draha-ropa-krize-v-autodoprave-mizi-tisice-pracovnich-mist-

1ah-/firmy-trhy.asp?c=A090719_121821_firmy-trhy_abc>.
42 Už každý šestý řidič kamionu zažil přepadení. Dopravní noviny : Týdeník pro dopravu a logistiku

[online]. 2008, č. 9, [cit. 2010-03-27]. Dostupný z WWW: <http://www.dnoviny.cz/dopravni-

politika/uz-kazdy-sesty-ridic-kamionu-zazil-prepadeni-3536>.
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Graf 1 Struktura ceny benzinu od 1.1.2010 43
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Z výše uvedeného grafu je patrné, že zdanění PHM je u nás opravdu vysoké, v součtu 

62% z ceny přísluší státu. Dalším ekonomickým faktorem je pokles HDP, dle ČSÚ byl 

evidován pokles o 4,1% za celý rok 2009.44 Tento fakt s sebou nese i pokles zakázek 

v autodopravě. Dalším faktorem je zvýšení DPH z 19% na 20%. To představuje pro dopravce 

další zvýšení cen a promítá se to i do cen jejich služeb. Toto navýšení je důsledkem 

„úsporného balíčku“ současné vlády, který má za cíl snížit zadlužování země. Toto opatření 

má trvat jeden rok. Vzhledem k současné ekonomické situaci našeho státu lze předpokládat, 

že navýšení DPH zůstane v platnosti v dalších letech. Dalším ekonomickým faktorem 

ovlivňujícím situaci v autodopravě je i cena surové ropy. Vývoj ceny ropy má za poslední rok 

stoupající tendenci. Situaci nejlépe ilustruje graf uvedený na následující straně. Cena je 

uvedena v USD za jeden barel, což je 158,987 litrů.

______________
43 ZÁRUBA, L. Benzín : Kvalita, pančování a biosložka. ČMN. 2010, roč 12, č. 4, s. 8.
44 ČSÚ: Meziroční pokles HDP za 4Q revidován na 3,1 %, mezikvartální na růst o 0,7 %. Patria Online [online]. 

11.3.2010, [cit. 2010-03-27]. Dostupný z WWW: <http://www.patria.cz/Zpravodajstvi/1583761/csu-mezirocni-

pokles-hdp-za-4q-revidovan-na-31-mezikvartalni-na-rust-o-07-.html>.



41

Graf 2 Vývoj ceny ropy 45

Dalším faktorem, který ovlivňuje cenu ropných derivátů je i kurz amerického dolaru 

vůči české koruně. Před dvěma lety byl kurz dolaru pod hranicí 15 Kč, v současné situaci se 

však pohybuje kolem 19 Kč. Z toho vyplývá zdražení 26% zdražení základní suroviny pro 

výrobu ropných derivátů.

Graf 3 Vývoj kurzu CZK/USD 46

. 

Chybějící infrastruktura a špatný stav silnic jsou další z ekonomických faktorů, který 

přitěžuje život dopravcům. Tato téma souvisí i s politickou oblastí. Tento faktor jsem však 

zařadil do ekonomických, z důvodu vyšší spotřeby paliva při dodávkách po silnicích nižších 

tříd, ale také pro dodatečné opravy podvozků vozů vznikajících díky špatnému stavu silnic.

______________
45 ROPA BRENT - GRAF VÝVOJE CENY KOMODITY - 1 ROK - MĚNA USD. Kurzy.cz [online]. 25.3.2010, 

[cit. 2010-03-27]. Dostupný z WWW: <http://www.kurzy.cz/komodity/ropa-brent-graf-vyvoje-ceny>.
46 Graf Kč / USD od 27.3.2008 do 26.3.2010, ČNB, grafy kurzů měn. Kurzy.cz [online]. 27.3.2010, [cit. 2010-

03-27]. Dostupný z WWW: <http://www.kurzy.cz/kurzy-men/grafy/nr/CZK-USD/od-27.3.2008/>.
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V oblasti sociální byl zaznamenán nárůst nezaměstnanosti. Nyní je nezaměstnanost na 

nejvyšší úrovni od roku 2004. Slovy čísel to je 9,9%, tj. 583 135 lidí. O jedno volné místo tak 

bojuje 18 uchazečů. Dle slov analytiků je to snad vrchol a s přicházejícím létem a sezónními 

pracemi bude nezaměstnanost klesat. Mobilita pracovní sil je dalším faktorem sociální 

prostředí, jež ovlivňuje trh práce. Dle EPI (Employment Protection Index), který vydává 

OECD je na tom Česká republika v ohledu mobility pracovních sil velmi dobře. Z evropského 

hlediska je na tom lépe jen Velká Británie, Irsko, Dánsko a Maďarsko.47 Vzhledem k aktuální 

výši nezaměstnanosti lze předpokládat, že se mobilita pracovních sil ještě zvýší. Dalším 

faktorem je i výše průměrné mzdy, která má vzrůstající tendenci. V současnosti dosahuje

23350 Kč.48 Druhou stranou této mince však je, že ji nedosahují dvě třetiny obyvatel. Růst byl 

dle názoru některých odborníků dále zkreslen tím, že se propouštělo na méně placených 

pozicích. Důležitým faktorem je i psychologický profil pracovní pozice řidiče, jde svým 

způsobem o velmi specifické povolání, neboť řidič je většinu času na cestách a je odloučen od 

rodiny a svých blízkých. Toto vyhovuje jen úzké skupině obyvatel.

V technologické oblasti bylo zjištěno, že společnost má vcelku nový vozový park, 

kdy stáří aut málokdy převyšuje tři roky. Avšak vzhledem k velkému kilometrovému proběhu 

tyto auta rychle zastarávají a opotřebovávají se. Podpora podnikání informačními 

technologiemi je na dobré úrovni, velkým pomocníkem je zejména systém Echotrack, díky 

kterému je možné komunikovat z dispečinku s řidiči. Dispečer má v aktuálním čase přehled o 

tom, kde se auta nachází a může je efektivněji řídit. Zejména v tom smyslu, když se auto vrací 

zpátky a společnost získá nějakou zakázku, tak auto změní směr a dochází ke snížení nákladů. 

