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1. ÚVOD 

Úspěšnost a stabilita podnikatelských subjektů závisí zejména na jejich schopnosti 

dosahovat výhodné tržní pozice. Trh je systém složený z prvků, jejichž vzájemné působení 

vytváří konkurenční atmosféru. Zákonitosti fungování společnosti v daném systému 

vyzdvihují mimořádně významný element konkurenčního prostředí, konkurenceschopnost.  

 K napsání této diplomové práce mě inspirovala tématika konkurenceschopnosti 

společností. Daná záležitost není samovolným jevem, nýbrž atributem, jehož je zapotřebí 

vybudovat a udržovat. Konkurenční podmínky kladou na firmy nemalé požadavky. Obstát 

v takto dynamizovaném prostředí vyžaduje maximální koncentraci a úsilí. Každodenní 

součástí podnikového života je řešení problémů, dysfunkcí, nesrovnalostí. Zmiňované otázky 

mnohokrát vyúsť ují ve vznik krizových situací, které značně narušují konkurenceschopnost 

podniku.   

 Teoretickou část této práce věnuji problematice krizových situací a oblasti 

strategického řízení podniků. Přiblížím zde, jaké jsou příčiny svízelných okolností, a uvedu 

strategie řešení těchto nepříznivých stavů limitujících konkurenceschopnost podniku. Poté 

svou pozornost zaměřím na otázku strategických analýz, jež jsou významnými záležitostmi 

vytyčujícími strategickou orientaci podniku. Okrajově rovněž zmíním otázku malých a 

středních podniků.  

Praktická část mé diplomové práce se bude opírat o poznatky z teoretické roviny. 

Odrazovým můstkem je zde podnik ABC malé kategorie, provozující hotelové zařízení. Na 

základě strategických analýz se specializuji na identifikaci krizového potenciálu podniku 

ABC. Vymezím ty nejpodstatnější krizové oblasti a uvedu strategie, jež mají potenciál 

zamezit případným hrozbám, narušujícím konkurenceschopnost firmy ABC.  

K napsání práce tohoto zaměření mě podnítila skutečnost, že malé podniky jsou 

nejčastějším terčem útoku krizových symptomů. Tyto společnosti nedisponují tak silnými 

zbraněmi jak velcí spoluhráči. Současná ekonomická krize je další přitěžující okolností, která 

postihuje ekonomické subjekty plošně. Udržení konkurenceschopnosti malých podniků je 

úkolem velmi náročným. Hodlám přiblížit alespoň elementární poznatky v této oblasti.  

Tato diplomová práce si klade za cíl sestavit strategii zachování konkurenceschopnosti 

podniku ABC.  
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2. TEORETICKÉ UCHOPENÍ PROBLEMATIKY MALÝCH A 

STŘEDNÍCH PODNIKŮ 

2.1 PŘÍNOSY A OMEZENÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ 

Malé a střední podniky1 (dále jen MSP) představují typ podnikatelských jednotek 

charakterizujících se nejvyšší početností. Většina lidí vydávajících se na podnikatelskou dráhu 

zakládá právě malou či střední firmu. Pokud bychom hovořili v číslech, podíl MSP nad 

ostatními typy podniků představuje hodnotu 99,8% v rámci EU. V ČR se procentuální 

převaha MSP pohybuje ve stejném pásmu. 

Vývoj počtu MSP v ČR v letech 1999 – 2006 zobrazuje následující ilustrace (viz graf 

2.1), která rozlišuje podnikání fyzických osob2 (FO) a právnických osob3 (PO).  

Graf 1: Vývoj počtu MSP v ČR v letech 1999 – 2006 
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(přepracováno ze zdroje Staňková, 2007, str. 6.) 

Samotná čísla ovšem nevykreslí plnohodnotnou představu o významu, jaký malé a 

střední podniky mají. Je proto zapotřebí zmínit jejich specifika, společenské a ekonomické 

přínosy, jakož i omezení. [18] 

                                                           
1 Co se týče jejich klasifikace, můžeme se zejména opřít o 3 typy dělení MSP. Jedná se o členění dle doporučení 
Komise EU (mikrofirma čítá do 10 pracovníků, malá firma do 50 a střední do 250 zaměstnanců), dále dělení 
MSP české statistiky (malý podnik čítá do 20 a střední podnik do 100 pracovníků), třetí klasifikace vychází z 
pojetí zákona na podporu podnikání, které je podobné členění podniků dle doporučení komise EU. Dále se 
člení MSP dle výše obratu, hodnoty aktiv a nezávislosti. [18] 
2 Fyzická osoba je nositelem subjektivních práv a povinností. Fyzickou osobou je člověk od svého narození do 
své smrti. [5] 
3 Právnická osoba je subjekt odlišný od člověka, který má podle platného práva právní subjektivitu, tzn., že 
jedná svým jménem, může nabývat práv a povinností a je sám odpovědný svým majetkem. [5] 
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2.1.1 Specifika malých a středních podniků 

Malé a střední firmy často bývají rodinnými podniky, kde vlastník je současně 

vrcholovým manažerem, a v podniku jsou zaměstnávání další rodinní příslušníci. Velké 

podniky jsou charakteristické tím, že vlastnictví je odděleno od řízení, tzn. vlastník nebo 

vlastníci rozhodují o významných otázkách firmy, avšak opravdové vedení je ponecháno 

managementu. Vlastníci ve velkých firmách nemusí disponovat potřebnými schopnostmi a 

znalostmi pro její vedení, naopak u MSP je to nutnost.  

 Na základě výzkumů prováděným hlavně v Rakousku a Německu, většina MSP končí 

svou působnost do 5 let od svého vzniku. Za nejkritičtější období se považuje prvních 4 - 7 let 

provozování podnikatelské činnosti. V další etapě se pravděpodobnost setrvání podniku 

zvyšuje a jeho pozice na trhu je v podstatě stabilizovaná. Nedostatek kapitálu a zkušeností 

jsou hlavními příčinami neúspěchu MSP. Navíc banky tyto podniky zpravidla nepovažují za 

perspektivní žadatele o úvěr. Tento fakt ale nemůže vést k mylným představám o nízké úrovni 

přínosu MSP pro ekonomiku jako celek. MSP mají vysoký potenciál a další výhody, o 

kterých bude řeč v kapitole níže, proto vláda a EU poskytuje MSP pomoc v podobě různých 

forem podpor. [20] 

 

2.1.2 Společenské přínosy malých a středních podniků 

Máme-li podat výčet těch nejdůležitějších společenských přínosů MSP, musíme 

poukázat na tyto záležitosti: 

o těsné vazby mezi podniky a regiony, 

o zaměstnanost v regionu, 

o efekty z podnikání zůstávají v regionu, 

o ekonomický rozvoj regionu,  

o zapojení MSP do kulturního života regionu, 

o sponzorování různých akcí, 

o charitativní činnost MSP, 

o obnovování historické architektury měst. [18] 

 

2.1.3 Ekonomické přínosy malých a středních podniků 

Ekonomické přínosy MSP jsou spojeny s následujícími skutečnostmi: 

o flexibilita, pohotové přizpůsobování se měnícím se skutečnostem, 

o přinášení drobných nesčetných inovací, 
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o angažovanost v okrajových oblastech trhu, které nejsou pro větší podniky zajímavé, 

o nositelé zaměstnanosti. [18] 

 

2.1.4 Omezení malých a středních podniků 

Nevýhody MSP lze spatřovat v: 

o menší ekonomické síle oproti velkým společnostem, 

o větší obtížnosti získání kapitálu a omezující možnosti rozvojových kapacit, 

o slabší pozici ve veřejných soutěžích o státní zakázky, 

o ztížené možnosti zaměstnávat špičkové odborníky, vědce, manažery apod., 

o konkurenčních, často nadnárodních firmách, které aplikují dumpingové ceny4 a 

zavádějí řadu inovací, 

o legislativě. [18]  

 

2.2 KRIZOVÉ SITUACE MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 

 Není tajemstvím, že podnikatelské prostředí se vyznačuje nestabilitou, neurčitostí.  

Nestabilitu prostředí lze charakterizovat jako prostředí s měnícími se okolnostmi. Častým 

důsledkem nevhodné reakce podniku na měnící se okolnosti v prostředí je vznik krize. Aby se 

firmy tomuto nežádoucímu stavu vyhnuly nebo zmírnily jejich negativní důsledky, zavádějí 

speciální manažerské praktiky. Některé zmiňované postupy jsou uvedeny v textu níže.  

 

a) Prevence 

 Prevence má za cíl problémům předcházet, nikoliv je následně řešit. Preventivní 

opatření je mnohem méně nákladné v porovnání s řešením nastalé problémové nebo krizové 

situace. Každý podnikatelský subjekt by proto prevenci měl ve své činnosti uplatňovat. Aby 

preventivní zásah mohl být uskutečněn, podnikatel musí mít potřebné informace, podklady 

k tomu, aby rozpoznal ty skutečnosti, které by mohly v budoucnu vyústit v problém. Dané 

informace se týkají zejména: 

o minulých klíčových skutečností, 

o současného průběhu procesů, 

o předpokládaných vývojových otázek, které by pro danou firmu mohly znamenat 

ohrožení. [18] 

                                                           
4 Dumpingová cena je cena produktu, která nepokrývá náklady na výrobu. Užívá se k likvidaci konkurence, 
udržení se na trhu nebo k úspěšnému vstupu na trh. [21]  
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b) Respektování rizika 

 Riziko můžeme vymezit jako takovou situaci nebo jednání, které se vyznačují 

poměrně vysokou pravděpodobností nezdaru. [9] V rámci každého podnikatelského 

rozhodnutí je záhodno počítat s rizikem. Málokdy se podnikatelský subjekt ocitá v situaci 

naprosté jistoty. Obecně platí, že rizikovější projekty jsou ty, u kterých se očekává vyšší 

výnos. Z praxe dále vyplývá, že snem podnikatelů je vydělat peníze s minimálním rizikem. 

Bohužel neexistuje univerzální doporučení, čeho by se měl podnikatel vyvarovat, literatura 

však nabízí zajímavé názory na tuto otázku. O rizicích rovněž bude řeč v kapitole 2.3.1 

v souvislosti se současnou ekonomickou krizí. 

• Nenaplněný podnikatelský záměr – podnikatelský záměr podnikatel sestavuje 

zpravidla na začátku jeho podnikatelských aktivit. Je to stěžejní dokument, který 

podnikateli říká, zda se má vůbec do podnikání pustit. V rámci nenaplněného 

podnikatelského záměru se skutečnost nevyvíjí dle stanového plánu. Důvodů proč se 

tak děje je spousta: 

o chybně zaměřený předmět činnosti, 

o nedostatečný průzkum trhu, 

o neperspektivní obor, region s vysokým převisem nabídky nad poptávkou, 

o příliš optimistické vize v obratech, příjmech, ziscích, 

o nepředvídaná vnější skutečnost, se kterou podnikatel nepočítal a další. 

• Opojení úspěchem – i úspěšný podnikatel může snadno svůj podnik ohrozit. 

Podnikatel je opojen zdárným vývojem podniku a bezmyšlenkovitě se vrhá do dalších 

aktivit, např. vystup na nové trhy, nové investice. Takové to záměry mají i jiní 

podnikatelé a může dojít a přesycení trhu nebo se optimistické předpoklady nenaplní. 

Existuje zde riziko v podobě nesolventnosti podniku.  

• Příležitost dělá zloděje – podvody a zpronevěry nejsou bohužel výjimkou. Podnikatelé 

nastavují kontrolní mechanismy, které uchránily před vznikem těchto záležitostí.  

• Selhání managementu – provádění manažerských rozhodnutí je součástí každodenní 

rutiny manažera. Jakékoli chyby v jejich činnosti může nepříznivě ovlivnit vývoj 

firmy. Do této problematiky se zařazuje celá řada důvodů selhání managementu. 

Můžeme zde zařadit nedostatečné přizpůsobování se na změny, neuspokojivé 

manažerské schopnosti, neznalost zaměstnanců, nepostačující orientace ve vnitřním a 

vnějším prostředí firmy a řada dalším faktorů. [18]  
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c) Krizové řízení 

 Zde přichází na řadu tématika krizí a krizového řízení.  To znamená, že již nebudeme 

hovořit o prevencích, ale předpokládáme, že krize v podniku nastala. V centru pozornosti 

budou opatření, které podniky z krize vyvedou. Krizovému řízení, jakož i obecně otázce 

samotné krize se konkrétněji budeme zabývat v kapitole 2.3.  

 

2.3 KRIZE V PODNIKU A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ 

2.3.1 Vstup do problematiky  

 Je samozřejmé, že v následujících kapitolách se podrobněji zaměříme na krizové 

situace v podniku. Nelze zde ovšem opomenout otázku světové hospodářské krize, která je 

v současnosti tématem číslo jedna. V následujícím textu se také zmíníme o této problematice.  

 V literatuře se dozvídáme, že současná globální ekonomická krize, která svírá 

celosvětovou ekonomiku od roku 2007, má vlastnosti počítačového viru – je nápaditá, 

adaptabilní a inovativní. Ekonomická krize není jevem nepředvídaným ale předpokládaným. 

Současný stav se očekával snad 10 let. Velmi podstatným zjištěním byla i skutečnost, že krize 

nezasáhne rozvojové země ale především státy vyspělé.  

 Pro podnikovou sféru ekonomická krize přináší mnoho poučení pro budoucnost. Tyto 

podněty se zejména projevují v oblasti hodnocení rizik managementu podniku. Ekonomické 

subjekty jsou si vědomy, že působí v prostředí, jehož proměnlivost je mnohonásobně vyšší 

než v kdykoliv jindy v minulosti. Zvyšuje se význam pojmů, jako je riziko a nejistota 

v běžném hospodářském životě. Riziko se promítá nejen do oblasti investičních rizik, ale 

rovněž do běžného finančního řízení podniku. Podnik se v obvyklém i vyostřeném 

ekonomickém prostředí utkává s velkým množstvím rizik. Vlivem hospodářské krize však 

některá rizika nabyla na významu, jsou to mj.  

• Riziko manažerské nezodpovědnosti – manažerská nezodpovědnost existovala vždy, 

nicméně její projevy nikdy nevedly k tak rozsáhlým škodám jak dnes.  

• Rizika moderních trhů – mnoho států přichází v důsledku ekonomické krize o svůj 

rating5, roste počet státních bankrotů (např. Island na přelomu let 2008 a 2009). 

                                                           
5 Rating je pojem, který znamená vyhodnocování platební schopnosti (schopnosti dostát svým závazkům) tržních 
subjektů i jednotlivých států. [22] 



 7 

• Riziko platební neschopnosti – v důsledku hospodářské krize se především v roce 

2009 platební neschopnost stala standardním jevem v bohatých, vyspělých 

ekonomikách.  

Zajímavá je též záležitost obvyklé reakce českých podniků na ekonomickou krizi. 

Podniky v ČR a jejich reakce na krizi se vyznačují některými jasnými a typickými znaky. 

Jedná se především o tyto atributy:  

• Podniky krizi dlouho podceňovaly. Ve většině případů začaly podniky řešit její 

závažnost až v prvním čtvrtletí roku 2009. Optimální by bylo období října až prosince 

roku 2008.   

• Firmy mají nedostatečný systém vyhodnocování rizik. Na krizi jsou upozorněny tím, 

že jejich odbyt nesplňuje očekávané parametry.  

• Podniky se zpožděním započaly přijímat potřebná opatření. Týká se to především 

propouštění, snižování ostatních nákladů a další. 