Zajímavým faktorem je také školení řidičů, které má za cíl snížit spotřebu pohonných hmot 

vozidel. Toto školení provádí prodejce vozů Mercedes-Benz. Díky provozování vlastní 

čerpací stanice může firma uspořit na maržích prodejců. Dalším pozitivním faktorem je 

existence vlastního servisu nákladních vozidel. Tento servis byl rozšířen a nyní je otevřen 

nejen pro vozidla firmy, ale i pro ostatní zákazníky. Díky přepravě nebezpečných nákladů

ADR a ISO certifikátům firma získává další zakázky. Význam dopravy ADR

______________
47 JANÍČKO, Martin. Mobilita pracovní síly: mýtus a skutečnost. Britské listy [online]. 27.3.2010, [cit. 2010-03-

27]. Dostupný z WWW: <http://www.blisty.cz/2010/1/6/art50611.html>.
48 NĚMCOVÁ, Veronika. Průměrná mzda vzrostla na 23 350 Kč, propouštěli se lidé s nižšími příjmy. Idnes.cz

[online]. 4.12.2009, [cit. 2010-03-27]. Dostupný z WWW: <http://ekonomika.idnes.cz/ prumerna-mzda-vzrostla-

na-23-350-kc-propousteli-se-lide-s-nizsimi-prijmy-1kq-/ekonomika.asp?c= A091204_091809_ekonomika_vem 

>.
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neustále stoupá. Je málo firem, které by povolení k nakládání a přepravě nebezpečných 

materiálů měly. Jako další pozitivní faktor lze identifikovat i možnost organizování 

kombinované dopravy skrze smluvní zprostředkovatele. Bohužel, firma má v celku průměrné 

webové stránky, které se v prohlížeči Internet Explorer ne vždy korektně zobrazí. Při použití 

prohlížeče Mozilla je vše v pořádku, nicméně jim chybí aktuálnost a moderní grafika.

Tab. 3 PEST analýza – zpracováno autorem

POLITICKÉ

- omezení jízdy kamionů o víkendech a svátcích
- výběr mýtného na dálniciích a na silnicích 
první třídy
- tlak na co nejnovější EURO normy (emise 
CO2)
- v současné době politická nestabilita a blížíce 
se volby
- celosvětová hospodářská krize srazila 
obchodování v autodopravě
- v ČR obchodují a jezdí i zahraniční 
společnosti
nebezpečné jízdy na východ

EKONOMICKÉ

- pokles HDP
- celosvětová hospodářská krize
- zvýšení DPH a 1%
- možné zvýšení zdanění firem po volbách
- pokles obchodů v autodopravě
- růst ceny ropy
- CZK slábne proti USD
- vyšší ceny nafty
- navýšení spotřební daně z nafty
- nedostatečná infrastruktura prodražuje dopravu
- drahé služby logistických center
- úbytek zákazníků
- kurzové rozdíly
- pohledávky

SOCIÁLNÍ

- stoupající tendence životního úrovně
- v roce 2009 nárust obyvatelstva
- sociální rozdíly (město/venkov)
- stoupající mobilita pracovních sil v návaznosti 
na vyšíí nezaměstnanost
- psychologický profil řidiče
- průměrná mzda v dopravě

TECHNOLOGICKÉ

- vcelku schopný vozový park
- rychlé zastarávání vozového parku
- IT podpora (monitorování, komunikace, 
dispečink)
- školení řidičů
- vzhledem k nedostatku zakázek nevyužité 
přepravní kapacity
- vlastní servis
- vlastní čerpací stanice nafty
- průměrný web
- zastarelé IT vybavení,
- vlastnictví certifikátů ISO a ADR
- možnost kombinované dopravy
- komplexní dopravní služby (přeprava téměř 
veškerého zboží)

Do výše uvedené tabulky jsou vepsány faktory ovlivňující společnost podnikající 

v oblasti nákladní autodopravy. Provedená PEST analýza ještě poslouží k vypracování 

metody prognózování MAP.
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4.2. ANALÝZA MIKROPROSTŘEDÍ SPOLEČNOSTI

Michael E. Porter ve své analýze definoval pět konkurenčních sil: hrozbu substitutů, 

hrozbu vstupu nových konkurentů, vyjednávací sílu dodavatelů, vyjednávací sílu kupujících a 

rivalitu mezi konkurenčními podniky.

Jak vyplývá z teoretické části, hrozba substitutů je určena cenou, diferenciací a 

náklady na změnu. Při zamyšlení nad dopravou obecně, lze identifikovat následující typy 

doprav: železniční, lodní, silniční a leteckou. Z uvedeného vyplývá, že letištní doprava může 

být prováděna pouze mezi letišti, kterých mnoho není. Lodní doprava může být vykonávána 

pouze na splavných velkých tocích, v ČR jen na části Vltavy a Labi. Železniční doprava je 

limitována železniční sítí a je nejbližším substitutem pro automobilovou nákladní dopravu. 

Náklady na změnu nemusí být v tomto případě velké, avšak je zde o mnoho nižší flexibilita, 

dodávky trvají delší dobu a vyplatí se to jen u větších zásilek (například uhlí, automobily, 

dřevo, obilí, štěrkopísky atd.). 

Hrozba nových konkurentů je vzhledem k vstupním bariérám možná. Období před 

dvěma lety bylo pro nákladní autodopravu nejlepšími roky. Toho se snažila využít i řada 

zahraničních firem, které u nás začaly provozovat podnikání. Nejvíce firem přišlo z Francie, 

ale také i z Rakouska či Německa. Ovšem vzhledem k dnešní situaci, která panuje na trhu 

nákladní autodopravy je příchod nových konkurentů málo pravděpodobný. Zejména je 

nepravděpodobný příchod malých firem o několika kamionech, protože většinu z nich už 

hospodářská krize položila. K analýze vstupních bariér dle Portera lze doplnit, že se úspory 

z rozsahu a zkušenostní efekt u velkých firem jistě vyskytují, například dispečink ovládá 

mnoho aut za pomocí jednoho pracovníka, nápomocný je i servis. Oblast nákladní 

autodopravy se nevyznačuje převratnými technologiemi a proto všichni autodopravci mají 

podobná auta, podobné skladovací prostory a podobné centrály. Do speciálního know-how lze

zařadit vlastnictví ISO a ADR certifikátů. Znalost značky a loajalita je v době hospodářské 

krize druhořadým faktorem, všichni se zajímají o své peníze více než kdy předtím. Absolutní 

nákladový výhody se v oblasti nákladní autodopravě nevyskytují. Ohledně přístupu 

k distribučním kanálům můžeme firmy rozdělit na ty, které mají vybudovaná svá logistická 

centra a využívají je na cestě k zákazníkům a na ty, které tyto distribuční kanály nemají a 

pronajímají si je. Legislativní opatření a státní zásahy můžeme spatřovat v oblasti přepravy 
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nebezpečných materiálů, kdy je třeba vlastnit certifikát ADR. Povinné jsou profesní zkoušky 

řidičů z povolání. Jinak je autodoprava ohlašovací živnost.

Vyjednávací síla dodavatelů je vysoká v případě, že je těžké změnit dodavatele. 