• Podniky nebyly na krizi připraveny. Důvody byly různé. Vyjmenovat můžeme např. 

nedostatek rezerv a velká závislost na cizích zdrojích. [9]   

 

2.3.2 Krize v podniku a krizové řízení 

 Krizi podniku lze uchopit jako situaci různé časové délky, ve které se rozhoduje, zda 

se podnik navrátí do situace, ve které byl před vznikem krize, nebo je perspektivně ohroženo 

dosahování podnikových cílů, případně jeho další existence.  

 Podnik působí v turbulentním podnikatelském prostředí. Typickým rysem 

podnikatelského prostředí je nemožnost predikce budoucího vývoje na základě vývoje 

dosavadního. Podnikatelské prostředí je tedy jakýsi dynamický systém, jehož vývoj není 

předvídatelný, protože na něj působí velké množství faktorů, které také nejsou stabilní. 

Podnikatelské prostředí se často označuje jako okolí podniku. Mezi firmou a jeho okolím 

dochází k interakci, tzn., podnik potřebuje ke své činnosti vstupy, které transformuje ve 

výstupy (výrobky a služby). Aby podnik mohl získat vstupy a současně realizovat výstupy, 

musí mít otevřený vztah ke svému okolí. Pokud podnik chce dosahovat stanovených cílů, 

musí být součástí daného dynamického nepředvídatelného systému.  

 Kromě podnikatelského prostředí existuje rovněž i vnitřní prostředí firmy. Interní 

okolí podniku lze chápat jako vnitřní strukturu, tj. uspořádání podnikových procesů, postupů, 
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procedur, činností, subsystémů6, prvků7 a vztahů, pomocí nichž podnik dosahuje stanovených 

úkolů, cílů. Významným momentem je zde skutečnost, že podnik může vývoj vnitřního 

prostředí ovlivňovat. Podnik je neustále v interakci s jeho okolím, a každá změna, která v něm 

nastane, je pro podnik významná. Změny, které nastanou v okolí podniku je zapotřebí 

promítnout do řízení vnitřního prostředí firmy. V neposlední řadě je třeba zmínit fakt, že 

veškeré změny představují pro podnik jak nebezpečí, tak i příležitost. 

 Na základě zmiňovaných poznatků se můžeme dobrat k obecným zdrojům krize 

v podniku, tj.: 

o Nerovnováha podniku mezi ním a jeho okolím, 

o Dysfunkce mezi vnitřními subsystémy podniku.  

  Krizové řízení (KŘ) představuje souhrn zásad principů a nástrojů, které se používají 

za účelem zvládnutí krize v podniku a jeho vyvedení do stavu normálního vývoje. Na KŘ lze 

nahlížet prostřednictvím dvou přístupů. První přístup lze nazvat jako KŘ v užším slova 

smyslu, kdy se krize řeší až po jejím vzniku a jejím identifikování. Teprve po identifikaci 

nastává proces krizového řízení. KŘ v širším slova smyslu začíná podstatně rychleji a to ještě 

předtím než krize nastane. Je to permanentní proces působící jako prevence k omezení vzniku 

krize s nepříznivými účinky. [20] 

 Je nutné zde podotknout, že problematika krizí v podniku je velice obsáhlým tématem. 

V následujících kapitolách pojednávajících o krizích podniku, ať  se jedná o zdroje, fáze, 

řešení krize v podniku, přiblížíme alespoň základní informace týkající se této oblasti.  

 

2.3.2.1 Zdroje krizí vycházející z okolí podniku a jeho vnitřního prostředí 

 Na podnik působí změny vycházející z jeho okolí. Okolí dále členíme na makro a 

mikroprostředí.  

v  z makroprostředí působí na podnik především změny, které jsou způsobeny: 

• společenskými faktory – zejména v legislativě a v pravidlech podnikání, 

• ekonomickými faktory – týká se to především změn v růstu hrubého domácího 

produktu, výše inflace, daňové zatížení, mzdová a sociální opatření, 

 

                                                           
6 Subsystémy jsou organizační útvary na různých stupních řízení podniku. [20] 
7 Prvky v podniku představují pracovníci a výrobní prostředky. [20] 
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• sociálními faktory – preference obyvatelstva, jeho životní styl a spotřebitelské 

rozhodování, 

• vývojem vědy a techniky – nové technologie, nová odvětví, rychlost obměny výrobků u 

zákazníků (např. mobilní telefony, nábytek apod.) 

v  do mikroprostředí zařazujeme: 

• konkurenty fungující ve sejném odvětví podnikání, 

• další společnosti, které se snaží do tohoto odvětví vstoupit, 

• dodavatele a odběratele, 

• výrobce potenciálních substitutů, kteří by mohli přetáhnout stávající zákazníky. 

v  zdroje krize z vnitřního prostředí firmy nejčastěji vychází z: 

• komplikované vnitřní struktury, 

• špatně fungujících nebo chybějících informačních toků a komunikačních kanálů, 

• nedostatků v organizování a koordinování podnikových činností. 

Výsledkem je pak dysfunkce mezi jednotlivými prvky a vnitřními subsystémy 

podniku, která může vést ke krizové situaci. [20]  

 

2.3.2.2 Vývojové fáze finanční krize v podniku a její projevy 

 Podnikový management se často cítí být obětí vnějšího působení na podnik. Avšak 

průzkumy prokázaly pravý opak. Bylo provedeno několik zahraničních výzkumů, které 

odhadují, že 70-80% podnikových krizí má svůj původ v okolí podniku, při neadekvátní 

reakci podnikového managementu na změny v něm. Dalším zjištěním je fakt, že asi 90% 

všech krizí si způsobuje podnik sám a má podstatný podíl na jejich vzniku. [20] 

 Nyní přeneseme pozornost na vývojové fáze krizové situace. Vnějším projevem 

finanční krize je platební neschopnost8. Podnik se zadlužuje a tím je ohrožena jeho další 

existence. Toto jsou ale závěrečné fáze krize. Krize začíná mnohem rychleji, než se dostane 

do finanční fáze. Finanční krize, jež trvá od vzniku krize až po zánik podniku, členíme do 4 

fází, jejichž časová období jsou odlišné v závislosti na typu krize. Krize tedy prochází 

určitými vývojovými fázemi. Výjimku tvoří případy, kdy už při vzniku krize je podnik na 

                                                           
8 Platební neschopnost je neschopnost podniku splácet své dluhy vůči bankám, dodavatelů, finančnímu úřadu, 
státu, pojišť ovnám a dalším subjektům. [20] 
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pokraji krachu (např. krize v důsledku přírodní katastrofy a technologických havárií9 a dalších 

destruktivních skutečností).  

 Vývoj krizí v podniku je možno ilustrovat také graficky. Jako příklad uvádíme 

následující vyobrazení (viz graf 2.2), které přehledným způsobem zobrazuje jednotlivé fáze 

krize.  

Graf 2.2: Vývoj krizové situace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(přepracováno ze zdroje Antušák, 2009, str. 29) 

Pozn. Na rozdíl od níže zmiňovaných fází krizí, graf předpokládá, že se podnik poslednímu 

stádiu vývoje krize vyhne a vzniklé komplikace ustojí. 

1. Potenciální krize 

 Každá krize se projevuje určitou nerovnováhou. Při jejím zvětšování může nastat 

skutečná krizová situace. Každá nerovnováha představuje potenciální krizi. Projevy 

nerovnováhy v této fázi jsou chápány jako běžné rutinní problémy. Avšak i zde se potýkáme 

s velkým problémem v souvislosti s otázkou, kdy je daná nerovnováha ještě potenciální krizí 

a kdy se dostává do fáze následující. Při řešení běžných odchylek by si měl řešitel položit 

řadu otázek, jejichž odpovědi pomohou více se v dané situaci orientovat, např.: Je 

nerovnováha stejná, jako se vyskytla v minulosti? Je nerovnováha na vyšší úrovni, než se 

vyskytla dříve?  

2. Latentní fáze krize   

  Pokud nerovnováha není dostatečným způsobem řešena v rámci potenciální fáze krize, 

rozrůstá se a tím pádem se dostává do druhé fáze krizového vývoje, tj. do latentní neboli 

                                                           
9 Příkladem technologických havárií je případ Jaderné elektrárny Černobyl. [20] 
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skryté. Nerovnováha se pomalu rozrůstá do další podnikové oblasti. V této etapě lze již 

některé symptomy krize identifikovat. Přívlastek „skrytá“ je zde příznačný, protože dané 

příznaky krize nejsou zatím zřetelné ve finanční oblasti. V této fázi se krize projevuje 

poklesem výkonnosti podniku, nepořádkem, problémy v komunikaci, fluktuací zaměstnanců, 

zvyšováním zmetkovosti, reklamací apod. Pokud jsou vzniklé nesrovnalosti manažery 

přehlíženy, zvyšování nerovnováhy dále pokračuje. Tato fáze v podniku může trvat dokonce 

několik let až do doby než „pohár trpělivosti“ přeteče a krize pokročí do třetí vývojové fáze. 

3. Akutní fáze krize 

 V akutní fázi se krize projevuje vyššími výdaji a nižšími příjmy podniku. Z toho 

vyplývá, že nerovnováha již pronikla do finanční oblasti. S určitým zpožděním je krize 

identifikována manažery na základě výstupů z účetnictví a jiných finančních ukazatelů. 

Podnik již čelí platební neschopnosti, chybí peníze na splnění závazků vůči bankám, 

dodavatelům, pracovníkům se vyplácejí jen zálohy na mzdy, zpožďují se odvody pojišť ovnám 

a dalším subjektům. Vysoké zásoby hotových, rozpracovaných výrobků i materiálu podniku 

signalizují problémy v prodeji i ve výrobě. Podnik se snaží domluvit s věřiteli o prodloužení 

splatností závazků nebo kryje dluhy dalším úvěrem, což je velmi problematické. Banky si 

pečlivě vybírají své úvěrové dlužníky, proto úvěr zde nepřichází v úvahu. Podnik se velmi 

rychlými kroky dostává do poslední krizové fáze. Takový scénář je v majoritě, málokdy se 

podniku podaří takto vyhrocenou situaci stabilizovat.  

4. Nezvladatelná krize 

  Jak už sám název této etapy krizové situace napovídá, krizi není možné vyřešit. Podnik 

končí se svou podnikatelskou činností. Jediným světlým bodem je fakt, že majetek podniku10 

může být použit na částečnou úhradu závazků. [20] 

 

2.3.2.3 Řešení krize 

 Po nástupu krize je kladen důraz na dosažení 5 základních cílů: 

 1.  určení příčin obtíží, 

 2.  zjištění finanční a obchodní situace podniku, 

3.  posouzení schopnosti a reálnosti pokračování v činnosti, 

                                                           
10 U fyzické osoby je to majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), který patří 
podnikateli a slouží k jeho podnikání. U právnické osoby je to veškerý majetek. [11] 
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4. identifikace změn, jejichž realizace má dovést úspěšně k nově stanoveným cílům 

(např. změny ve vlastnictví, managementu, cílech, organizaci atd.), 

5. vykalkulování rozpočtu pro zajištění všech opatření vedoucích k dalšímu fungování 

podniku, dále vyhodnocen rizika, výsledné návratnosti a přínosu. [12] 

 V obecném vyjádření má podnik11 3 základní možnosti, jak krizi řešit: 

• odstranit problém, který nerovnováhu způsobuje, 

• „odříznout“ část, která nerovnováhu způsobuje (např. prodej divize a další), 

• připojení se k dalšímu subjektu, který zabezpečí stabilitu (např. fúze). [20] 

  

2.3.3 Jak se provádí krizový management   

 Do popředí našeho zájmu teď zařadíme problematiku krizovému managementu. Velmi 

zajímavou záležitostí je otázka preventivního provádění krizového managementu. Než 

přejdeme ke zmiňovanému tématu, je záhodno si krizový management definovat. Krizový 

management je ucelený soubor teoretických přístupů, praktických doporučení a metod 

uplatňovaných v hierarchizovaném a funkčně propojeném systému orgánů veřejné správy, 

právnických a fyzických osob, jehož cílem je minimalizovat možnost vzniku krize, dobu 

trvání nebo redukovat rozsah škod. [1]   

 Prevence, jak již jsme zjistili v minulých kapitolách, je významným momentem 

podnikového krizového řízení. Nyní se zaměříme na provádění krizového managementu. 

Musíme zde podotknout, že dané kapitoly přinášejí trochu jiný pohled na věc. Nicméně je 

zapotřebí upozornit, že v níže uvedených kapitolách nalezneme styčné body s kapitolami 

věnovanými krizovému řízení v podniku. Zejména v oblasti preventivních opatření. Dále ještě 

zmiňujeme, že problematika krizového managementu se zaměřuje trochu více na praxi, což 

bude podkladem pro praktickou část dané diplomové práce.  

 
                                                           

11
 Pokud bychom chtěli trochu více zabruslit do problematiky řešení krize, dostaneme se k pojmům jako 

je krizový scénář, krizový plán, krizový tým.  
Krizový scénář je dokumentem v písemné podobě, který popisuje možné, potencionální, krizové 

situace v podniku a jejich průběh v čase a prostoru.  
Na tento dokument navazuje krizový plán vymezující řešení těchto potenciálních krizových stavů. Oba 

dokumenty jsou vypracovávané na základě analýzy rizik ekonomické jednotky. Analýza rizik je spolu 
s identifikací a hodnocením rizik součástí procesu řízení rizik v podniku. Prevence je vysoce aktuální téma 
v současnosti a proto se preferuje krizové řízení v širším slova smyslu. Krizové řízení a řízení rizik jsou aktivity, 
které by měly být na denním pořádku.  

Krizový tým se sestavuje pro zvládnutí krize, které v podniku již nastala. Tento tým by měl zahrnovat 
členy z řad odborníků ze všech funkcionálních oblastí. Po vyřešení krize se tým rozpouští. [20]  
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2.3.3.1 Určení krizového potenciálu podniku 

1) OHNISKA KRIZE 

 Vyhledávání a analyzování možných krizových ohnisek jsou úvodními kroky 

krizového managementu, tj. bez znalosti rizik, není možné krizi vyřešit. Firma musí počítat 

rovněž s faktem, že nesrovnalosti vznikají v oblastech, které jsou považované za naprosto 

bezproblémové. V případě určení ohnisek můžeme uvést např. krizi ve výrobě, finanční krizi, 

personální krizi, odbytovou krizi a jiné. Na základě stanovených ohnisek, krizový 

management hodnotí stupeň ohrožení podniku pomocí jednotlivých ohnisek krize, 

prostřednictvím tzv. krizové matice (viz Tab. 2.1).  

Tab. 2.1: Krizová matice  
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Zdroj: Winterling, rok neuveden, str. 8. 

Pozn. K…označuje jednotlivá krizová ohniska 

 

2) ANALÝZA STUPNĚ OHROŽENÍ 

 Z krizové matice lze odvodit, že působení krize v ekonomickém subjektu je odvislé od 

dvou faktorů: 

1. pravděpodobnosti, že taková krize nastane, 

2. na účincích, když skutečně vznikne.  

 V podnikové praxi se ekonomické subjekty, při vypracovávání krizových opatření, 

zpravidla řídí podle pravděpodobnosti vzniku krizového stavu. Podceňování informací o 

účincích však zde není na místě. Můžeme uvést jako příklad výbuch elektrárny v Černobylu, 

kdy krizový management podcenil bod 2. Podnik nepřipisoval nebezpečí velkou váhu, jelikož 

krizové ohnisko se vyznačovalo nízkou pravděpodobností vzniku.  

 Krizový management je povinen oba zmiňované faktory zohledňovat stejně.    

Je jasné, že každá krizová situace 

ovlivňuje podnik negativně. Matice ve 

směru zleva dolů představuje pro 

podnik minimální ohrožení. Směr 

zprava nahoru naopak představuje 

narůstající celkové ohrožení podniku. 