Vzhledem k situaci v autodopravě lze definovat největší dodavatele jako prodejce nákladních 

vozů, dodavatele pohonných hmot a například zprostředkovatele pojištění. Prodejců 

nákladních automobilů je na dnešním trhu hodně, mezi nejvýraznější patří například:

Mercedes-benz, Volvo, Scania, Man či Renault. Je možné bez problémů přejít od jednoho ke 

druhému. Užitné i technické vlastnosti automobilů jsou téměř totožné. Proto v tomto hledisku 

lze hodnotit vyjednávací sílu dodavatelů jako malou. Dalším důležitým dodavatelem je 

prodejce pohonných hmot. Společnost má dohodu o odebírání PHM do své vlastní čerpací 

stanice s firmou Shell. Zde bude situace podobná. Velkých hráčů na poli ropných produktů je 

hodně například Benzina, OMV, Lukoil, zmiňovaný Shell a Agip. Proto je opět jednoduché 

bez problémů přejít od jednoho dodavatele k druhému. Zprostředkovatelů pojištění je na 

dnešním trhu nespočet. Avšak mnoho z těchto společností nemá dobré jméno. I když nabízejí 

levnější služby než konkurence, lze považovat za nerozumné využívat jejich služeb vzhledem 

k tomu, že škody v případě nehod v nákladní autodopravě bývají vysoké. Zde figuruje opět 

celá řada společností například ČP, ČPP, Alianz, Generali a Kooperativa. Opět je věcí 

okamžiku přejít s flotilou nákladních aut od jednoho dodavatele k druhému. Celkově vzato to 

lze hodnotit tak, že vyjednávací síla dodavatelů v nákladní autodopravě je nízká. Naopak 

tomu bude u následující konkurenční síly.

Vyjednávací síla kupujících může působit na dodavatele v případě, že se jedná o 

důležitého zákazníka. Vzhledem k úbytku zakázek v autodopravě tlačí zákazníci na ceny 

služeb. Pro zákazníka je velice jednoduché najmout jinou firmu pro přepravu zboží, proto 

dodavatelé jsou nuceni dělat ústupky. Tuto konkurenční sílu považuji za významnou.

Rivalita mezi konkurenčními podniky existuje v každém oboru. Rivalita vychází ze 

samotného podstaty podnikání. Firmy podnikají proto, aby dosáhly zisku. Nejvyššího zisku 

dosáhnou tehdy, pokud nebudou mít konkurenci. V případě existence konkurence se však 

snaží získat co největší tržní podíl. K tomu aby firma získala co největší tržní podíl se snaží 

získat nějakou konkurenční výhodu. Využívá přitom strategie, reklamu, cenu atd. Výši 

rivality určuje počet a velikost konkurentů, míra růstu trhu, vysoké fixní náklady, diferenciace 

produktů, výstupní bariéry z odvětví, akvizice slabších podniků a globální zákazníci. Při 



46

analýze počtu a velikosti konkurentů lze usoudit, že na trhu není žádná vyloženě vedoucí 

firma, která by diktovala podmínky ostatním a proto se trh neustále mění. Míra růstu trhu je 

v současné době stagnující, spíše lze říci, že trh klesá, protože stále více dopravců krachuje, 

zejména těch malých. Vysoké fixní náklady se v oboru nákladní autodopravy vyskytují v hojné 

míře. Zejména jde o leasingy na vozy, pronájmy skladovacích prostor a platy zaměstnanců. 

Diferenciace produktů, v našem případě služeb, je na nízkém stupni, takže zákazníci mohou 

bez problémů přejít k jinému dodavateli. To má za následek vysokou míru rivality. Výstupní 

bariéry z odvětví jsou vysoké. Hodnota nákladních vozidel je vysoká, na trhu není kdo by je 

koupil, protože je slabá poptávka po nákladních autech, a proto by při skončení podnikání 

utrpěl velké ztráty. Firmy proto podnikají dále za cenu nižších zisků. To má za následek nižší 

ceny, cenové války a vysokou míru rivality. Akvizice slabších podniků se na poli nákladní 

autodopravy se nevidí moc často. Globální zákazníci působí i na našem území, jedná se 

například o společnost DHL, která vstoupila na český trh v roce 1998. Celkově vzato, lze 

usoudit, že je v oboru nákladní autodopravy vysoká míra rivality mezi konkurenty.

Na základě výše provedené analýzy pěti konkurenčních sil, jsou v následující tabulce 

ohodnoceny hrozby jednotlivých konkurenčních sil. Hodnocení je provedeno čísly, která 

představují následující sílu hrozby. 1 – velmi nízká, 2 – nízká, 3 – střední, 4 – vysoká, 5 –

velmi vysoká

Tab. 4 Ohodnocení jednotlivých konkurenčních sil

Konkurenční síla Síla hrozby

Hrozba substitutů 2

Hrozba vstupu nových konkurentů 2

Vyjednávací síla dodavatelů 1

Vyjednávací síla kupujících 5

Rivalita mezi konkurenčními podniky 5

Z výše uvedené analýzy i tabulky lze vyčíst, že v oblasti nákladní autodopravy panuje 

tvrdý konkurenční boj mezi dopravci. Velkou sílu mají také kupující, kteří využívají počtu 

autodopravců a současné nižší poptávky po tomto druhu služeb. Naopak autodopravci mají 

velkou sílu při vyjednávání s dodavateli. V tomto ohledu se vlastně stávají jejich zákazníky a 

budí konkurenční boj v jejich oboru podnikání. Hrozba substitutů byla ohodnocena jako 
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nízká, protože nákladní automobilová doprava má své nezastupitelné místo. Je tomu tak proto, 

že je flexibilní a dokáže se dostat téměř do všech míst. Hrozba vstupu nových konkurentů 

byla ohodnocena také jako nízkou, a to z důvodu, že jen málokdo vstoupí do odvětví, kde 

panuje vysoká míra rivality a velká vyjednávací síla kupujících.

4.3. PROGNÓZOVÁNÍ METODOU EXTRAPOLACE

První prognózu, pomocí metody extrapolace, bude určena budoucí cenu ropy a nafty. 

Délku zpětné zkoumaného období byla stanovena na šest let a tři měsíce. Při sběru dat je 

použitý cenový průměr za tři měsíce. Bylo tedy zjištěno pětadvacet hodnot, s nimiž je dále 

pracováno v Excelu. Celkově vzato, v období 2004 - 1. kvartál 2010 se vyvíjela cena ropy 

Brent tak, jak ji popisuje následující graf.

Graf 4 Vývoj ceny ropy v letech 2004 -1. kvartál 2010

Vývoj ceny ropy v období 2004 - 1. kvartál 2010
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Graf uvedený na následující straně vypovídá o vývoji ceny nafty v období 2004 – 1. 

čtvrtletí 2010.
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Graf 5 Vývoj ceny nafty v letech 2004-1. kvartál 2010

Vývoj ceny nafty v letech 2004 - 1. kvartál 2010
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K vypočtení extrapolace v Excelu byla použita funkce Lintrend. Extrapolace byla 

prováděna vždy po čtvrtletích. Po extrapolaci prvního kvartálu byl výsledek použit jako 

základní údaj, a tím bylo možné dospět k dalšímu čtvrtletí. Tento postup byl opakován dokud 

nebylo dospěno k prognóze na následující jeden rok. Vstupní údaje jsou uvedeny v příloze.