Krizové ohnisko K4 představuje 

takovou krizovou situaci, kterou nelze 

vyřešit snad jiným způsobem nežli 

ukončením činnosti podnikatelské 

jednotky. [19] 
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 Analýza stupně ohrožení se skládá z několika kroků:  

 1. krok: Krátký popis krizových situací – je zapotřebí popsat možná ohniska krize, tím 

krizový management v problematice lépe orientuje.  

  2. krok:  Vymezení posuzovaného období – jedná se o délku období, v rámci kterého 

je dané krizové ohnisko aktuální. Platí zde pravidlo, čím je posuzované období delší, tím větší 

je pravděpodobnost vzniku krize. Posuzované období nemá maximální nebo minimální 

stanovenou dobu.  

 3. krok: Určení stupně pravděpodobnosti – jedná se o jednu z nejobtížnějších aktivit. 

Zde se staví na vlastních zkušenostech. Krizový management může určit maximální hodnotu, 

která činí 1,0, tzn., že pravděpodobnost vzniku krize je stoprocentní.  

 4. krok: Stanovení účinků – účinky se projevují v mnoha oblastech: např. přímé 

účinky na náklady; na obrat; ztráta pověsti na trhu, u zákazníků.  

 5. krok: Přenesení hodnocení krize do krizové matice – z matice získáme hodnocení 

všech ohnisek krize.  

 Analýza stupně ohrožení je znázorněna v níže uvedeném shrnutí (viz Tab. 2.2) 

zmiňovaných kroků, na jehož základě jsou stanoveny polohy krizových ohnisek v matici.  

Tab. 2.2: Schéma stanovení polohy ohnisek v matici 

Označení ohniska krize:  
Krátký popis krize:  
 
1. Stanovení pravděpodobnosti vzniku: 
1.1. Stanovení období:  
 
Odůvodnění:  
1.2. Pravděpodobnost, že krize vznikne (maximálně 1,00):  
 
Odůvodnění:  
2. Stanovení účinků: neznatelné velmi silné 
Nejdůležitější faktory: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Účinek na zisk           
Zvýšení nákladů           
CF           
Dobrá pověst u klientů           
Dobr pověst v okolí           
Fluktuace zaměstnanců           
Účinky na budoucí strategii            
Průměr           

(přepracováno ze zdroje Winterling, rok neuveden, str. 12. 
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3) HODNOCENÍ OHROŽENÍ  

 Hodnocení ohrožení dává podniku přehled o potenciálních krizích, pravděpodobnosti 

vzniku a jejich účincích. Ohniska nalézající se v matici vpravo nahoře jsou těmi 

nezávažnějšími situacemi. Také vysoký počet ohnisek nacházejících se vlevo dole 

neprokazuje pozitivní efekty. Jejich velký počet signalizuje relativně vysokou 

pravděpodobnost, že k některé události dojde.  

 Strategické možnosti krizového managementu jsou znázorněny (viz Tab. 2.3) 

v závislosti na umístění krizových ohnisek v matici. 

Tab. 2.3: Strategické možnosti krizového managementu – ohniska různého významu 

 

▲ 

 

▬ 

 

▬ 
 

● 

 

▲ 

 

▬ 
 

● 

 

▲ 

 

▬ 
Zdroj: Winterling, rok neuveden, str. 15. 

 „Plány do šuplíku“ jsou klasickou formou krizového managementu. Lze je použít 

v případech, kdy ohniska krize nelze odstranit a pravděpodobnost vzniku je malá. Šuplíkové 

plány se aplikují pro středně ohrožené podniky. Strategie Trouble Shooting  se aplikuje na 

krize, jejichž pravděpodobnost byla nízká a v případě jejich vzniku podnik není nijak 

zásadním způsobem ohrožen. Odstranění ohniska krize se používá u těch nejnepříznivějších 

případů, kdy vznik krize má zničující účinky na podnik.  

 

4) STRATEGIE KRIZOVÉHO MANAGEMENTU  

 Literatura nabízí pro každou formu krize (v závislosti na jakém místě se ohnisko 

v matici nachází) různé typy strategie. Nejčastěji rozeznáváme následující typy opatření, které 

je záhodno využít při úspěšném zvládání krizového stavu. Konkrétně se jedná o tyto postupy: 

odstranění ohniska krize, zamezení vzniku krize, zvládnutí krize, využití krize. Nyní se 

s uvedenými postupy blížeji seznámíme. Je důležité zde podotknout, že mnohé strategie se 

budou vztahovat k výše uvedené Tab. 2.3.  

 

▲ oblast „šuplíkových plánů“ 

 

 

▬ oblast odstranění ohniska krize 

 

 

● oblast Trouble Shooting 
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A. ODSTRANĚNÍ OHNISKA KRIZE lze uskutečnit následujícími opatřeními: 

a1) dodatečné investice, pomoci kterých má být dosaženo: 

• využití dodatečné šance na trhu, 

• cenově příznivější výroby, 

• náhrady starých investic. 

Investice směřují nejčastěji k dosažení jistoty v oblasti výroby, zejména se jedná o 

sníženích výrobních nákladů na jejich minimum, čímž se zmenší výdajová část cash flow.  

a2) „opuštění“ oblasti skýtající významné krizové ohnisko. Tato strategie souvisí se 

odřeknutím výrobků a služeb, které vysoce riziková oblast realizuje. Firma je nucena provést 

důležité rozhodnutí, zda opustit nebo neopustit danou oblast.  

B. Další možnost skýtá ZAMEZENÍ VZNIKU KRIZE na základě uskutečnění potřebných 

kroků již po identifikaci prvních symptomů krize. Záležitost se týká provádění preventivních 

opatření, o kterých byla řeč v minulých kapitolách: 

• neustálé sledování ohnisek krize neboli včasné rozeznání. 

C. ZVLÁDNUTÍ KRIZE, další strategie, která se realizuje po vypuknutí krize.  Jejím cílem 

je podchytit krizi hned na začátku. Zde hovoříme o: 

c1) vývoji šuplíkových plánů 

Šuplíkové plány nabývají na významu. Nicméně se jedná o opatření, které se aplikuje 

až po vypuknutí krize. Aby šuplíkový plán mohl plnit svou funkci, je zapotřebí nejprve 

simulovat krizi, čímž se pozná hrubý průběh a účinky krizového stavu. Je tedy zapotřebí 

identifikovat krizová ohniska, možné krizové situace. Je záhodno ještě zmínit, že šuplíkový 

plán je označením pro všechna plánovaná opatření, která se aplikují v krizové situaci. Avšak 

schéma šuplíkového plánu se sestavuje pro každou jednotlivou krizi.  

Nejvýznamnějším opatřením v rámci šuplíkových plánů je: 

Informační opatření – jedná se o seznam důležitých telefonních čísel všech osob, 

které mají být informovány po vypuknutí krize. U jednotlivých osob určuje priorita a doba 

jejich informování. Rozeznáváme prioritu 1 a 2. V rámci priority 1 se je doba informování do 

několika hodin po vypuknutí krize. U priority 2 stačí kontaktovat osoby do několika dnů. 

Příklad informačního opatření uvádí následující zobrazení (viz Tab. 2.4) Je zde ale zapotřebí 

si uvědomit, že závislosti na různorodosti krizových situací se rovněž diferencují osoby, které mají 

být o události informovány, jakož i priorita a doba.    
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Tab. 2.4: Informační opatření  

INFORMOVANÉ OSOBY  PRIORITA  DOBA 
vedoucí podniku 1 3-4 hodiny 
právní oddělení 2 2. den 

IZS12 1 okamžitě 
vedoucí výroby 1 okamžitě 

pojišť ovny 2 3. den 
vedoucí krizového managementu 1 okamžitě 

důležití novináři 1  4 hodiny 
ostatní … … 

(přepracováno ze zdroje Winterling, rok neuveden, str. 28) 

c2) realizaci Trouble Shooting 

 Trouble Shooting je označení pro aktivní postup během krize. Nejedná se tedy o 

držení obranné pozice. Základem pro provedení Trouble Shooting jsou šuplíkové plány, které 

je zapotřebí zkontrolovat odpověďmi na následující otázky: Jsou opravdu použitelné pro 

vzniklou krizi? Vyhovují opatření dané krizi? Jaká dodatečná opatření jsou nutná?  

 Dále je zapotřebí sestavit vhodný plán pro danou krizovou situaci. Krizový plán 

sestává z několika bodů: 

1. jmenování odpovědného koordinátora, vedoucího projektu, 

2. sestavení krizového týmu z akceschopných spolupracovníků – optimální velikost 

týmu je 6-8 osob, 

3. uvolnění pracovníků týmu od jiných činností, 

4. zasedání týmu v blízkosti ohniska krize – tím se zajišť uje plynulý tok informací, 

5. přichystání nástěnek pro přehledné umístění informací, 

6. pracovní vybavení – internet, telefon, fax, 

7. plán termínů pro informování vedení podniku, veřejnosti, tisku.  

c3) zajištění „tlumícího polštáře“ vycházejícího z dobré pověsti. Podnik vypustí do medií 

příznivé informace týkající se průběhu krize. Tím je veřejnost uspokojena a předpokládá, že 

se jedná o krizi přechodnou, která bude co nejrychleji vyřešena.  

D. Strategie VYUŽITÍ KRIZE zahrnuje akce provádějící se po zvládnutí krize. Když se 

podnik navrátí do situace před vznikem krize, nastupuje fáze, kterou můžeme pojmenovat 

jako učení se z krize. Z každé krize lze čerpat poznatky, které se významným způsobem podílí 

na zabránění vzniku krize v budoucnosti. Navíc zahrnuje cenné rady potřebné pro řešení 

budoucích krizí. 

                                                           
12 Do integrovaného záchranného systému (IZS) zahrnujeme zejména Záchranný sbor ČR, jednotky požární 
ochrany, zdravotnická záchranná služba, Policie ČR, ozbrojené bezpečnostní a záchranné sbory, a další. [12]   
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 Krizový management pořádá porady, kterých se účastní členové krizového týmu a 

další účastnící, jež krize rovněž určitým způsobem poznamenala. Na poradách se konzultují a 

vyhodnocují poznatky získané překonanou krizí. Všechny zkušenosti by měly být 

v konečném důsledku zahrnuty do vytvoření nové, lepší krizové strategie. [19] 

 

2.4 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PODNIKOVÁ STRATEGIE 

 Nyní přeneseme pozornost na problematiku strategického řízení a podnikové strategie. 

Strategické a krizové řízení se charakterizuje určitými styčnými body. Nejedná se pouze o 

stejné slovo v jejich názvu. Všechny aktivity v rámci strategického řízení jsou podkladem ke 

zpracování podnikové strategie. Lze tedy usuzovat, že strategie představuje jeden 

z nejvýznamnějších elementů v podnikovém systému. Daná tématika patří rovněž k velmi 

rozsáhlým odvětvím, proto i zde se musíme spokojit s elementárními poznatky.    

 

2.4.1. Základní pojmy 

 Na začátku řešení dané problematiky je záhodno vysvětlit základní pojmy, se kterými 

budeme operovat v celé kapitole. 

Strategie podniku – tento pojem lze uchopit jako dosažení souladu mezi vnitřními zdroji a 

vnějším okolím podniku a k zajištění celkové prosperity a úspěšnosti podniku. Rozlišujeme 

mnoho typů strategií v závislosti na firemních cílech13, prioritách, druhu výrobku a služby a 

dalších kriteriích. [15] 

Konkurenceschopnost podniku – je měřítkem úspěšnosti strategie daného podniku a tento 

pojem lze uchopit jako schopnost podniku realizovat výrobky a služby efektivněji než jeho 

konkurenti.   

Vize podniku – vize podniku znamená formulaci perspektivní orientace a hlavních cílů 

podniku pro dlouhodobější horizont 10 a více let.  

Poslání podniku – poslání zdůvodňuje zejména oprávněnost existence podniku a prezentuje 

podnikem provozované aktivity. Dále lze vymezit širší a užší pojetí poslání podniku. Širší 

pojetí je chápáno obecněji, zatímco užší dává jasnější představu o rozsahu působnosti 

podniku.  

                                                           
13 Cíl podniku je žádoucí stav, jehož dosažení je předpokládáno v určitém časovém období. [10] 
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Konkurenční výhoda – je základem konkurenceschopnosti podniku. Konkurenční výhoda je 

chápána jako schopnost podniku vytvořit jedinečnou, lepší hodnotu odlišující se od nabídky 

konkurence na daném trhu. Ke konkurenčním výhodám zpravidla zařazujeme nízké náklady, 

jedinečnost použité technologie, diferenciaci a inovaci produktů, loajalitu zákazníků. [10] 

Strategické řízení podniku – představuje soubor aktivit zaměřených na formulaci směrů 

dalšího rozvoje podniku v podobě strategie podniku.  

Strategická analýza podniku – lze charakterizovat jako proces identifikace, analyzování a 

ohodnocení všech relevantních faktorů, u nichž lze předpokládat, že budou mít vliv na 

konečnou volbu cílů a strategie podniku. [15] 

 

2.4.2 Strategické analýzy podniku 

 Všechny podstatné podnikové aktivity, činnosti, rozhodování vyúsť ují ve vznik 

strategie. Firma bez přesně stanovené strategie nemůže provozovat podnikatelskou činnost. 

Pokud si vzpomeneme na minulou kapitolu, tak proces vyhledávání nejvhodnějších cest ke 

zvládnutí krize je vlastně postupem formulování strategie. Strategická analýza vyhledává a 

ohodnocuje podstatné faktory, na jejichž základě firma zpracovává svoji strategii. Vzniká zde 

otázka, o jaké faktory se jedná nebo které faktory jsou důležité při sestavování podnikové 

strategie. Při odpovědi na tuto otázku se dostaneme k již zmiňovanému tématu a to je okolí 

podniku a vnitřní prostředí firmy. Můžeme zde zařadit konkurenty, legislativu, ekonomické 

podmínky (úroková míra, inflace, nezaměstnanost), vývoj technologie, životní styl 

obyvatelstva a další prvky vnějšího prostředí firmy. Na dané elementy a jejich změny podnik 

nemá vliv. Co má ale podnik plně pod kontrolou je prostředí uvnitř firmy. To co jsme si teď 

vyjmenovali, tvoří právě ony faktory, které jsou podkladem pro zpracování strategie 

v podniku. Strategická analýza se skládá z mnoha různých rozborů. Nyní se zaměříme na 

několik analýz, které patří k významným reprezentantům dané oblasti.   

 

2.4.2.1 PEST ANALÝZA 

 PEST analýza je zástupce rozborů vnějšího prostředí firmy, konkrétněji makrookolí 

podniku. Název této analýzy je tvořen prvními písmeny klíčových součástí makrookolí, tj.: 

Politické a legislativní faktory – hlavními determinanty této oblasti je stabilita zahraniční a 

národní politické situace, členství v EU. Významným způsobem podnik ovlivňují především 

daňové zákony, protimonopolní zákony, ochrana životního prostředí.  
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Ekonomické faktory – jsou charakterizovány stavem ekonomiky. Hlavními indikátory 

působící na podnik je míra ekonomického růstu, úroková míra, míra inflace, směnný kurz, 

devizový kurz.  

Sociální a demografické faktory – odrážejí vlivy pracovní síly, průměrného věku a růstu 

populace, životní úrovně, rozmístění obyvatel v prostoru (město, venkov). Sociální faktory 

zahrnují životní styl, charakter zvyků a postojů, vzdělávání, trendy, náboženství. Jednotlivé 

prvky sociálního prostředí mohou pro firmy znamenat jak příležitost tak ohrožení 

(vegetariánství, bioprodukty, boj proti kouření, trendy zdravého životního stylu a další) [10].  

Technologické faktory – podnik musí neustále přicházet s novými nápady, myšlenkami, 

inovacemi. V současné době se dostávají do popředí elektronická média, nové vědecké 

poznatky, nové výrobkové a technologické inovace. [10] Firma nesmí být zaostávajícím 

článkem v této oblasti, naopak má předvídat směry technologického vývoje.  

 Cílem PEST analýzy není vypracovat vyčerpávající seznam zmiňovaných vlivů, ale 

sledovat ty faktory, jež jsou z hlediska podnikatelské jednotky podstatné (subjekt poskytující 

kadeřnické služby nesleduje nové metody zpracování oceli, ale módní trendy apod.) 

Identifikace vlivů, jejichž změna by mohla mít významný dopad na podnik je velice těžké. Je 

to práce s nejistotou a výsledkem jsou odhady. Změny, které nastávají v prostředí, signalizují 

firmě potřebu aktualizace strategie. Firma, jejíž schopnost pochopit změny v prostředí je na 

nízké úrovni, nemůže na trhu setrvat dlouhodoběji. [15] 

 

2.4.2.2 ANALÝZA KONKURENČNÍ VÝHODY ANEB PORTEROVO SCHÉMA 

KONKURENČNÍCH SIL  

 Je to analýza sloužící ke zkoumání vlivů mikrookolí na podnik. Konkurenční výhoda 

je jádrem výkonnosti podniku na trzích, které se vyznačují vysokým stupněm konkurence. 

Tato otázka vystupuje v rámci konkurenční strategie podniku. Konkurenční strategie musí 

respektovat a samozřejmě pochopit pravidla konkurence v daném odvětví. [6]  

 Dominantní postavení zde drží Porterova analýza 5 konkurenčních sil (viz Obr. 

2.1), která vyzdvihuje 5 dynamických konkurenčních faktorů:  

 

 

 

 

1. konkurence uvnitř odvětví, 

2. vstup nových konkurentů do odvětví, 

3. substituty, 

 

4. síla odběratelů, 

5. síla dodavatelů. [6], [10] 
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Obr. 2.1: Porterova analýza 5 konkurenčních sil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(přepracováno ze zdroje Lednický, 2006, str. 62) 

Pozn. Odvětvím rozumíme skupinu podniků nabízejících produkty, jež jsou blízkými 

substituty. [10] Substituty (též označované jako příbuzné produkty) jsou produkty, které 

nahrazují zkoumaný produkt. Typickým příkladem je káva a čaj, autobusová a vlaková 

doprava, hovězí a vepřové maso atd. [7]  

 Nyní si vysvětlíme, co se skrývá za obecnými výrazy v obrázku. Firmu ohrožuje 5 

skupin subjektů prostřednicím jejich určité, odlišně intenzivní síly. 

v  Co se týče potenciálních nově vstupujících firem, je nutné přihlédnout k potížím 

vstupu na trh odvětví, k nimž nejčastěji patří:  

o vstupní bariéry (velké úvodní investice, odpor rivalů na trhu); 

o náročné technické specifikace, ekologické požadavky, sociální náklady; 

o obtížný přístup k distribučním cestám; 

o trh ovládaný zavedenými značkovými produkty; 

o totožnost druhu výrobků (občasný přebytek kapacity); 

o zkušenost vedení konkurenčních firem; 

o vládní politika regulování trhu. 

 

 

Konkurenti v odvětví 

 

Substituty 

Potenciální nově 
vstupující firmy 

Odběratelé Dodavatelé 

Hrozba nově 
vstupujících firem 

Soupeření mezi 
existujícími firmami 

Vyjednávací síla 
dodavatelů 

Vyjednávací síla 
odběratelů 

Hrozba substitučních 
výrobků a služeb  
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v  V případě vnitroodvětvové rivality se jedná o tyto prvky: 

o přibližně stejná síla mnoha konkurentů a nebezpečí, že se někteří spojí, 

o počet a velikost konkurentů v okolí, 

o drtivá kapitálová síla rozhodujících rivalů, 

o přebytky výrobní kapacity, 

o míra růstu trhu, 

o vysoké fixní náklady, 

o diferenciace produktů, 

o výstupní bariéry z odvětví (neuhrazené investiční výdaje, dlouhodobé záruky na 

výrobky, vysoké sociální výdaje).  

v  Vyjednávací síla dodavatelů zahrnuje tyto prvky: 

o náklady dodavatelů při přechodu k jinému odběrateli, 

o počet dodávajících firem, 

o koncentrace dodavatelů, 

o významnost velkých objemů dodávek (zvyšování cen při menších objemech a 

naopak). 

v  Vyjednávací síla odběratelů čítá následující elementy: 

o možnost velkého výběru na straně kupujících, 

o význam objemu odběrů na straně kupujících (nákupy jednoho zákazníka představují 

velké procento celkového odbytu odvětví), 

o požadavky na dodávku ze skladu a nutnost udržovat zásoby, 

o dodavatelské úvěry, 

o nebezpečí v podobě integrování významných odběratelů (větší síla při vyjednávání 

cen). 

v  A poslední síla v podobě hrozby substitučních výrobků nejčastěji se týká především 

těchto prvků: 

o módní vlny, 

o značné zásoby dosavadní produkce, 

o ochota zákazníka přejít k substitutu, 

o schopnost konkurentů prosadit nové a náhradní výrobky od začátku ve velkém. [6], 

[10], [15]  
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2.4.2.3 SWOT ANALÝZA 

 SWOT analýza, neboli volba mezi podnikovými a tržními klady a zápory, patří 

k nejvýznamnějším a nejznámějším strategickým analýzám. SWOT analýza je využívaná již 

od 70. let minulého století. [10] SWOT je metoda analyzující zároveň interní prostředí a okolí 

podniku. Konkrétně se sestavuje ze 4 skupin faktorů, tj. silné (strengts) i slabé (weaknesses) 

vnitřní stránky podniku a příležitosti (opportunities) i ohrožení (threats) identifikovatelné 

ve vnějším prostředí podniku. Název je tedy složením počátečních anglických písmen, 

vyjadřujících podstatu této metody. V neposlední řadě je třeba zmínit fakt, že SWOT analýza, 

na základě sestavených charakteristik, je podkladem pro zpracování podnikové strategie. V 

následujícím přehledu jsou uvedeny ty nejpodstatnější příklady výhod a slabostí, příležitostí a 

hrozeb podniku:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kombinace zmiňovaných čtyř stěžejních charakteristik umožňuje vytvoření 

různorodých strategií (viz Tab. 2.5), které mohou podniku pomoci při řešení případných 

nesrovnalostí a problémů:  

1. Strategie WO „HLEDÁNÍ“ (metoda turnaround) znamená zvládnutí slabých stránek 

prostřednictvím maximalizace příležitostí.  

Slabé stránky (W) 

o nejasné zaměření podniku, 

o neschopnost čelit konkurenci, 

o nevyužité kapacity, 

o zaostávání ve výzkumu a vývoji, 

o nekompetentnost managementu, 

o špatná pověst, 

o zaostávání ve výzkumu a vývoji. 

Silné stránky (S) 

o dostatek kapitálu (finanční zdroje), 

o kvalifikovaný personál, 

o vedoucí postavení v jakosti, ceně, 

o vlastní originální technologie, 

o dobrá pověst u dodavatelů a 

odběratelů, 

o nákladová výhoda. 

 

Příležitosti (O) 

o získání nových trhů a zákazníků, 

o rozšíření nabídky a zvýšení 

přitažlivosti produktů, 

o integrace firmy, 

o nakupování surovin na levnějších 

trzích. 

 

Hrozby (T) 

o konkurence s nižšími náklady, 

o rostoucí prodej substitutů, 

o rostoucí síla dodavatelů a 

odběratelů, 

o trendy, měnící se potřeby a vkus, 

o vládní a politické vlivy. [6], [10] 
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2. Strategie SO „VYUŽITÍ“ (agresivně růstová strategie) je ofenzivní strategie 

představující kombinaci využití silných stránek a příležitostí.  

3. Strategie ST „KONFRONTACE“ (diversifikační strategie) identifikuje hrozby a jejím 

cílem je jejich transformace na příležitosti za pomocí silných stránek podniku. 

4. Strategie WT „VYHÝBÁNÍ“ (strategie ofenzivní) vychází z uzavírání kompromisů 

opouštění určitých pozic. [10] 

Tab. 2.5: Uspořádání 4 stěžejních charakteristik do SWOT matice umožňující výběr vhodné 

strategie 

 Slabé stránky (W) 
1. … 
2. … 

 

Silné stránky (S) 
1. … 
2. … 

Příležitostí (O) 
1. … 
2. … 

WO strategie 
„hledání“ 

(překonání slabé stránky 
využitím příležitostí) 

SO strategie 
„využití“ 

(využití silné stránky ve 
prospěch příležitostí) 

Hroby (T) 
1. … 
2. … 

WT strategie 
„vyhýbání“ 

(minimalizace slabé stránky 
a vyhnutí se ohrožení) 

ST strategie 
„konfrontace“  

(využití silné stránky 
k odvrácení ohrožení) 

Zdroj: Lednický, 2006, str. 74.  

 

2.4.2.4 FINANČNÍ ANALÝZA 

 O finanční analýze můžeme směle prohlásit, že se nachází na vrcholu pomyslné 

pyramidy strategických analýz podniku. Nosnými podklady pro zpracování finanční analýzy 

jsou 3 účetní výkazy, rozvaha14, výkaz zisku a ztrát15 (VZZ) a přehled o cash flow16 (CF). 

K dalším zdrojům patří mj. výkazy vnitropodnikového účetnictví, které nepodléhají žádné 

jednotné metodické úpravě a každý podnik si je sám sestavuje podle svých potřeb a mnoho 

dalších. [3] Účetní výkazy prezentují firmě cenné údaje týkající se finančního hospodaření 

firmy, avšak sama data jsou víceméně izolovaná a navíc se vztahují k jednomu časovému 

okamžiku. Účetnictví pro hodnocení finančního zdraví není tedy dostačující a je nutné účetní 

informace podrobit finanční analýze. Finanční analýza je z jistého hlediska podobná SWOT 

                                                           
14 Rozvaha zachycuje stav majetku podniku (aktiv, majetková struktura podniku) na jedné straně a zdrojů jeho 
krytí (pasiv, kapitálová struktura podniku) na straně druhé k určitému časovému období. [3] 
15 Výkaz zisku a ztráty zahrnuje náklady a výnosy za běžné období. Tento výkaz slouží ke zjišť ování výsledku 
hospodaření. (výnosy – náklady = výsledek hospodaření. [3] 
16 Cash flow zachycuje příliv a odliv peněžních prostředků v rámci určitého období. [3] 
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analýze, jelikož identifikuje slabiny a přednosti finančního zdraví. Základními nástroji jsou 

finanční ukazatele, jež reprezentují řadů oblastí a zaměření finanční analýzy.  

 Vše co jsme si zatím řekli, shrneme do definice této záležitosti. Finanční analýzu 

můžeme charakterizovat jako systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena 

především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní 

minulosti, současnosti a předvídání budoucích finančních podmínek. [13]   

 Finanční ukazatele, které se ve finanční analýze objevují lze třídit dle různých kritérií. 

Finanční analýza zpravidla začíná rozborem absolutních ukazatelů (tržeb, nákladů, zisku, 

aktiv apod.). Poté přichází na řadu procentní rozbor. Nicméně fundamentem finanční analýzy 

je rozbor poměrových ukazatelů, který by měl být doplněn analýzou trendu, tj. směru vývoje 

jednotlivých finančních ukazatelů. Obvykle se rovněž sestavuje grafické zobrazení 

jednotlivých oblastí. Finanční analýza poskytuje tedy informace o vývoji jednotlivých 

ukazatelů v čase a určuje, zda dochází ke zlepšování nebo zhoršování jednotlivých oblastí či 

celého podniku.  

 Finanční analýza podrobuje rozboru tyto základní oblasti: 

 

 

 Nyní si představíme několik reprezentantů ze zmiňovaných oblastí. 

 

OBLAST RENTABILITY 

 Rentabilita vyjadřuje schopnost podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku z 

použitého investovaného kapitálu. Tyto ukazatele, analyzující celkovou efektivitu činnosti, 

jsou v centru zájmu akcionářů, potencionálních investorů. Obecně je rentabilita vyjadřována 

poměrem zisku k částce vloženého kapitálu. 

UKAZATELE  VZORCE POZNATKY  

 
Rentabilita VK 

(ROE) 

 
čistý zisk 

vlastní kapitál 

Ukazatel ROE vyjadřuje výnosnost vlastních zdrojů 
podniku, kapitálu vloženého akcionáři podniku. V tomto 
případě se v čitateli lépe kalkuluje s čistým ziskem. 

 
(1) 

 
 
Rentabilita tržeb 

(ROS) 

 
 

čistý zisk 
tržby 

 
Ukazatel ROS udává množství zisku na 1Kč tržeb. 
Jeho nízká úroveň signalizuje chybné řízení firmy, 
zatímco vysoká úroveň znamená nadprůměrné výsledky 
podniku. 

  
 
(2) 

 

 

• oblast finanční stability a zadluženosti, 

• oblast aktivity. [3], [10] 

• oblast likvidity, 

• oblast rentability 



 26

OBLAST LIKVDITY 

 Pojem likvidita lze obecně objasnit jako schopnost určité složky rychle a bez velké 

ztráty hodnoty přeměnit se na peněžní hotovost. Likviditou podniku rozumíme schopnost 

podniku uhradit včas své závazky. Likvidita je významným prvkem při dosahování rovnováhy 

podniku, protože dostatečně likvidní podnik vyrovnává své závazky včas. Na druhé straně 

příliš vysoká míra likvidity nepředstavuje pro podnik rovnovážný prvek, jelikož rentabilita 

vysoce likvidních aktiv je symbolická.  

UKAZATELE  VZORCE POZNATKY  
 
 
 
Pohotová likvidita 

 
 

OA -  zásoby 
krátkodobé závazky 

Optimální hodnota ukazatele je stanovena 
1,0 – 1,5. Nadměrná výše oběžných aktiv vázaný 
ve formě pohotových peněžních prostředků 
(oběžných aktiv) je příznivá pro věřitele podniku, 
to ovšem nelze tvrdit o akcionářích, vlastnících 
podniku, jelikož tato forma aktiv nese skoro 
nulový úrok. 

 
 
 
(3) 

 
 
 
 
Okamžitá likvidita 

 
 
 

pohotové platební prostředky 
krátkodobé závazky 

 
Nejužší vymezení likvidity. Zde nejčastější 

řadíme peníze na běžném účtu v bankách, na 
pokladně, volně obchodovatelné cenné papíry. 
Doporučovaná hodnota v rozmezí 0,9 – 1,1, jak 

uvádí americká literatura. V ČR literatura 
umožňuje držet dolní pásmo na hodnotě 0,6. 

Hodnota 0,2 je označována za kritickou. 

 
 

(4) 

 

OBLAST AKTIVITY 

 Ukazatele aktivity poměřují relativní vázanost kapitálu v různých formách aktiv, 

krátkodobých i dlouhodobých. Doba obratu a obratovost jsou typickými ukazateli této oblasti. 

UKAZATELE  VZORCE POZNATKY  

DO pohledávek 
pohledávky * 360 

tržby 

Ukazatel zjišť uje informace o průměrném 
splnění pohledávek podniku. Logicky lze 
vyvodit, že kratší doba splacení pohledávek 
představuje velice příznivý jev.  