Tab. 5 Extrapolace ceny ropy Brent

období cena USD/barel

2. kvartál 2010 65,5
3. kvartál 2010 63,41
4. kvartál 2010 61,92
1. kvartál 2011 61,27

Graf 6 Extrapolace ceny ropy

Prognóza vývoje ceny ropy
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Stejným postupem jako u ropy, byla extrapolována cena nafty. Výsledek extrapolace 

je uveden v následující tabulce a grafu. Podrobnější postup je opět uveden v příloze.

Tab. 6 Extrapolace ceny nafty

období cena Kč/l
2. kvartál 2010 26,7
3. kvartál 2010 26,69
4. kvartál 2010 26,85
1. kvartál 2011 27,23

Graf 7 Extrapolace ceny nafty
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Na základě výsledků lze dospět k závěru, že cena nafty není úměrně závislá na ceně 

ropy. Při porovnání tabulek lze vidět rozdílný vývoj. U ropy se předpokládá pokles ceny po 

celé extrapolované období. U nafty se cena nejprve sníží a poté zvýší. Je třeba však vycházet 

ze základního poznatku, jedná se o statistický výpočet, který nezahrnuje nekvantifikovatelné 

informace, např. budoucí vývoj DPH, spotřební daně, objevení nových nalezišť nerostných 

surovin či masivní rozvoj automobilů na elektrický či hybridní pohon. 

4.4. PROGNÓZOVÁNÍ METODOU MAP

Tato metoda prognózování je založena na zpracované PEST analýze. Jak již bylo 

napsáno v teoretické části, zkratka MAP značí: mapuj, analyzuj a prognózuj. Prvním krokem 

je identifikace faktorů, které se dotýkají společnosti. Dalším krokem bude analýza jejich 

dosavadního působení. Třetí krok spočívá v predikci vývoje. V posledním sloupci tabulek se 

rozlišuje, zda-li se jedná o hrozbu či příležitost. Pro hodnocení byla zvolena následující 

stupnice 1 – velmi nízká, 2 – nízká, 3 – střední, 4 – vysoká, 5 – velmi vysoká.
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Tab. 5 Metoda MAP – politický sektor

POLITICKÝ SEKTOR
Ovlivňující faktory Analýza dosavadního 

vývoje
Předpoklad vývoje Hrozba nebo 

příležitost (H/P)
omezení jízdy kamionů o 
víkendech a svátcích

zákaz jízdy kamionů je 
nyní v období prázdnin 
(pá 17:00-21:00, 
so 7:00-13:00, ne 13:00-
22:00),
v období mimo prázdniny 
(ne 13:00-22:00) 49

lze předpokládat, že situace 
spěje k celoročnímu omezení 
jízdy v pátek od 15:00 do 20:00, 
v sobotu od 7:00 do 13:00 a 
v neděli od 00:00 do 22:00, 
vzhledem k politické situaci však 
není jisté, kdy tak nastane

H - 4

výběr mýtného na 
dálnicích a na silnicích 1. 
třídy

mýto platilo pro 
kamiony, od 1.1.2010 jej 
platí i vozy nad 3500 kg

není daleko situace, kdy budou 
mýta i vozy do 3500 kg. Prvním 
krokem k tomu bude 
elektronická viněta, která bude 
používána od 2011. Při vybírání 
mýta na osobních automobilech 
snad bude stagnovat mýtné pro 
kamiony 

H - 2

tlak na co nejnovější 
EURO normy

Evropská komise tlačí na 
výrobce automobilů, aby 
jejich produkty byly co 
nejekologičtější

nyní se ekologické 
znevýhodnění týká vozidel, které 
splňují EURO 2 a starších. Naše 
společnost má nyní EURO 4 a 5. 
Toto opatření by mohlo 
znevýhodnit konkurenci jezdící 
staršími vozy

P - 2

politická nestabilita a 
blížící se volby

vzhledem k úřednické 
vládě a blížícím se 
volbám se nepřijímají 
žádné důležité zákony či 
reformy

politický vývoj je nejasný, 
předvolební průzkumy 
nezaručují výhru pravici ani 
levici; je možné, že výsledek 
skončí patem jako u předchozích 
voleb; případně vznikne slabá 
vláda

H - 1

celosvětová hospodářská 
krize

hospodářská krize se 
projevila do všech sfér 

zde je predikce nejasná, napoví 
nám až makroekonomické 
ukazatele na konci roku; věřím 
však, že krize brzy skončí; 
někteří analytikové 
předpokládají růst světové 
ekonomiky o 2,3% 50

P - 2

v ČR obchodují 
zahraniční firmy

zahraniční autodopravci 
přišli do ČR před 
hospodářskou krizí

tyto společnosti jsou velmi silné 
a proto s nimi můžeme počítat i 
nadále jako se silnými 
konkurenty

H - 3

nebezpečné jízdy na 
východ

jak vyplynulo ze statistik, 
okraden byl již každý 
šestý řidič jezdící na 
východ

v této oblasti asi nelze čekat 
žádné převratné pokroky 
k lepšímu H - 3

______________
49 Zákaz jízdy kamionů v ČR a sousedních státech. Zpravodajství Policie.cz [online]. 2010, [cit. 2010-04-12]. 

Dostupný z WWW: <http://www.policie.cz/clanek/zakaz-jizdy-kamionu-v-cr-a-sousednich-statech.aspx>.
50 Současná krize. Finance.bleskove.net [online]. 15.6.2009, [cit. 2010-04-12]. Dostupný z WWW: 

<http://finance.bleskove.net/clanek/soucasna-krize.html>.
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EKONOMICKÝ SEKTOR
Ovlivňující faktory Analýza dosavadního 

vývoje
Předpoklad vývoje Hrozba nebo 

příležitost (H/P)
pokles HDP v roce 2009 pokles o 

4,125% oproti roku 2008
zde se názory různí, někteří 
ekonomové jsou skeptičtí a někteří 
věří ve 2% nárůst

H - 2

celosvětová 
hospodářská krize

hospodářská krize zasáhla 
citelně i autodopravu; 
mnoho autodopravců 
zkrachovalo

lze přepokládat, že se blíží konec 
hospodářské krize a dopravci zase 
začnou prosperovat; horší to už snad 
být nemůže

H - 2

zvýšení DPH o 1% politicko-ekonomické 
rozhodnutí „Janotova“ 
úsporného balíčku

tato změna by mohla být trvalá, 
protože stát bude hledat peníze jen 
stěží jinde

H - 4

možné zvýšení 
zdanění pro firmy po 
volbách

sazba daně se posledních 
deseti letech snižovala, 
nyní je daň z PO 19% 51

v případě volebního úspěchu levice 
může dojít k navýšení daní z příjmu 
PO

H - 4

pokles obchodů 
v autodopravě

souvisí s hospodářskou 
krizí, pokles byl cca 15%

autodoprava jako taková má 
nezastupitelné místo při distribuci, 
lze předpokládat, že se pozice 
nezhorší

H - 1

růst ceny ropy ropa za poslední rok 
stoupla z 50 na 85 
USD/barell. Ceny ropy 
šplhají díky budoucímu 
očekávanému navýšení 
poptávky

někteří analytici tvrdí, že cena 
vyroste až ke 250 USD/barell; lze 
předpokládat, že vzhledem k novým 
naletištím ropy v Jižní Americe, cena 
ropy neporoste nad 140 USD / barell.