 
(5) 

DO závazků 
závazky * 360 

tržby 

 

Zde se stanovuje, za jak dlouho podnik 
průměrně splácí své dluhy. Jedná se zde o 
krátkodobé tzv. obchodní úvěry, které 
poskytují dodavatelé. Ještě je vhodné zde 
doplnit, že doba obratu závazků by měla být 
delší než doba obratu pohledávek, jelikož 
podnik, kterému se splácí rychleji pohledávky, 
má prostředky ke splnění svých závazku. 
V opačném případě jsou peníze vázány 
v pohledávkách a ekonomická jednotka nemusí 
mít dostatek peněz pro zaplacení faktur 
dodavatelům. 

 
 
 
 
 
(6) 
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OBLAST FINANČNÍ STABILITY ZADLUŽENOSTI 

 Velmi významná součást finanční analýzy je oblast zadluženosti a s tím související 

finanční stabilita. Zadluženost je pojem, který je charakteristický pro podnik, který používá 

k financování aktiv ve své činnosti cizí zdroje, tedy dluh. Otázka zadluženosti hledá optimální 

poměr mezi vlastním a cizím kapitálem. Je důležité zde podotknout, že zadluženost nemusí 

vždy znamenat negativní jev, naopak je vhodné, aby určitá část aktiv byla kryta cizím 

kapitálem.  

UKAZATELE  VZORCE POZNATKY  
 
 
 

Podíl VK na A 

 
 

vlastní kapitál 
aktiva 

Tento ukazatel poskytuje informace týkající se 
skutečnosti, do jaké míry je podnik schopen krýt svůj 
majetek vlastními zdroji a hodnotí úroveň finanční 
samostatnosti podniku. Obecně platí, že zvyšování tohoto 
ukazatele znamená upevňování finanční stability.  

 
 
(7) 

Celková 
zadluženost 

cizí kapitál 
aktiva 

 
Ukazatel hodnotí přiměřenost zadlužení podniku. Jak 
velká část aktiv je kryta dluhy. Celkovou zadluženost 
rozumíme jako podíl celkových závazků k celkovým 
aktivům.  Čím vyšší je hodnota ukazatel, tím vyšší je 

riziko věřitelů. 

 
 
(8) 

Zadluženost VK 
cizí kapitál 

vlastní kapitál 

 
Zde přichází na řadu otázka akceptovatelné zadluženosti 
vlastního kapitálu. Jeho hodnota závisí na fázi vývoje 
firmy a postoji k riziku. Nicméně doporučována hodnota 
je od 80% – 120%. 

 
 
(9) 

[3], [8], [14]       

 

3. CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

 Úvodním krokem praktické části této diplomové práce je charakteristika podniku, jež 

představuje výchozí bod pro aplikaci analýz zpracovaných v kapitolách věnovaných teorii. 

Námi analyzovaný podnik se specializuje na realizaci hotelových služeb. Konkrétněji řečeno 

se jedná o dvouhvězdičkový hotel sídlící v Olomouci. Z hlediska počtu zaměstnanců podnik 

spadá do kategorie malých firem, dle čelení Komise EU dokonce do mikrofirem. Jelikož si 

vlastníci hotelu přejí ponechat název jejich firmy, jakož i název hotelu v anonymitě, budeme 

samozřejmě tuto podmínku respektovat a používat názvy fiktivní.    

 Jak již bylo řečeno, hotel ABC s více než desetiletou tradicí sídlí v Olomouci. Co se 

týče právní formy podniku, jedná se o společnost s ručením omezeným. Společnost, jež byla 

založena 1 vlastníkem, složila základní kapitál ve výši 400 000 Kč. Hotel svou výbornou 

polohou umožňuje klientům dobrou dostupnost do centra města, pěšky i MHD. Hosté 
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přijíždějící autem, mohou bezplatně zaparkovat přímo u hotelu. Recepce v hotelu funguje 

nepřetržitým provozem. Nabízí drobný prodej zahrnující nealkoholické i alkoholické nápoje, 

hygienické pomůcky a další. Hotel ABC si zakládá na příjemném personálu, na kvalitě, 

čistotě ubytování a v neposlední řadě celkové spokojenosti návštěvníka. Hotel se snaží 

maximálně vyjít vstříc požadavkům klientů. Kvalita ubytování je vysoká. Na každém pokoji 

najdeme vkusný a moderní nábytek včetně sociálního zařízení, telefonu a televize.  

Hotel ABC působí v relativně vysokém konkurenčním prostředí. Cena je jedním 

z nejvýznamnějších nástrojů konkurenční strategie společnosti. Hotel ABC smluvně 

spolupracuje s několika cestovními kancelářemi, prostřednictvím nichž získává klienty. Ve 

spolupráci s cestovními kancelářemi hotel přistupuje k nižším cenám, které dosahují 

likvidační částky 400 Kč pobytu 1 osoby za noc.  

Firma ABC má hotelové prostory v pronájmu. Částka měsíčného nájmu činí 150 000 

Kč. Co se týče specifikace klientů hotelu, můžeme zde zařadit klienty přijíždějící z důvodu 

pracovních aktivit, účastníky sportovních a kulturních akcí, turisty ze smluvních cestovních 

kanceláří, hosty, kteří si hotel vybrali na internetových stránkách a vyhledávačích. 

Kapacita hotelu je 63 míst. Ubytování hotel nabízí v jednolůžkových, dvoulůžkových 

a třílůžkových pokojích s možností přistýlky a to ve třech kategoriích a cenách:  

1. Kategorie ekonomy – jednoduše a účelně zařízené pokoje, zcela nový nábytek, 

televize, koupelna se sprchovým koutem a toaleta staršího typu. Kategorie ekonomy 

poskytuje jednolůžkové (690kč/noc), dvoulůžkové (1 090Kč/noc) a třílůžkové pokoje 

(1 640Kč/noc).  

2. Kategorie ekonomy 2 – účelně zařízené pokoje, zcela nový nábytek, moderní prostorná 

koupelna se sprchovým koutem a toaleta, televize, lednice, možnost připojení k 

internetu, přísně nekuřácké pokoje.  Zde se zařazují pokoje jednolůžkové (790Kč/noc) 

a dvoulůžkové (1 190Kč/noc).  

3. Kategorie ekonomy 3 – prostorné, velké pokoje vybavené luxusním nábytkem se 

samostatným sezením, koupelna se sprchovým koutem, samostatná toaleta, lednice, 

příjemný výhled. Pokoje jsou umístěny ve vyšších patrech. Možnost 1 přistýlky. 

Dvoulůžkový pokoj (1 450 Kč/noc). 

4. Skupiny – hotel poskytuje skupinové slevy, ceny zahrnují i snídani. 

o 20-40 osob (600Kč/noc),  

o 40-60osob (550Kč/noc).  
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Další poplatky: 

• Pevná dětská cena – 450Kč/noc, snídaně 60Kč, 

• Přistýlky - 450Kč/noc, lze umístit jen na některých pokojích, 

• Snídaně – 100Kč/osoba/den, 

• Rekreační poplatek – 15Kč/osoba/den, 

• Poplatek za psy a kočky – 200 Kč. 

Chod zajišť uje 9 zaměstnanců, těmi jsou: 

• 4 recepční – pracují na 12hodinové, denní a noční směny; jejich hrubá mzda činí 

13 000 Kč, 

• 2 pokojské – zaměstnané na 8hodinové, denní směny; dle potřeby jsou o víkendech 

odvolávány na výpomoc; hrubý příjem je roven 10 000 Kč, 

• administrativní pracovnice – pracuje na poloviční úvazek, měsíční výdělek 7 500 Kč, 

• ředitelka – je zodpovědná za chod a celkové výsledky hotelu, pracuje 35 hodin týdně, 

hrubá mzda 16 500 Kč, 

• účetní – externí pracovník, hrubá měsíční mzda má hodnotu 10 000 Kč. 

Hotel ABC je zařazen v bannerových inzercích na různých internetových portálech. 

Jako příklad můžeme vyjmenovat tyto portály, www.olomouc.cz, www.ubytovani.net, 

www.travelguide.cz, www.hotel-ubytovani.com. Je třeba zde zdůraznit, že propagování a 

reklama hotelu není levnou záležitostí. Nicméně jsou tyto věci nutným předpokladem pro 

zachování existence společnosti ABC.   

  Základní informace o hotelu jsou uvedeny. Nyní přichází na řadu aplikační část 

diplomové práce, ve které bude hotel ABC podroben sérii strategických analýz (např. PEST 

analýza, SWOT analýza atd.). Cílem aplikační části bude formulovat strategii zachování 

konkurenceschopnosti hotelu ABC na základě získaných informací z provedených rozborů.  
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4. APLIKAČNÍ ČÁST 

4.1 PEST ANALÝZA PODNIKU ABC 

 Nyní provedeme PEST analýzu společnosti ABC. Budeme se soustřeďovat pouze na 

ty nepodstatnější faktory vnějšího prostředí, jež firmu ABC ovlivňují.  

P: politické a legislativní faktory 

Nutnou podmínkou pro provozování podnikatelské činnosti společnosti ABC je 

dodržování legislativních pravidel. Existuje bezpočet zákonů a pravidel, které společnost musí 

splňovat. ABC se řídí mj. obchodním a občanským zákoníkem, živnostenským zákonem, 

zákoníkem práce, zákonem o účetnictví, zákonem o dani z příjmu, zákonem o dani z přidané 

hodnoty, zákonem o ochraně spotřebitele, zákonem o ochraně životního prostředí a dalšími. 

ABC znění těchto zákonů samozřejmě nemůže nijak ovlivnit, musí se jimi řídit. Společnost 

má úlohu pouze pasivního hráče. Existuje riziko v podobě právních reforem, které nemusí 

vždy společnost ovlivnit v pozitivním slova smyslu. Může se např. jednat o změnu DPH, 

změnu procentní sazby dani z příjmu právnických osob (DPPO) apod.  

Společnost ABC je právnickou osobou, jež podléhá DPPO. Sazba daně je s platností 

od 1. 1. 2010 stanovena ve výši 19%. Oproti roku 2009 se snížila o 1%. [23] Daňová zátěž je 

stále pro podnik ABC velmi vysoká. Pětina hodnoty, kterou ABC vytvoří, odchází z podniku 

pryč.  

Dalšími relevantními faktory jsou případné změny v zákoníku práce. ABC zaměstnává 

recepční, kteří pracují i v nočních směnách. Zde je zapotřebí sledovat nové pokyny pro 

stanovení příplatků za noční práci. Dále zde zařazujeme skutečnosti, určené pro všechny 

zaměstnance, týkající se změn ustanovení o srážkách ze mzdy, odměny za pracovní 

pohotovost, zabezpečení při pracovních úrazech, doby dovolené a dalších záležitostí. [24] 

E: ekonomické faktory 

Společnost ABC je ovlivněna ekonomickými aspekty hospodářského života. Podnik je 

umístěn v kraji s vysokou nezaměstnaností, což může mít za následek snížení poptávky po 

jejich službách. Míra nezaměstnanosti v ČR vzrostla v roce 2009 o 1,6 procentního bodu 

oproti roku 2008. Počet nezaměstnaných se meziročně zvýšil o 154 200 osob. [25] Je proto 

logické, že hotel ABC zaznamenal nižší poptávku. Lidé a firmy byli nuceni se uskromnit a 

důkladně zvažovat na jaké účely peníze vydávají.  
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Z jiného úhlu pohledu má nezaměstnanost i pozitivní stánky. Personál hotelu ABC 

nechce přijít o zaměstnání, uvědomuje si situaci, která na trhu práce panuje, což je motivuje 

k lepšímu výkonu. Dále hotel není nucen zvyšovat pracovníkům mzdy.  

Od 1. 1. 2010 došlo ke změně sazby daně z přidané hodnoty (DPH). Základní sazba 

daně se zvýšila na 20%, snížená sazba daně na 10 %. Hotel zdaňuje ubytování sníženou 

sazbou DPH, tj. 10%. Je zde nutné podotknout, že ABC ceny za ubytování při nové sazbě 

DPH nezměnil. Uvědomuje si, že zvýšení cen by způsobilo snížení poptávky. [26] V obecném 

slova smyslu jsou vysoké sazby DPH nepříznivým jevem, firmy jsou nuceny zvyšovat ceny 

svých produktů, což klienty jistě pozitivně neovlivní.  

S: sociální a demografické faktory 

 Sociální a demografické faktory rovněž ovlivňují společnost ABC. Hotel ABC se 

snaží zpřístupnit své služby co největšímu počtu klientů. Ubytovat se v hotelu si mohou 

dovolit hosté nižší a střední společenské třídy. V České republice mají největší zastoupení 

hotely tříhvězdičkové a nižší kategorie. Pro představu o počtech a kategoriích hotelů 

poskytujeme následující zobrazení (viz graf 4.1).  

Graf 4.1: Počty hotelů v ČR 
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(přepracováno ze zdroje http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/0301.pdf) 

Zařízení, jež mají čtyři a pět hvězdiček je nejméně. Lze tento fakt vysvětlit tím, že 

počty hotelů těchto kategorií jsou určené pro osoby nejvyšší třídy a společenského postavení. 

Jak již bylo zmíněno, kategorie hotelů, do nichž zařazujeme hotel ABC, jsou v České 

republice nejfrekventovanější. 

 Další zajímavým bodem je struktura výdajů domácností v ČR, odpovídají, na jaké 

účely domácnosti vynakládají své peníze. Vývoj struktury výdajů znázorňuje graf uvedený 

níže (viz graf 4.2).  
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Graf 4.2: Struktura peněžních výdajů domácností v ČR 
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(přepracováno ze zdroje http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/0402.pdf) 

 Největší výdajové položky domácností míří do služeb. Ačkoliv z grafu není zřejmé, za 

jaké služby lidé nejvíce vydávají peněžní prostředky, pro hotel ABC tyto údaje přesto 

představují pozitivní trend. V opačném případě by lidé utráceli za služby méně, což by se 

v konečném důsledku vztahovalo také k otázce ubytování. Avšak je zde třeba podotknout, že 

data neuvádějí světovou hospodářskou krizi, která se bohužel nevyznačuje pozitivními 

účinky. 

 Nyní se trochu zaměříme na oblast služeb v roce 2009. V roce 2009 se tržby za služby 

snížily meziročně o 9,3%. V centu naší pozornosti jsou ovšem tržby v ubytovacích zařízeních, 

které se v roce 2009 snížily o 14,1%. [29] To je významný propad oproti roku 2008. Pokud 

bychom měli oba uvedené grafy doplnit o rok 2009, lze předpokládat nižší počty hotelů, jakož 

i jinou strukturu výdajů domácností. Sociální faktory podstatně ovlivňují hotel ABC. 

Podstatné snížení tržeb za ubytování jsou důsledkem omezování výdajů domácností zejména 

kvůli nepříznivé hospodářské situaci, nezaměstnanosti.   

T: technologické faktory  

 Hotelu ABC se týkají především oblasti elektronických technologií. Zaměřuje se 

následující záležitosti. Hotel ABC vlastní počítače, pomocí kterých provádí mj. evidenci 

klientů a poskytovaných služeb, přehled příjmů a výdajů a další. Hotel přijímá většinu 

platebních karet. Každý pokoj disponuje technologií WiFi umožňující bezdrátové připojení k 

internetu. Elektronická rezervace je již také zaběhnutým systémem. Kamerový systém podnik 

zatím nevlastní.   
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4.2 PORTROVA ANALÝZA 5 KONKURENČNÍCH SIL PODNIKU ABC 

1. Vyjednávací síla dodavatelů 

Společnost ABC má hotelovou budovu v pronájmu. Měsíční částka nájemného je 

rovna 150 000 Kč. Zde můžeme konstatovat, že vyjednávací síla dodavatele, rozumíme 

nastavení nájemného ve vyšší hodnotě. Samozřejmě ABC s touto nepříznivou eventualitou 

musí počítat. Možným případem je také vypovězení smlouvy společnosti ABC dodavatelem. 