H - 3

CZK slábne proti 
USD

v období krize dolar vůči 
koruně posiloval až na 21 
Kč/USD

myslím si, že po restartu ekonomiky 
koruna opět posílí až k 15 Kč/USD P - 3

vyšší ceny nafty poslední rok cena nafty 
stoupá od 25 kč/l až 
k nynějším 30 kč/l

v letních měsících nárust až k 32kč/l, 
a to z důvodu, že v létě je cena vždy 
vyšší než v zimě

H - 4

navýšení spotřební 
daně

Spotřební daň byla 
navýšena v rámci 
Janotova úsporného 
balíčku

další nárust pravděpodobně 
nepostane, zejména kvůli tomu, že 
stát musí více dotovat osobní 
přepravu a také okolní země mají 
daleko nižší spotřební daně

H - 1

nedostatečná 
infrastruktura 

Dálniční síť překročila 
v roce 2007 1000 km

v plánech do roku 2017 se hovoří o 
navýšení na 2200 km dálnic v ČR 52 P - 1

služby logistických 
center

logistická centra vyrostla 
v posledních deseti letech 
na strategických místech 
v blízkosti dálnic

počet logistických center se bude i 
nadále zvyšovat, staví jej i 
developerské společnosti, ale i 
například ČD Cargo, to přinese 
zefektivnění vlakové dopravy

P - 2

kurzové rozdíly obchoduje se v CZK a 
EUR; za poslední rok 
CZK vůči EUR posílila 
z 26,5 na 25,5.

dle posledních odborných příspěvků 
můžeme očekávat přijetí eura 
nejdříve v roce 2016, to povede 
k odstranění kurzových rozdílů.

P-1

pohledávky za poslední dva roky 
narostl počet pohledávek

odhadnout vývoj likvidity 
obchodních partnerů je velmi složité

H - 5

______________
51 Daň z příjmů právnických osob. AZ date.net [online]. 2010, č. 0, [cit. 2010-04-12]. Dostupný z WWW: 

<http://www.az-data.net/dan-z-prijmu-pravnickych-osob.php>.
52 ČR bude mít od soboty více než 1000 km dálnicosob. Finance.cz [online]. 29.11.2007, [cit. 2010-04-12]. 

Dostupný z WWW: <http://www.finance.cz/zpravy/finance/139804-cr-bude-mit-od-soboty-vice-nez-1000-km-

dalnic/>.
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SOCIÁLNÍ SEKTOR
Ovlivňující faktory Analýza dosavadního 

vývoje
Předpoklad vývoje Hrozba nebo 

příležitost (H/P)
stoupající tendence 
životní úrovně

dle charakteristiky 
vybraných faktorů ČSÚ 
roste životní úroveň 53

vzhledem k rostoucí míře 
uspokojování 
materiálních i 
nemateriálních potřeb lze 
dovodit, že tento trend 
bude pokračovat

P - 2

v roce 2009 nárust 
obyvatelstva

na konci roku 2009 
narost počet obyvatel 
v ČR na více jak 10,5 
mil.

v roce 2009 byl 
zaznamenán výrazný 
pokles sňatků, nejméně 
od roku 1918 54; z toho 
lze odhadovat menší 
nárůst či pokles 
obyvatelstva v dalších 
letech

H - 1

sociální rozdíly 
(venkov/město)

rozdílný životní styl 
souvisí mimo jiné i  
s kupní silou 
obyvatelstva; ve městech 
roste povaha 
materialismu

vzhledem 
k ekonomickým 
souvislostem lze 
očekávat, že se sociální 
nůžky ještě více 
rozevřou.

H - 3

stoupající mobilita 
pracovních sil

nezaměstnanost v roce 
2009 prudce vzrostla 55 a 
díky tomu jsou dle mého 
názoru lidé ochotni 
cestovat či se přestěhovat 
za prací

vzhledem k tomu, že 
v lednu 2010 byla v ČR 
nezaměstnanost 9,9 % 56, 
což je maximum za 
posledních deset let, lze 
usuzovat, že lidé budou 
více ochotní za prací 
cestovat

P - 2

psychologický profil 
pracovní pozice řidiče

pracovní pozice znamená 
pro pracovníka 
dlouhodobé odloučení od 
rodiny a blízkých

vzhledem ke krachům 
ostatních dopravců snad 
nebude problém najít 
kvalifikované řidiče

P - 2

průměrná mzda v 
dopravě

nehodnoceno

V ročenkách Českého statistického úřadu se zpracovává průměrná mzda v dopravě 

v pětiletých intervalech. Poslední údaj z roku 2005 není možné považovat za dostatečně 

vypovídající, proto toto kritérium nebylo hodnoceno.

______________
53 Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice v letech 1993 - 2008. MPSV.cz [online]. 2009, 

[cit. 2010-04-12]. Dostupný z WWW: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/4467/BROZURA_2008.xls>.
54 ŠŤASTNÁ, Anna. Pohyb obyvatel České republiky v roce 2009. Demografie.info [online]. 15.3.2010, [cit. 

2010-04-12]. Dostupný z WWW: 

<http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=697&PHPSESSID=b3d2510abb1c944a228a16863ee6

e74d>. ISSN 1801-2914. 
55 Graf nezaměstnanosti 2009. Propusten.cz [online]. 2009, [cit. 2010-04-12]. Dostupný z WWW: 

<http://www.propusten.cz/info/rust_nezamnestanosti.html>.
56 Nezaměstnanost v ČR, vývoj, rok 2010. Kurzy.cz [online]. 2010, [cit. 2010-04-12]. Dostupný z WWW: 

<http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/>.
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TECHNOLOGICKÝ SEKTOR
Ovlivňující faktory Analýza dosavadního 

vývoje
Předpoklad vývoje Hrozba nebo 

příležitost (H/P)
schopný vozový park společnost vlastní 

nákladní automobily, 
které nejsou starší tří let

vzhledem k uzavřenému 
kontraktu, lze předpokládat, že 
dodávky nových vozů budou 
pokračovat

P - 2

rychlé zastarávání 
vozového parku

průměrná nájezd jednoho 
kamionu je 7500 
km/měsíc; z toho plyne 
velký kilometrový 
proběh, to může mít za 
následek vyšší 
poruchovost a zastarávání

vzhledem k vysokým fixním 
nákladům v důsledku leasingu, 
lze předpokládat, že se 
společnost bude snažit najezdit 
ještě více km s menším 
počtem kamionů

H - 3

IT podpora společnost je dobře 
podporuje své podnikání 
prostřednictvím IT 
technologií

lze předpokládat, že IT 
podpora bude nadále na dobré 
úrovni a bude aktualizována 
(např. mapové podklady)

P - 1

školení řidičů školení řidičů bylo 
financováno 
prostřednictvím dotace

toto školení provádí dodavatel 
automobilů, s ním by bylo 
možné dojednat dohodu o 
školení jako bonus za 
odebraná auta

P -1

nevyužité přepravní 
kapacity

ze zahraničí se vracejí 
kamiony často prázdné

mohly by se spustit 
internetové dodavatelské e-
aukce, které by byť za nižší 
cenu naplnily kamion 
požadovaným směrem

P - 3

vlastní servis firma má svůj servis, 
který byl dosud používán 
pro menší opravy, nyní se 
servis rozšiřuje

servis by se mohl rozšířit o 
doplňkové služby, jako 
například asistenční služby, či 
odtah nákladních vozidel

P -3

vlastní čerpací stanice společnost má již několik 
let čerpací stanici pro svá 
vozidla

díky zkušenostem, by mohla 
nabídnout tyto služby i široké 
veřejnosti; případně 
provozovat další čerpací 
stanice

P - 3

průměrný web společnost má jen 
průměrné webové stránky

dnes existuje mnoho tvůrců 
webových stránek, možností je 
nespočet

P - 4

zastaralé IT vybavení firma má zastaralé IT 
vybavení; starší vybavení 
může být poruchové

díky neustálému zlevňování 
dnes není velkou investicí 
nové vybavení

P - 1

vlastnictví certifikátů ISO 
a ADR

firmě byly uděleny ISO 
certifikáty a povolení 
k přepravě nebezpečných 
materiálů

společnost by mohla 
pokračovat v získávání ISO 
certifikátů, i například získat 
„pečeť kvality“ PHM, při 
rozšíření čerpací stanice

P - 2

možnost kombinované 
dopravy, komplexní 
služby

společnost nabízí skrze 
zprostředkovatele 
kombinovanou dopravu

tohoto může společnost využít 
jako konkurenční výhody, 
zejména vidím možnost 
zlepšení prezentace této služby 
na webu

P - 3
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Po provedení metody MAP lze dospět k závěru, že největšími hrozbami pro společnost 

jsou následující faktory: 

- omezení jízdy kamionů

- zvýšení DPH

- možné vyšší zdanění po volbách

- vyšší cena nafty

- pohledávky.

Výše uvedené problematické faktory budou dále analyzovány v následující kapitole.

4.5. ANALÝZA PROBLÉMOVÝCH FAKTORŮ VYPLÝVAJÍCÍCH

Z METODY MAP

Na základě metody MAP a hodnocení jednotlivých faktorů lze identifikovat pět 

následujících faktorů, které mohou být pro společnost výraznou hrozbou. Další analýzu těchto 

faktorů prováděl autor sám, jedná se proto o velmi subjektivní pohled na daný problém.

Omezení jízd kamionů se dotýká všech konkurentů v oboru nákladní autodopravy.

Lze předpokládat, že po volbách a ustanovení nové vlády se dostane i na výše zmiňovaný 

páteční zákaz jízdy kamionů. Je to vládní nařízení, které není možné obcházet. Jako jednu 

z alternativ jak omezit dopady tohoto zákazu, lze vidět ve sdružení Česmad. Česmad by 

mohlo u politiků lobovat za co nejkratší páteční omezení. V případě, že omezení kamionů 

opravdu projde legislativním procesem, bylo by namístě využít na tyto dny a hodiny 

nabízenou kombinovanou dopravu a přepravovat v této době zboží po železnici. Toto by 

kladlo zvýšené nároky na dispečink a organizování jízdy vozidel. Jako krajní řešení lze 

předpokládat protesty autodopravců, spojených s blokádami silnic. S tímto však nelze 

souhlasit.

Zvýšení DPH.. DPH bylo zvýšeno o jeden procentní bod, tedy z 19 % na 20 %. Toto 

má za následek zdražení služby pro koncového spotřebitele. Spolu se zvýšením DPH, byla 

navýšena i spotřební daň z pohonných hmot a to o 1Kč/l. Toto zvýšení daní má být pouze 

přechodné a bylo schváleno v rámci „Janotova úsporného balíčku“. Ovšem lze předpokládat, 

že toto navýšení daní bude mít trvalý charakter, zejména s ohledem na státní rozpočet, resp. 
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státní dluh. Otázkou do budoucna bude jistě harmonizace v oblasti DPH v zemích EU. Dnes 

je situace značně rozpolcená, například země jako Maďarsko či Švédsko mají sazbu DPH na 

25 %, zatímco např. Lucembursko má sazbu DPH 15%.57 Vzhledem k tomu, že krácení daně 

je trestný čin, nezbývá tedy nic jiného, než se s touto sazbou smířit.

Možné vyšší zdanění po volbách by bylo pro všechny firmy velmi nepříjemné. Pokud 

volby vyhraje levice a získá ve vládě dostatečně silný mandát, lze předpokládat, že k navýšení 

daně z příjmu PO opravdu dojde.58 Jako možné řešení se zde nabízí, aby se sídlo firmy 

přestěhovalo do zahraničí, resp. do daňových rájů. Tento jev je možné pozorovat již nyní. To 

dokazuje fakt, že firmy se opravdu bojí navýšení daní. Z informačních zdrojů vyplývá, že již 

12 000 firem má své sídlo v zahraničí. Poptávka po službách, které zajistí formality spojené 

s přesunem firmy do zahraničí se zvýšila o 20 až 30 procent.59 Zájem přitom nemají jen velké 

podniky, ale i menší a střední firmy, což značí vážnost celé situace. S vyšším zdaněním firmy 

nemohou nic dělat. Snad naši zákonodárci řádně nastudují Lafferovu křivku, až budou o 

zvýšení daní jednat. Zde lze jako jedinou alternativu doporučit přestěhování sídla firmy do 

zahraničí v případě, že daně budou neúnosně vysoké.

Vyšší ceny nafty jsou přímo spojeny s navýšením DPH a navýšením spotřební daně.

Vyšší ceny nafty vedou dopravce k jedinému logickému řešení a to je zdražení služeb. To 

v konečných důsledcích pociťuje konečný spotřebitel. Výše je uveden graf složení ceny 

benzinu. Obdobná situace je i u nafty. Zdanění se pohybuje kolem hodnoty 62% z prodejní 

ceny. Středně velká firma nemůže nic udělat s nákupní cenou rafinérií, ani se zdaněním. Zde 

lze doporučit odebírat naftu do vlastní čerpací stanice nikoli zprostředkovaně, ale přímo od 

rafinérie; příp. distribuční společnosti. Výše marží činí cca 6% z celkové ceny. Úspora z ceny 

v řádu jednoho či dvou procent se zdá být malá, avšak při propočtu najetých km a počtu aut 

může být velká.