V této situaci daná možnost není aktuální, podnik nemá vůči svému pronajímateli žádné 

závazky a nic nenasvědčuje tomu, že by se tak mělo stát.  

Podnik je dále smluvně ve spolupráci s prádelnou a pekárnou. Tyto subjekty již nemají 

na hotel tak velkou vyjednávací sílu, jelikož ABC může prakticky kdykoli přejít k jiné 

ekonomické jednotce.  

2. Vyjednávací síla odběratelů 

 Vysoká konkurence nabízí klientovi možnost velkého výběr mezi hotelovými 

zařízeními. Hotel ABC přizpůsobuje své ceny tak, jak si jen může dovolit. Již bylo zmíněno, 

že pokud smluvní cestovní kancelář přivede větší množství klientů, hotel nabízí velmi nízké 

až pro hotel likvidační částky. Taktéž je to u skupinek návštěvníků, kterým je rovněž 

stanovena nižší cena. Síla klientů vysoce působí na hotel ABC. Dodavatelské úvěry nejsou 

rovněž výjimkou. Hotel si uvědomuje, že potenciální zákazníci si mohou vybrat z široké 

nabídky hotelových zařízení a v případě, kdy nepřistoupí na nižší ceny, zákazníci se ubytují u 

konkurence.  

3. Konkurenti firmy ABC v odvětví 

 Společnost ABC působí v relativně vysoké konkurenční atmosféře. Odvětví se 

vyznačuje nižší diferenciací a vysokými fixními náklady. V Olomouci a okolí funguje mnoho 

hotelů, penzionů, ubytoven a dalších ubytovacích zařízení. Nyní svou pozornost zaměříme na 

subjekty, které jsou svou kategorií obdobné hotelu ABC, tj. tříhvězdičkové a 

dvouhvězdičkové hotely a penziony situované v Olomouci. Každého konkurenta krátce 

představíme a podrobíme srovnání s hotelem ABC s ohledem na nejdůležitější otázky.   

 U všech konkurenčních subjektů jsou nalezeny lepší i horší vlastnosti než ty, kterými 

hotel ABC disponuje. Každé hotelové zařízení je zaměřené na jiné cílové skupiny, proto lze 

někdy obtížně určit, kteří konkurenti znamenají nejvýznamnější hrozbu pro společnost ABC.  
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Tab. 4.1: Přednosti a nedostatky konkurenčních společností  

Konkurenti hotelu ABC Přednosti zhledem k ABC Nedostatky vzhledem k ABC  
 

Penzion U Jakuba*** 
Menší penzion v centru města. 
Cena dvoulůžkového pokoje od 

1000 Kč do 1 350 Kč. 

 

• zahraniční turisté, 

• umístění v centru města, 

• koncentrace restaurací, 

• luxusnější ubytování. 
 

• nižší kapacita, 

• nemožnost pořádání 
firemních akcí, 

• vyšší cena, 

• parkování za poplatek, 

• stravování. 
 

 
Hotel Flora*** 

Nachází se 10 minut pěší chůze 
od centra. Vysoká kapacita 
hotelu, 332 lůžek. Široké 
spektrum služeb. Cena 

dvoulůžkového pokoje od 2 450 
Kč do 4 300 Kč. 

• pestrá nabídka služeb, 

• hotelová restaurace s terasou, 

• vysoká kapacita, 

• společenské, obchodní akce 
v luxusnějších podmínkách a 
vysokých kapacitách, 

• umístění hotelu. 
 

 

• nižší nabídka služeb, 

• vysoké ceny, 

• odosobněné vztahy, 

• klienti zejména vyššího 
společenského postavení. 

 

 
Hotel Hanácký dvůr*** 

Situovaný ve větší vzdálenosti od 
centra. Kapacita je 62 lůžek. 
Cena dvoulůžkového pokoje  

1 600 Kč. 

 

• hotelová restaurace se salonky 
pro pořádání společenských a 
firemních oslav, 

• stylový design hotelu. 
 

 

• vyšší cena, 

• umístění ve větší vzdálenosti 
od centra, 

• parkování za poplatek. 
 
 

 

Hotel Gól*** 
Nedaleko centra. Cena 

dvoulůžkového pokoje je 870Kč 
(se společným sociálním 

zařízením), 1220 Kč (vlastní 
sociální zařízení). 

 

 

• ubytování domácích mazlíčků 
bez poplatku, 

• bezbariérový přístup. 
 

 
• vyšší ceny 
• společné sociální zařízení, 
• nižší nabídka služeb. 
 
 

 

Hotel Milotel*** 
Nachází se na periferií města. Za 
dvoulůžkový pokoj si hotel účtuje 

od 1 380 Kč (bez stravy). 

 

• restaurace NON-STOP, 

• strategická poloha vzhledem 
k různým výletům 
olomouckého kraje. 

 

 

• umístění hotelu, 

• vyšší ceny, 

• nemožnost pořádání 
firemních akcí, 

 

 
Apartmán Al Centro** 

Menší penzion v centru města. 
Cena dvoulůžkového pokoje (s 

kuchyňkou) je 1 350 Kč. 

 

• umístění hotelu v centru města, 

• kuchyňka na pokoji, 

• prostorné a luxusní pokoje. 
 

 

• vyšší cena, 

• nižší nabídka služeb, 

• nižší kapacita, 

• chybí bezbariérový přístup. 
 

 
Hotel Palác** 

Nedaleko centra města, pěšky do 
15 minut. Cena dvoulůžkového 
pokoje 1 100 Kč (bez stravy). 

 

• plná penze, 

• umístění hotelu v centru města. 
 

• nižší kapacita, 
• vyšší ceny, 
• nemožnost pořádání 

společenských a jiných akcí. 
 

 
Penzion U Sempry** 

Nachází se na periferií města. 
Vysoká kapacita. Skromné 

ubytování. Cena dvoulůžkového 
pokoje je 540 Kč. 

 

• přiměřená cena, 

• útulné prostředí penzionu, 

• parkování. 
 

• nižší kapacita, 

• stravování, 

• umístění hotelu, 

• nižší nabídka služeb, 

• větší vzdálenost od 
kulturního dění města. 

 

(vlastní zpracování) 
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Hotel ABC má slušné postavení mezi těmito hotelovými zařízeními, nicméně jsou zde 

pořád záležitosti k vylepšení. Určitě zde patří neposkytování veškerých stravovacích služeb.  

Ačkoliv vyjmenované penziony rovněž neposkytují stravovací služby, můžeme tvrdit, že daný 

fakt může zapříčinit odliv hostů ke konkurenčním subjektům. 

 Pro hotel ABC nepatřil rok 2009 k těm nejpříznivějším. Společnost se potýkala 

s problémy v souvislosti s poklesem návštěvnosti. Nelze tedy očekávat rapidní změnu, co se 

týče poskytovaných služeb hotelu ABC. Negativní důsledky ekonomické krize postihly 

většinu podniků. Mnoho ekonomických subjektů bylo nuceno masivně propouštět 

zaměstnance nebo dokonce ukončit podnikatelskou činnost. Více informací finančního 

charakteru vyplyne z níže uvedené  kapitoly věnované finanční analýze společnosti ABC.  

4. Potenciální nově vstupující firmy 

 Do každého odvětví může vstoupit nová firma. Je zde ale zapotřebí zdolat různé 

překážky, které jsou pro dané odvětví charakteristické.  

Odvětví, v němž hotel ABC působí, se vyznačuje následujícími překážkami: 

• vstupní bariéry v podobě vysokých úvodních investic – nemovitosti jsou obecně velmi 

drahými záležitostmi, proto nelze začít v tomto oboru podnikat bez potřebného 

kapitálu. Společnost ABC nevlastní budovu, v níž ubytovává své klienty, nýbrž 

najímá, což je rovněž velmi nákladné. Shrneme-li zmiňované skutečnosti, bariéra 

v podobě vysokých úvodních investic je dosti velká, jelikož nákup nemovitosti nebo 

její pronájem je drahý. Pravděpodobnost zahájení podnikatelské činnosti nové firmy 

v odvětví není vysoká, ale rozhodně je předpokladatelná.   

• trh ovládaný zavedenými firmami – další bariéra vstupu do odvětví. Konkurence je 

velmi vysoká a ubytovací zařízení mají zpravidla již stálou klientelu. Firmy mají 

potřebný kapitál, znalosti, zkušenosti v tomto oboru, čímž začínající podnik obvykle 

nedisponuje.  

• totožnost druhu výrobků (občasný přebytek kapacity) – významná překážka vniknutí 

do odvětví. Obtížně poskytovat téměř totožný produkt, který nabízí každá konkurenční 

firma. Všechny podniky se proto určitým způsobem snaží odlišit svůj produkt od 

ostatních firem. Zde hovoříme o doplňkových službách, kterými jsou např. vybavení 

hotelu, parkování, cenové zvýhodnění, wellness, NON-STOP bar a další služby. ABC 

častokrát zaznamenává přebytek kapacity v různých obdobích. S touto bariérou, ve 
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větší nebo menší míře musí počítat každá firma vstupující do odvětví ubytovacích 

služeb.  

• zkušenost vedení konkurenčních firem – záležitost související se zavedenými 

firmami v odvětví. Společnost ABC funguje již přes 10 let, nabyla již řadu zkušeností, 

díky kterým se lépe na trhu pohybuje. Bez předchozích zkušeností má potenciální 

nově vstupující firma ztěžující podmínky.  

 Ve vysokém konkurenčním prostředí, které v Olomouci panuje lze konstatovat, že 

začínající firma musí překonat zmiňované nelehké překážky. Nicméně i nováček může tzv. 

převálcovat své starší spoluhráče přijatelnějšími cenami, výhodnějšími službami apod.    

5. Hrozba substitučních výrobků    

 Substituty jsou v daném odvětví velmi symbolickým ohrožením. Toto odvětví je zcela 

jiné od těch, které jsou substitučními výrobky ohroženy, např. u potravin. Pokud návštěvník 

není s cenami ubytovacích zařízení spokojen, nezbývá mu moc možností na přenocování. 

Pokud bychom měli zde vyjmenovat konkrétní substitut, můžeme trochu s humorem uvést 

přenocování na nádraží nebo ve stanu.  

 

4.3 SWOT ANALÝZA PODNIKU ABC 

4.3.1 Rozbor silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb hotelu ABC 

SILNÉ STRÁNKY  

• Přiměřená cena 

Společnost ABC nabízí jedno z nejlevnějších ubytování ve své kategorii v Olomouci. 

Je zde nutné podotknout, že cena je nejvýznamnějším nástrojem marketingové a konkurenční 

strategie firmy ABC. Cena má za úkol zaujmout a ovlivnit co největší počet potenciálních 

klientů při výběru ubytovacího zařízení. Hotel, jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, 

smluvně kooperuje s některými cestovními kancelářemi, kde je schopen cenu za poskytované 

služby stanovit na 400Kč za noc. Toto je částka, která u konkurence nemá obdoby s ohledem 

na kvalitu ubytovacích služeb a umístění hotelu.  

• Umístění hotelu v blízkosti centra města 

Jedna z nejvýznamnějších determinant hotelu je jeho strategické umístění. ABC 

umožňuje návštěvníkům velmi dobrou dostupnost do centra města. Pěšky se klient dostane do 

centra do 10 minut, frekventovanou městskou hromadnou dopravou do 5 minut. V blízkosti 
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hotelu je rozsáhlé fitness centrum, velký park, několik restaurací a široká síť  cyklistických 

stezek.  

• Kvalita ubytovacích služeb  

Hotel ABC nabízí nově zrekonstruované pokoje, které jsou vkusně a účelně vybaveny 

včetně moderního sociálního zařízení. Hotel poskytuje nepřetržitý provoz recepce, která 

rovněž nabízí drobný prodej. Jedná se zejména o nealkoholické nápoje (minerálky, džusy 

čaje) a alkoholické nápoje (vína, sekty), dále hygienické pomůcky (šampony, sprchové gely, 

zubní kartáčky, zubní pasty, dámské vložky apod.). Drobný prodej je velice přínosnou 

službou. Den v hotelu začíná bohatou snídaní, kde si host může vybrat ze široké nabídky 

snídaňového bufetu.  

Hotel ubytovává rovněž domácí mazlíčky, psy a kočky. Návštěvníci cestující na kole 

jsou rovněž vítáni. Bezpečná úschova kol je samozřejmostí. Hotel ABC rovněž nabízí vhodné 

prostory pro pořádání firemních porad, seminářů či školících akcí. Pronájem školící místnosti, 

jež pojme maximálně 40 osob, představuje symbolickou částku. Hotel se tímto snaží vyjít 

vstříc firmám a získat si u nich dobré jméno. Účastnící seminářů jsou zpravidla v hotelu i 

ubytováni. Hotel dále poskytuje významné slevy pro ubytování skupin do 60 osob.  

Pro celodenní parkování je k dispozici bezplatné hotelové parkoviště. Klienti 

přijíždějící autem se nemusí obávat unavujícího vyhledávání volného a často velmi drahého 

místa pro zaparkování. Hotely umístěné v centru města si tuto službu v takovém rozsahu 

nemohou kapacitně dovolit.  

Co se týče platby za ubytování a služby, je akceptována většina platebních karet. Hotel 

ABC má zřízené své internetové stránky, jež zahrnují rovněž elektronickou rezervaci. 

V současné době tyto záležitosti již nejsou výjimečnými jevy, avšak je třeba upozornit na 

přehlednost internetových stránek, které jsou přístupné i pro osoby, jež práci s internetem 

příliš neovládají.  

Je zapotřebí rovněž vyzdvihnout fakt, že ABC nabízí svým klientům zlevněné 

vstupenky do výše zmiňovaného sportovního komplexu. Velmi vítanou službou u klientů je 

rovněž technologie WiFi umožňující bezdrátové připojení k internetu na každém pokoji. 

Vzhledem k výše zmiňovaným skutečnostem, lze hotel ABC srovnávat s hotely, jež mají 

přiděleny 3 hvězdičky.  

• Flexibilita  

Společnost ABC vychází vstříc nejrůznějším požadavkům svých klientů. ABC si 

uvědomuje, že flexibilita je velmi cenným instrumentem pro udržení stávající a získání nové 
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klientely a její loajality. Příkladem může být fakt, že ABC na žádost skupiny polských turistů 

sestavila program celé návštěvy, navíc zdarma zajistila vstupenky a objednala autobus. ABC 

rovněž poskytuje řadu tipů pro cyklovýlety. Na žádost klienta hotel ABC připraví večeři 

v podobě studené kuchyně (např. toast, párky, zeleninové saláty). Hotel ABC chce tímto 

způsobem kompenzovat omezení stravovacích služeb.  V neposlední řadě, je třeba zmínit 

fakt, že flexibilita se týká i ceny. Hotel se snaží o maximální uspokojení klienta.  

• Bezbariérový přístup 

Při zmiňované rekonstrukci se zřídil bezbariérový přístup do budovy a pokojů. I když 

bezbariérové přístupy by měly být v současnosti samozřejmostí, realita je jiná, proto tuto 

záležitost lze považovat jako přednost.  

• Příjemná atmosféra 

Hotel ABC usiluje o to, aby se klienti v hotelu cítili dobře. Prioritou je čistota, 

příjemný personál a kvalita. Hotel spadá do malé kategorie podniků a tím pádem může těžit 

z navazování bližších kontaktů s hosty. Stálá klientela se s personálem hotelu zná, což 

navozuje přátelskou, možná i rodinnou atmosféru.  

• Loajalita zákazníků 

Hotel ABC si již získal stálou klientelu, zejména z řad osob, které do Olomouce jezdí 

za pracovními aktivitami, rovněž zde lze zařadit účastníky pravidelných olomouckých 

událostí (např. Flora Olomouc, Svátky písní Olomouc atd.). 