______________
57 GOLA, Petr. V Česku je DPH vyšší, i v ostatních zemích EU?. Finance.cz [online]. 25.1.2010, [cit. 2010-04-

12]. Dostupný z WWW: <http://www.finance.cz/zpravy/finance/249464-v-cesku-je-dph-vyssi-i-v-ostatnich-

zemich-eu-/>.
58 ČSSD chce po volbách zvýšit daně. CT24.cz [online]. 30.1.2010, [cit. 2010-04-12]. Dostupný z WWW: 

<http://www.ct24.cz/domaci/79547-cssd-chce-po-volbach-zvysit-dane/>.
59 České firmy častěji uvažují o stěhování do daňových rájů, i kvůli politice. CT24.cz [online]. 1.4.2010, [cit. 

2010-04-12]. Dostupný z WWW: <http://www.ct24.cz/ekonomika/85688-ceske-firmy-casteji-uvazuji-o-

stehovani-do-danovych-raju-i-kvuli-politice/>.
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Pohledávky a jejich nevymahatelnost straší v dnešní době většinu společností. V této 

oblasti podnikání je vymahatelnost pohledávek velmi složitá. Firmy často nemají, žádný větší 

majetek. Mají pronajaté prostory, auta financují prostřednictvím operativního leasingu. To 

jsou hlavní důvody, proč se zde vymáhají špatně pohledávky. Toto se týká především

podnikání v oblasti spedice. Při sjednávání běžných obchodů je dobré využít některých 

serverů, které poskytují seznam dlužníků. Například server Dlužníci neplatiči60 či placený 

server Oktopus. Při vzniku a vymáhání pohledávek může být nápomocna některá z firem, 

která se specializuje na odkup pohledávek, či poradenství s jejich vymáháním. Zde je důležité 

zmínit to, že odkup pohledávek se děje vždy za výrazně nižší cenu než nominální.

Po analýze problémových faktorů vyplývajících z metody MAP lze dospět 

k praktičtějším závěrům, než je statistické extrapolace. Z výše uvedených poznatků je patrné, 

že zdanění pohonných hmot je na hodnotě 62 procent. Nákupní ceny PHM jsou kolem třiceti 

procent. Právě těchto 30% ovlivňuje nejvíce cenový vývoj surové ropy a náklady na její 

zpracování v rafinériích. Z celkového pohledu ceny nafty je nejdůležitější právě zdanění, 

jelikož tvoří nejvyšší část z celkové ceny. Vzhledem k tomu, že státní rozpočet je značně 

deficitní, může být firma v ohledu vývoje ceny nafty značně skeptická. Pravděpodobně dojde 

k dalšímu navýšení spotřebních daní, příp. DPH. 

4.6. NÁVRHY

Po zhodnocení dosažených výsledků bude následující text zaměřen na návrhy a 

doporučení, které by mohly zajistit zlepšení stávajícího stavu, případně eliminovat hrozby, 

které mohou nastat v budoucnu. 

Při pokusu o predikci budoucí ceny nafty na základě metody extrapolace autor dospěl 

k závěru, že nafta by měla zlevnit v následujících dvou kvartálech, tedy druhém a třetím 

čtvrtletí o více jak dvě koruny. V dalších dvou čtvrtletích by se měla cena nafty pozvolna 

zvyšovat až k hodnotě 27,23 kč/l. Vzhledem k této skutečnosti lze navrhnout v daném období 

nakoupit vyšší zásoby nafty do firemní čerpací stanice. Dalším doporučením je pokusit se 

vyjednat si podmínky pro další odběr nafty za fixovanou cenu, která by měla být v daném 

______________
60 Dlužníci neplatiči [online]. 2010 [cit. 2010-04-12]. Seznam dlužníků a neplatičů. Dostupné z WWW: 

<http://www.dluznici-neplatici.cz/seznam-dluzniku/>.
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období, tj. třetí čtvrtletí 2010, nejnižší. Firmě by nákup nafty za fixovanou cenu pomohl 

zjednodušit kalkulaci dopravy a tak by zákazníci nemuseli dlouho čekat na výslednou cenu 

služby. Druhou stranou mince je, že dnešní dodavatelé pohonných hmot jsou velmi opatrní a 

vyjednávání by byla obtížná. Je potřeba také zmínit, že se jedná o výpočet založený pouze na 

statistické metodě.

Při aplikaci metody MAP bylo analyzováno celkem 37 faktorů. Následně došlo 

k identifikace pěti vysoce pravděpodobných hrozeb, ale také několik příležitostí ke zlepšení. 

Největšími hrozbami pro firmu jsou: pohledávky, vyšší cena nafty, možné vyšší zdanění po 

volbách, zvýšení DPH, omezení jízdy kamionů. Společnost jako taková může aktivně 

zasáhnout do problémů v oblasti pohledávek, výše ceny nafty i navýšení daní po volbách. 

Co se týče řešení problému pohledávek, tak to bylo nastíněno v kapitole 4.5. Analýzy 

problémových faktorů vyplývajících z metody MAP. Firma může začít používat servery 

sdružující seznamy dlužníků a těmto obchodním partnerům se vyhýbat. Konkrétně se jedná o 

servery Oktopus a Dlužníci neplatiči. Pokud k pohledávce z obchodního styku dojde, což je 

velmi pravděpodobné, je třeba to aktivně řešit. Jestliže není s dlužníkem rozumná domluva a 

odmítá zaplatit, můžeme z pohledávky dostat peníze v zásadě dvěma způsoby. Rychlejším 

způsobem je prodej pohledávky specializované společnosti, která se na vymáhání pohledávek 

soudní cestou specializuje. Cesta prodeje pohledávky je rychlá, avšak z nominální ceny 

pohledávky nikdy nedostaneme sto procent, protože si tyto společnosti určují různé procento 

rizikového faktoru. V zásadě záleží na tom, zda-li má dlužník nějaký majetek anebo se již 

potácí na hranici krachu, či je dokonce předlužen. Druhý způsob je o poznání časově 

náročnější, avšak z pohledávky můžeme dostat více peněz, než-li při odkupu pohledávky 

specializovanou firmou. Při pohledávce do 100 000 Kč lze podat žalobu u okresního soudu o 

zaplacení dlužné částky. Při částkách nad 100 000 Kč se žaloba podává u krajského soudu. 

S tímto úkonem firmě může pomoci advokát, který firmu na základě procesní plné moci může 

zastupovat v celém řízení. Pokud soudní spor firma vyhraje, soud vydá platební rozkaz, který 

dlužníkovi přikazuje zaplatit dlužnou částku spolu s úrokem z prodlení. Dlužník může podat 

platební odpor. V případě, že nezaplatí, lze využít služeb soudního exekutora, který zabaví 

dlužníkův majetek. Ten je prodán v dražbě a z výtěžku je uspokojena pohledávka a provize 

exekutora. Vzhledem k tomu, že společnost nemá podnikového právníka, ale využívá služeb 

advokátní kanceláře, tak lze doporučit alespoň exekutorský úřad, například JUDr. Milana 

Usnula.
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Dalším faktorem, který byl identifikován v metodě MAP byla cena nafty. Možné 

řešení bylo nastíněno již výše v odstavci věnovanému výsledkům extrapolace. Dalším 

řešením při snaze zajistit do kamionů levnější naftu by mohlo být tankování v zahraničí. 