 

SLABÉ STRÁNKY  

• Vysoké fixní náklady  

Hotelové prostory má ABC v pronájmu. Měsíční nájemné je stanoveno na 150 000 

Kč, což představuje nemalou nákladovou položku. Je to velmi vysoký obnos peněz, který 

komplikuje podnikatelskou činnost hotelu především v obdobích, kdy dochází k oslabení 

poptávky. Bilance některých měsíců je ztrátová.  

• Omezené stravovací služby  

ABC poskytuje stravovací služby v podobě snídání. Omezená nabídka stravování je 

limitujícím prvkem, který může být příčinou přecházení potenciálních a dosavadních klientů 

ke konkurenci. Hosté se stravují v restauracích a není vyloučeno, že si pro příští návštěvu 

města nevyberou hotel, jenž nabízí plnou penzi.  
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• Budova hotelu a jeho okolí 

Hotel ABC je součástí zástavby z let 70. Náročná klientela nemusí být vnější vizáží 

hotelu uspokojena. Lze tvrdit, že hosté vyhledávající luxusní podmínky, se spíše ubytují 

v nových hotelech v centru města, byť  za vyšší cenu. Hotel ABC sice nabízí kvalitní 

ubytování, ale náročné klienty nijak výrazně neoslní. I okolí hotelu se může pro některé 

skupiny osob jevit jako nevyhovující. Hotel se nachází v klidné části města, ve které 

kulturního vyžití není nazbyt. I když vzdálenost hotelu ABC do centra města není dlouhá, 

mohou zmiňované faktory ovlivnit potenciální klienty při výběru ubytování.  

• Nedostatečná velikost kapitálu 

Hotel ABC je limitován nedostatečnou velikostí kapitálu v zaměření se na nové služby 

a činnosti. Firmy v odvětví mohou mít kapitálové výhody, které jsou hotelu ABC nedostupné. 

Poskytování plnohodnotného stravování nebo například rozšíření nabídky o wellness služby, 

jež jsou v dnešní době velice populární, jsou zatím pro hotel ABC nepřijatelné.  

• Nedostatek a nepravidelnost cash flow 

Návštěvnost hotelu ABC se v jednotlivých měsících liší. Hotel ABC se tak často 

potýká s menšími i většími finančními problémy. Pokud bychom mohli ABC oznámkovat 

jako ve škole z hlediska finanční stránky, výsledek by se průměrně vyznačoval známkou 3. 

Měsíční salda příjmů a výdajů jsou ziskové i ztrátové. Hotel se snaží nastolit takovou cenu, 

která bude akceptovatelná klienty. Oficiální ceny, uvedené v charakteristice hotelu se týkají 

především jednotlivců. U větších skupin lze s hotelem vyjednat nižší ceny, které jsou 

častokrát velmi podhodnocené úrovní poskytovaných služeb. Daný fakt je z velké části 

příčinou ztrátových období.  

 

PŘÍLEŽITOSTI 

• zaměření na nové trhy 

Strategické výhledy do budoucna signalizují potenciální možnost expanze na východní 

trh. ABC již ubytovala řadu skupinek polských návštěvníků, kterým věnovala svůj čas 

sestavením programu jejich návštěvy. Polští turisté přivítali informace o tom, co vše lze ve 

městě shlédnout a navštívit včetně cen vstupenek. ABC zjistila, že orientovat se na Polsko je 

v současnosti velice příznivým krokem k získání nového trhu. Poptávka ze strany polských 

turistů roste, Hotel ABC má vysokou šanci, kontaktováním polských cestovních kanceláří a 

společností, na tomto trhu uspět a rozšířit seznam své klientely.  
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Oslovení nových trhů je rovněž možno prostřednictvím města samotného. Olomouc je 

historické město evokující příjemnou atmosféru a právě na tuto skutečnost může hotel ABC 

přilákat více turistů, zejména zahraničních. Cílovou destinací cizinců je především naše 

metropole, Olomouc není v takovém rozsahu v povědomí potenciálních klientů, nicméně má 

významnou vyhlídku uspokojit náročné cestovatele. Hotel ABC může tedy poukázat, jaké 

jsou priority města a zároveň vybídnou eventualitu ubytování. Nastíněný postup zaměření se 

na nové trhy je realizovatelný a má relativně slušnou šanci dosáhnout úspěchu nejenom na 

polském, ale třeba i na slovenském a jiném trhu. Vše závisí na kapitálových schopnostech 

hotelu ABC. 

• zvýšení přitažlivosti služeb 

V rámci silných stránek byly uvedeny služby, které hotel ABC poskytuje. Získání 

nových zákazníků, příp. motivování stávajících k návratu je možno prostřednictvím zvýšení 

přitažlivosti výše zmiňovaných služeb. V současné době vstupuje do popředí zdravý životní 

styl. Mnoho lidí sportuje, avšak často absolvuje velké vzdálenost, aby si sport dopřáli. 

V blízkosti hotelu se nachází síť  cyklistických stezek, na které hotel může více upozornit a 

zvýšit návštěvnost o sportovně založené osoby. Úschovna kol je bezplatná.  

Hotel za poplatek ubytovává i hosty přijíždějící se svými domácími mazlíčky. Ne 

všechny hotely tuto službu poskytují. Dále hotel umožňuje pořádání firemních seminářů, což 

bylo také zmíněno výše. V neposlední řadě je třeba vyzdvihnou bezplatné parkování. 

Všechny služby poskytované hotelem ABC by měly být předloženy takovým 

způsobem (letáky, reklamy na internetu), aby se dostaly do povědomí potenciálních 

návštěvníků a stávajících hostů. Samozřejmě i zde se je třeba počítat s nemalými výdaji.   

• získání nových tržních segmentů 

Tato příležitost souvisí s výše uvedenými skutečnostmi. Novými návštěvníky se 

mohou stát cyklisté, hosté se svými domácími mazlíčky, firemní hosté, kteří se zúčastňují 

semináře; turisté navštěvující Olomouc, klienti přijíždějící autem; větší skupinka návštěvníků, 

kteří využijí slevy a v neposlední řadě noví klienti.  

• zabrání klientů konkurenčních firem 

Hotel ABC působí v relativně vysokém konkurenčním prostředí, ve kterém jsou 

poskytující produkty málo diferencovatelné. Potenciální klienti tak mohou přecházet od 

jednoho konkurenta ke druhému, což zintenzivňuje konkurenční boj. Avšak hotel ABC má 

velmi silnou zbraň v podobě ceny, která je schopna zabrat určitou část zákazníků 
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konkurenčních hotelů. Nicméně situace jednoduchá není, protože konkurence může kdykoliv 

ceny změnit a je třeba rovněž pamatovat na substituční ubytovací služby.  

 

HROZBY 

• vstup nových konkurentů s atraktivními službami 

Každý nový konkurent v odvětví představuje určitou hrozbou pro své nové spoluhráče. 

Hotel ABC musí neustále sledovat vývoj podmínek a počtu konkurentů v odvětví. Vstup 

případného nového konkurenta nabízejícího srovnatelné ubytování za nižší cenu je pro hotel 

ABC vysoce nebezpečné, navíc jestli by se nový spoluhráč vyznačoval něčím výjimečnějším 

(např. umístění, služby a výhody). Je nutné zde podotknout, že vstup nové společnosti do 

odvětví je obtížné z hlediska vysokých vstupních nákladů. Zajištění prostor, v níž by hotelové 

služby probíhaly, jsou kapitálově náročné. Avšak je zapotřebí, aby hotel ABC měl oči vždy 

otevřené a byl připraven na všechny možné události. 

• změna marketingové strategie konkurenčních firem 

Sledování vývoje konkurenčního odvětví se vztahuje rovněž na stávající konkurenční 

společnosti. Veškeré změny marketingových strategií konkurentů určitým způsobem 

ovlivňuje hotel ABC, nelze ale tvrdit, že se jedná pouze o negativní vlivy. Nicméně je 

nezbytné počítat s faktem, že konkurenční společnosti mají za cíl získat co největší podíl na 

trhu. To znamená, že změny v konkurenční strategii konkurenčních firem mají především za 

úkol znevýhodnit a oslabit konkurenci. Hotel ABC nesmí zůstat pokulhávajícím článkem 

v konkurenčním boji a pozorovat veškeré akce vykonané svými konkurenty. Toto odvětví sice 

produkuje málo diferencovatelné produkty, nicméně o kapitálovém zázemí toto tvrdit nelze. 

Hotel ABC si po kapitálové stránce nevede nejlépe a marketingové aktivity spoluhráčů 

v odvětví nemusí vždy ustát. Další velmi nepříznivou možností je kapitálové propojení 

některých konkurenčních firem, čímž by se mnoho okolností v odvětví změnilo. Zatím 

hovoříme v obecné rovině. Konkrétnější strategii zvýšení postavení v odvětví uvedeme na 

závěr aplikační části diplomové práce.  

• rostoucí síla dodavatelů a odběratelů 

Silní dodavatelé a odběratelé mohou vyvinout značné konkurenční tlaky. Ve výše 

uvedeném textu je zmínka o tom, že hotel ABC je schopen se maximálně přizpůsobit 

požadavkům klientů. V případě, že host nabídne cenu nižší než je oficiální, dá se očekávat, že 

ABC na ni přistoupí. Z toho je patrné, že síla zákazníků má vzrůstající trend. Návštěvníci 

hotelu ABC si dobře uvědomují, že hotel udělá vše proto, aby klienty neuspokojil 



 42

konkurenční hotel. Potenciální klienti si mohou vybrat s velké nabídky hotelů, čímž jejich síla 

dále stoupá. Zmiňovaný trend není ale pro ABC nejpříznivějším, protože se dříve či později 

dostaví finanční problémy v důsledku nesrovnalostí mezí příjmy a výdaji.  

 U dodavatelů je trend obdobný. Největší hrozbu představuje pronajímatel hotelových 

prostor. V případě zvýšení nájemného, by se hotel ABC dostal do svízelné situace, jistě by 

v tom případě byly na místě úvahy o zásadních otázkách existence podniku, ukončení 

smluvního poměru a vyhledávání nových prostor nebo dokonce ukončení podnikatelské 

činnosti podniku ABC. 

• dopady světové hospodářské krize 

Nesmíme opomenout rovněž otázku světové hospodářské krize. Ekonomickou krizi 

hotel ABC zaznamenal nižšími tržbami za poskytované služby. V roce 2009 hotel ubytoval 

méně klientů, než tomu bylo v roce 2008 (viz přehled peněžních toků uvedený níže). Ještě 

bude trochu trvat, než se krizová situace stabilizuje a vše se vrátí do původního pořádku. Lidé 

zpřísnili pravidla týkající se oblastí, do nichž jejich peníze míří. Jistě, hotelové služby nepatří 

do těch, které nelze výrazným způsobem omezit, jako např. léky, jídlo. Také firmy, které 

v hotelu pořádaly kurzy pro své zaměstnance, omezily svou návštěvnost. S takovým vývojem 

hotel ABC počítal. Není se čemu divit, že lidé a podniky se uskromnili, navíc v době 

intenzivního propouštění, vysoké nezaměstnanosti apod. Zmiňované skutečnosti hotel ABC 

ohrožují, ale působení účinků ekonomické krize podnik není schopen výrazně ovlivnit.  

• daňové reformy 

Daňové reformy patří do skupin faktorů podnikatelského prostředí, jež podnik nemůže 

ovlivnit. Vysoká daň z příjmů právnických osob nepříznivě ovlivňuje hodnotu zisku po 

zdanění čistého zisku. Mnoho českých firem utíká do daňových rájů, není vyloučeno, že 

podnik ABC nebude pokračovat v šlépějích těchto firem.  

 

4.3.2 Vyhodnocení SWOT analýzy podniku ABC 

Nejdůležitější otázky SWOT společnosti ABC byly rozebrány. Teď přichází na řadu 

ohodnocení SWOT analýzy společnosti ABC. Každý vypsaný faktor nemá pro hotel stejnou 

váhu, proto každému zmiňovanému faktoru bude přidělen určitý počet bodů (viz Tab. 4.1). 

Konkrétně se bude jednat o rozmezí 1 – 5b, kde bod 1 má hodnotu nejnižší a bod 5 naopak 

nejvyšší důležitost.  

Bodové ohodnocení SWOT analýzy podniku ABC je znázorněno v níže uvedené 

tabulce.   
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Tab. 4.2: Bodové ohodnocení SWOT analýzy podniku ABC 

SILNÉ STRÁNKY (S) body 
Přiměřená cena  5 
Umístění hotelu v blízkosti centra města 4 
Kvalit ubytovacích služeb 4 
Flexibilita 4 

Bezbariérový přístup 3 

Příjemná atmosféra 3 

Loajalita zákazníků 3 
Součet bodů 26 

SLABÉ STRÁNKY (W)  

Vysoké fixní náklady  5 

Omezené stravovací služby  4 
Budova hotelu a jeho okolí 2 
Nedostatečná velikost kapitálu 4 
Nedostatek a nepravidelnost cash flow 3 
Součet bodů 18 

PŘÍLEŽITOSTI (O)  

Zaměřeni na nové trhy 4 
Zvýšení přitažlivosti služeb 3 
Získání nových tržních segmentů 3 
Zabrání klientů konkurenčních firem 3 
Součet bodů 13 

HROZBY (T)  

Vstup nových konkurentů s atraktivními službami 4 

Změna marketingové strategie konkrečních firem 4 

Rostoucí síla dodavatelů a odběratelů 3 

Dopady světové hospodářské krize  4 

Daňové reformy 3 

Součet bodů 17 

(vlastní zpracování podkladů Ing. M. Mikušové, PhD.) 

 Tato tabulka je podkladem pro zpracování následující tabulky (viz Tab. 4.3). Ta 

průměruje součty bodů jednotlivých položek faktorů SWOT analýzy s počty položek v každé 

skupině.  

Tab. 4.3: Vyhodnocení SWOT analýzy podniku ABC 

 Počet položek Součet Průměr 
S 7 26 3,71 
W 5 18 3,6 
O 4 13 3,25 
T 5 16 3,4 

(vlastní zpracování podkladů Ing. M. Mikušové, PhD.) 

Můžeme již zde vyzdvihnout možnou strategii vzhledem k výsledům, které nám 

poskytla SWOT analýza. Jedná se o strategii konfrontace, tj. využití silných stránek 

Výpočet:  

S – W = 3,71 – 3,6 = 0,11 

O – T = 3,25 – 3,4 = -0,15 
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k odvrácení hrozeb společnosti ABC. Připomínáme, že zaměření podniku ABC a návrh 

strategie budou uvedeny v závěru aplikační části této diplomové práce. Poslední 

z plánovaných rozborů je finanční analýza společnosti ABC. Provedené analýzy nás upozorní 

na slabé stránky podniku, které mohou vyústit v krizovou situaci. Proto se poté zaměříme na 

krizový management podniku ABC a vytyčíme strategie vzhledem k možným krizovým 

situacím. 