Samozřejmě, že všechny přepravní služby nejsou mezinárodní. Avšak u těch mezinárodních 

by řidiči měli maximálně využít možnosti tankovat v Rakousku a Německu, kde je nafta

levnější. Dále by mohli dotankovat plné nádrže těsně před přejezdem hranic do České 

republiky. Nesmí však tankovat naftu do dalších nádob, jednalo by se o krácení daní, což je 

trestný čin. 

Proti navýšení daní z příjmu právnických osob může společnost bojovat jen tím, že 

přemístí své sídlo do zahraničí, zejména do země označované jako „daňové ráje“. Vážnost 

situace dokládá fakt, že poptávka po službách spojených s přemístěním firmy do daňového 

ráje vzrostla o 20 – 30 %. Například pokud by firma chtěla přemístit sídlo na Kypr postupuje 

se ve zkratce následovně. Kyperskému obchodnímu rejstříku je třeba doložit: kopie 

zakládajících listin, rozhodnutí valné hromady o přesunu sídla, osvědčení o existenci, čestné 

prohlášení jednatele a jméno společnosti pod kterým bude fungovat na Kypru. Pokud nejsou 

požadovány další dokumenty, dostane společnost prozatímní osvědčení o registraci na Kypru. 

Do šesti měsíců pak musí předložit dokumenty o tom, že byl proveden výmaz z Obchodního 

rejstříku v České republice. Následně je společnosti vydáno osvědčení, že je řádně 

registrována jako právní subjekt na Kypru. Dalším řešením může být založení nové právnické 

osoby na Kypru. Tyto služby zajišťují specializované firmy a ceny začínají na 1500 EUR.

Další omezení jízdy kamionů, které je takříkajíc na spadnutí lze jej ovlivnit 

pravděpodobně jen prostřednictvím sdružení automobilových dopravců ČESMAD. Dalším 

možným východiskem je více využívat kombinovanou dopravu a v problémových dnech a 

hodinách využívat železniční přepravu.
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5. ZÁVĚR

Strategická analýza je důležitá a nedílná součást manažerské práce ve všech odvětvích. 

Na současném trhu panuje velmi tvrdý konkurenční boj, kdy slabší firmy rychle krachují. 

Správná aplikace strategické analýzy může leccos napovědět a díky ní lze formulovat takovou 

strategii, díky které společnost nejen přežije, ale i získá lepší postavení na trhu nebo se stane 

leaderem v oboru.

Touto diplomovou prací jsem se pokusil popsat některé metody používané při 

strategické analýze a prognózování. Cílem této práce bylo sestavit strategickou analýzu a 

provést prognózování určitých faktorů, které jsou pro podnikání klíčové. Strategická analýza 

se v hlavních bodech opírá o zpracovanou PEST analýzu, Porterovu analýzu pěti 

konkurenčních sil. Na základě provedených analýz byly provedeny tři metody prognózování. 

Diplomová práce se v zásadě dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je 

věnována strategickému myšlení, dále strategické analýze, ve které byl kladen důraz na PEST 

analýzu a Porterův model pěti konkurenčních sil. Dále je v teoretické části popsána 

problematika prognostiky. Na konci teoretické části je shrnutí. Úvodem praktické části této 

diplomové práce byla přestavena společnost a dále byla aplikována výše zmíněná teorie. 

Důraz byl kladen na vypracovaní PEST analýzy, Porterův model pěti konkurenčních sil a

metodám prognózování. 

Pomocí metody extrapolace byl proveden pokus určit budoucí cenu ropy a nafty. Zde 

bylo dospěno k závěru, že cena ropy není na ceně nafty závislá. Dále pomocí metody 

extrapolace bylo zjištěno, že dle statistických výpočtů se cena nafty sníží v následujících dvou 

čtvrtletích o dvě koruny a v dalších dvou čtvrtletích se cena nafty zvýší o padesát haléřů. 

Vývoj ceny ropy bude mít po celou dobu extrapolovaného období, tj. 1 rok, mírně sestupnou 

tendenci a dle statistických údajů klesne až k 61 USD/barel.

Další prognóza byla provedena metodou MAP, ve které byla použita vypracovaná

PEST analýzu z oblasti strategické analýzy. Jednotlivé faktory byly uspořádány do tabulky 

dle sektorů PEST. U těchto faktorů bylo slově doplněno hodnocení dosavadního vývoje. Na 

základě aktuálních zdrojů, zejména internetových článků, byl proveden pokus o předpoklad 
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budoucího vývoje. Dále bylo u jednotlivých faktorů hodnoceno, zda se jedná o příležitost 

nebo hrozbu a k tomuto hodnocení byla přidaná číslice vyjadřující míru rizika, resp. 

příležitosti. Na základě míry rizika bylo identifikováno pět faktorů, které představují pro 

společnost vážnou hrozbu. Byly to následující faktory: omezení jízdy kamionů, zvýšení DPH, 

možné vyšší zdanění po volbách, vyšší ceny nafty a pohledávky. Těchto pět faktorů bylo dále 

analyzováno.

Na konci této diplomové práce jsou uvedeny návrhy na řešení problematických 

faktorů, které byly identifikovány pomocí metody MAP.

Jsem si vědom skutečnosti, že problematika strategické analýzy je tak obsáhlá, že ji 

nelze podrobně popsat v jedné diplomové práci. V průběhu psaní diplomové práce proběhly 

konzultace s vedoucí dispečinku, která mi poskytla cenné rady a informace. Díky ní jsem 

získal tolik potřebný náhled na firmu jako celek. Věřím, že tato práce bude pro společnost 

přínosem a že mé poznatky budou použity pro řešení některých problémů. 
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Seznam zkratek

ADR-RID přeprava nebezpečných nákladů

apod. a podobně

atd. a tak dále

ATP přeprava nákladů pod kontrolovanou teplotou

CNG stlačený zemní plyn

CZK česká koruna

Česmad České sdružení automobilových dopravců

€ euro

EURO emisní norma

GPS globální poziční systém

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci

IT Informační technologie

Kč Koruna česká

Kčs Koruna československá

KLM Klub logistických manažerů

LPG zkapalněný ropný plyn

MAP monitoruj, analyzuj, prognózuj

např. například

obr. obrázek

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

popř. popřípadě

resp. respektive

RoLa přeprava kamionů po železnici

RoRo přeprava kamionů na lodi

s. r. o. polečnost s ručením omezeným

tab. tabulka

tj. to je

TQM Total quality management

tzv. tak zvaný

USD americký dolar
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