 

4.4 FINANČNÍ ANALÝZA PONIKU ABC 

 Budeme vycházet z finančních interních tabulek firmy ABC, tj. z rozvahy a VZZ za 

roky 2008 a 2009 (příloha č. 3 + příloha č. 4).  

v  Rentabilita podniku ABC 

ROE 
čistý zisk 

vlastní kapitál 
Míra zhodnocení kapitálu vloženého do 

podniku vlastníky je ve sledovaném období 
31,6%. Daný vývoj lze vysvětlit nižším 

výsledkem hospodařením oproti roku 2008. 
Tržby v roce 2009 klesly a firma dosáhla nižšího 

zisku. Proto rentabilita VK v roce 2009 
nedosahuje vysoké hodnoty.  

sledované období:2009 
 

 

minulé období: 2008 

 

 

 

ROS 
čistý zisk 

tržby 
Z jedné koruny tržeb společnost ABC dosahuje 

8,4 % zisku, což signalizuje, že ukazatel není 
nejpříznivější. Zdůraznil se zde fakt nižší 

návštěvnosti hotelu ABC. Ekonomická krize se 
hotelu ABC nevyhnula.  Domácnosti a firmy se 
staly velmi opatrnými, na jaké účely vynakládají 
své peníze. Proto hotel čelil zvláště ke konci roku 
2009 problémům s přebytkem kapacity. Projevila 

se zde rovněž nezaměstnanost. Hodně osob 
v důsledku krize ztratilo zaměstnání. Ubytovací 
služby nejsou životně nutnými záležitosti (jak 

léky, potraviny) proto se nelze divit, že se snížil 
rozdíl mezi tržbami a náklady firmy ABC. 

sledované období: 2009 
 

minulé období: 2008 

 
 
 

 

 

v  Zadluženost a finanční samostatnost podniku ABC 

 

Podíl VK na A 
vlastní kapitál 

aktiva Společnost ABC kryje svůj majetek z 47% 
vlastními zdroji. Výsledek hospodaření za rok 
2009 je nižší oproti minulému období, proto se 
hodnota ukazatel snížila, nicméně tato hodnota 

vcelku kladná.  

sledované období:2009 

 

 

minulé období: 2008 
 

 

Celková zadluženost 
cizí kapitál 

aktiva 
Cizí zdroje kryjí 53% majetku podniku ABC.  
Podíl cizích zdrojů na celkovém kapitálu vzrostl, 

zejména kvůli nárůstu bankovního úvěru a 
krátkodobých závazků zejména obchodních. 

Pořád můžeme konstatovat, že situace z hlediska 
finanční samostatnosti je optimální.  

sledované období:2009 
 

 

minulé období: 2008 
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v  Likvidita podniku ABC 

 

Okamžitá likvidita 
pohotové platební prostředky 

krátkodobé závazky 
Firma se v roce 2009 potýkala s nižší poptávkou. 

Firmy pořádaly méně podnikových seminářů, 
soukromé osoby a domácnosti rovně omezily 

návštěvnost hotelu. Tyto skutečnosti významně 
souvisí s již zmiňovanou ekonomickou krizí. 
Hotel ubytoval méně klientů, což způsobilo 

propad v oblasti čistého zisku.  

sledované období:2009 

 

 

 

minulé období: 2008 

 

 

 
 

v  Aktivita podniku ABC 

DO pohledávek (dny) pohledávky * 360  
tržby Je to velice pozitivní situace, navíc v době recese 

je zvlášť  obdivuhodné, že dlužníci splácejí 
závazky včas a dokonce rychleji než v minulém 
období. Lze tento fakt objasnit tím, že zákazníci 

hotelu dávají přednost platbě v hotovosti.   

sledované období:2009 
 

 

minulé období: 2008 
 

 
 

DO závazků (dny) závazky * 360 
tržby 

Lze si povšimnout jisté souvislosti s nízkou 
hodnotou okamžité likvidity. Nárůst ukazatele 

způsobily nižší příjmy hotelu kvůli nižší 
poptávce. Všechny ukazatele spolu navzájem 

souvisí a efekty současné recese lze identifikovat 
u všech výsledků.  

sledované období:2009 
 

minulé období: 2008 
 

 
  

Shrneme-li poznatky týkající se finanční analýzy podniku ABC, většina ukazatelů ve 

sledovaném období jsou ovlivněny jedním jmenovatelem, ekonomickou recesí. Jak již zde 

několikrát zaznělo, hotel ABC ve srovnání s minulým obdobím ubytoval menší počet klientů. 

Tato skutečnost zapříčinila řadu změn v souvislosti s nižšími tržbami a čistým ziskem. 

Negativní vlivy menší poptávky jsou patrny v růstu doby obratu závazků, jelikož hotel 

disponoval menším obnosem pohotových peněžních prostředků. Tento fakt je lze rozpoznat 

také růstem krátkodobých závazků a bankovních úvěrů a s tím související kapitálové 

struktura, navýšil se podíl cizího zdrojů na celkovém kapitálu firmy ABC.  

Co se týče zmiňovaných ukazatelů finanční analýzy, mezi nejnepříznivější otázky 

patří rentabilita tržeb a nedostatek pohotových platebních prostředků.  

Pohotová likvidita 
OA -  zásoby 

krátkodobé závazky 
Ukazatel se nenachází v optimálním rozmezí. Je 
zřejmé, že v roce 2009 se navýšily zásoby, které 
pohltily část pohotových peněžních prostředků. 
Je zde souvislost s přebytkem kapacit hotelu, 
zejména narostly zásoby týkající se drobného 
prodeje na recepci hotelu a vybavení místnosti 

(podnosy, jídelní servisy) pro podávání snídaně.    

 

sledované období:2009 

 

 

minulé období: 2008 
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Situace zatím kritická není, ale je zapotřebí, aby společnost omezila vývoj těchto 

negativních jevů a snažila se o jejich optimalizaci. Rok 2010 by se měl vyznačovat 

příznivějšími vyhlídkami, proto lze očekávat, že se tyto ukazatele navrátí do optimální pozice. 

 

4.5 URČENÍ KRIZOVÉHO POTENCIÁLU PODNIKU ABC 

 Nyní se do centra naší pozornosti dostává problematika krizového potenciálu podniku 

ABC. Budeme samozřejmě vycházet z teoretických poznatků této diplomové práce. Záměrem 

této kapitoly je stanovení krizového potenciálu podniku ABC a návrh strategie řešení 

případných krizových stavů podniku ABC s ohledem na konkurenceschopnost podniku ABC. 

Nejdříve vyhledáme krizová ohniska dle stinných stránek a hrozeb podniku ABC na 

základě provedených strategických analýz, dále vytvoříme krizovou matici podle 

analyzovaných krizových ohnisek a stanovíme návrh strategie orientované na zamezení 

vzniku krizových situací v podniku ABC s cílem udržení konkurenceschopnosti firmy ABC. 

 

4.5.1 Analýza stupně ohrožení podniku ABC 

 Nyní se soustředíme na 4 krizová ohniska, u nichž provedeme analýzu stupně ohrožení 

firmy ABC.  

K1: Nedostatek pohotových platebních prostředků firmy ABC 

K1: nedostatek pohotových platebních prostředků firmy ABC 
Krátký popis krize: insolvence podniku ABC, neschopnost dostát včas svým 
závazkům 
1. Stanovení pravděpodobnosti vzniku:  

1.1. Stanovení období: 7 měsíců 
Odůvodnění: po uplynutí tohoto období se musí ukazatel okamžité likvidity 
nacházet v požadovaném rozmezí, jakož i ukazatel rentability tržeb je zapotřebí 
optimalizovat. 
1.2. Pravděpodobnost, že krize vznikne (maximálně 1,00): 0,42 
Odůvodnění: překlenutí období nižší poptávky po ubytovacích službách z důvodu 
hospodářské krize, hotel ABC má mnoho silných stránek a relativně stabilní pozici 
na trhu, avšak konkurenční prostředí je vysoké, hotelu se nemusí v stanoveném 
období krizové ohnisko eliminovat. 
2. Stanovení účinků: neznatelné velmi silné 
Nejdůležitější faktory: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Účinek na zisk      ■     
Zvýšení nákladů    ■       
CF       ■    
Dobrá pověst u klientů   ■        
Dobrá pověst v okolí      ■     
Fluktuace zaměstnanců   ■        
Účinky na budoucí strategii        ■    
Průměr     5,1      
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K2: Silná závislost firmy ABC na 1 dodavateli 

K2: silná závislost firmy ABC na 1 dodavateli 
Krátký popis krize: pronajímatel vypoví nájemní smlouvu firmě ABC, nutnost 
hledání vhodných prostor pro podnikatelskou činnost nebo její ukončení 
1. Stanovení pravděpodobnosti vzniku:  

1.1. Stanovení období: 5 let 
Odůvodnění: nájemní smlouva má platnost na dalších 5 let, přičemž pronajímatel 
může na základě stanovených podmínek odstoupit od smlouvy  

1.2. Pravděpodobnost, že krize vznikne (maximálně 1,00): 0, 08 
Odůvodnění: společnost ABC smluvně spolupracuje s pronajímatelem od začátku 
své podnikatelské činnosti, splácení nájmu bylo vždy splněno, může být pro 
pronajímatele obtížné vyhledat nové vhodné nájemce budovy 
2. Stanovení účinků: neznatelné velmi silné 
Nejdůležitější faktory: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Účinek na zisk          ■ 
Zvýšení nákladů         ■  
CF         ■  
Dobrá pověst u klientů          ■ 
Dobrá pověst v okolí          ■ 
Fluktuace zaměstnanců        ■   
Účinky na budoucí strategii           ■ 
Průměr         9.4  

 

K3: Změna marketingové strategie konkurenčních firem 

K3: Změna marketingové strategie konkurenčních firem 
Krátký popis krize: část stávajících a potenciální hostů přejde ke konkurenčním 
subjektům nabízejících výhodnější služby, nižší tržby, prodlužování plnění závazků 

1. Stanovení pravděpodobnosti vzniku:  
1.1. Stanovení období: 9 měsíců 

Odůvodnění: během této doby můžeme přepokládat., že hospodářská krize ztlumí 
své negativní efekty a návštěvnost hotelů se bude blížit k optimální úrovni 
1.2. Pravděpodobnost, že krize vznikne (maximálně 1,00): 0,68 
Odůvodnění: lze očekávat změny strategií konkurenčních subjektů vzhledem ke 
snížení výdajů domácností na ubytování o 14,1%. Konkurence se bude snažit 
zvýhodnit služby s cílem zaplnění kapacit. Nicméně hotel ABC má nastaveny má 
velmi výhodné služby, které je obtížné realizovat jinými subjekty. Proto lze počítat 
s nižšími účinky.   
2. Stanovení účinků: neznatelné velmi silné 
Nejdůležitější faktory: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Účinek na zisk  ■         
Zvýšení nákladů   ■        
CF  ■         
Dobrá pověst u klientů  ■         
Dobrá pověst v okolí ■          
Fluktuace zaměstnanců ■          
Účinky na budoucí strategii    ■        
Průměr  2         
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K4: Poskytování omezených stravovacích služeb hotelu ABC 

K4: Poskytování omezených stravovacích služeb hotelu ABC 
Krátký popis krize: část stávajících a potenciální klientů přejde ke konkurenčním 
subjektům nabízejících plnou penzi, nižší zisk, platební problémy 
1. Stanovení pravděpodobnosti vzniku:  
1.1. Stanovení období: 2 roky 
Odůvodnění: firma ABC během této doby nepočítá s poskytování plnohodnotných 
stravovacích služeb 
1.2. Pravděpodobnost, že krize vznikne (maximálně 1,00): 0,21 
Odůvodnění: hotel ABC nabízí komfortní ubytování za velmi přijatelnou cenu, je 
umístěna v bezprostřední blízkosti se nachází několik restaurací. Vzhledem 
k cílovým skupinám klientů lze tvrdit, že zřízení kuchyně by nepřineslo nijak 
závratné dodatečné ziskové položky. 
2. Stanovení účinků: neznatelné velmi silné 
Nejdůležitější faktory: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Účinek na zisk    ■       
Zvýšení nákladů    ■       
CF    ■       
Dobrá pověst u klientů  ■         
Dobrá pověst v okolí   ■        
Fluktuace zaměstnanců  ■         
Účinky na budoucí strategii    ■        
Průměr  2.8         

 

4.5.2 Hodnocení ohrožení podniku ABC 

Do krizové matice jsme umístili krizová ohniska firmy ABC (viz Tab. 4.4) 

s přihlédnutím ke strategickým možnostem řešení potenciálních krizových situací. 

Tab. 4.4: Krizová matice podniku ABC se strategickými možnostmi řešení 
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krize 

 3,33 
negativní 

6,66 
ohrožující existenci 

10 
zničující 

  Účinky na podnik 

(vlastní zpracování) 

Nejvíce pravděpodobná záležitost je změna strategie konkurenčních firem. Naopak 

nejméně pravděpodobnými okolnostmi je krize, jejíž vznik souvisí s omezenými stravovacími 

službami ABC a silné závislosti na pronajímateli hotelové budovy, přičemž druhá možnost s 
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sebou nese zničující efekty. Ačkoliv pravděpodobnost vzniku K2 je velmi nízká, je nezbytné, 

aby tuto okolnost firma ABC brala mimořádně na zřetel.  

Všechny potenciální krizové situace se vyznačují negativními efekty a narušují 

konkurenceschopnost společnosti ABC, tj. schopnost realizovat služby efektivněji než 

konkurenční hotelová zařízení. Pro potenciální krizové stavy je nezbytné vytvořit strategie, 

které by vznik těchto nepříjemných okolností omezily a eliminovaly narušení 

konkurenceschopnosti podniku ABC.  

 

4.5.3 Strategie zachování konkurenceschopnosti firmy ABC na základě eliminace vzniku 

potenciálních krizových situací  

Každá krizová záležitost je limitujícím prvkem konkurenceschopnosti firmy. Krizové 

strategie jsou nosnými záležitostmi zachování konkurenceschopnosti podnikatelského 

subjektu. Nyní se podrobněji budeme orientovat na strategie zmiňovaných potenciálních 

krizových situací.  

 

4.5.3.1 STRATEGICKÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ INSOLVENCE PODNIKU ABC (K1) 

 Tato potenciální krizová situace může vyústit z nedostatku pohotových platebních 

prostředků. Na základě analýzy stupně ohrožení bylo zjištěno, že dané krizové ohnisko 

výrazně neohrožuje podnik ABC.  

Daná událost má jisté specifikum. Zhoršování platební schopnosti firmy je postupnou 

záležitostí, která zesiluje na intenzitě. Z finanční analýzy vyplynulo, že v současné době by 

podnik ABC nemohl splnit krátkodobé závazky z pohotových platebních prostředků.  

Nicméně stav insolventnosti je stále relativně nekrizový. Hlavním činitelem zhoršení platební 

situace ABC je současná recese. První měsíce roku 2010 naznačují, že by se měla poptávka 

po hotelových službách zvyšovat. Leden a únor byl rovněž minusový, ale hrubý zisk za 

březen se již vyznačoval plusovými hodnotami a vývoj do budoucna je vykazován 

pozitivními trendy. Již dnes hotel ABC registruje objednávky na měsíce dopředu.  

 Nejvýznamnějším momentem je to, aby společnost nenechala platební schopnost 

náhodě, je nutné nepřetržité sledování a kontrolování stavu pohotových peněžních prostředků. 

Nic se neudělá samo a žádná problémová situace se sama nevyřeší. Společnost ABC je velmi 

malou firmou. Zaměstnává 9 osob. Vlastník společnosti ABC má mnohaleté zkušenosti 

v oboru a finanční stránku podniku ovládá.  
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 Ekonomická krize je sice na ústupu, nelze se ale mylně domnívat, že návštěvnost 

hotelu se zoptimalizuje sama. Negativní vlivy recese ekonomiky budou odeznívat pozvolna. 

Nezaměstnanost bude pořád velmi aktuálním problém. Lze předpokládat, že nezaměstnané 

osoby v době opětovného zapojení se do pracovního života, jakož i firmy vracející se do 

podnikatelské činnosti, budou velmi obezřetné, na jaké účely vynakládají své peníze.  

Společnost ABC by měla tyto záležitosti vzít do úvahy a vyhledat nová řešení 

vztahující se k zaplnění kapacit. První věc, která se může jevit jako vyhovující je snížení 

ceny ubytovacích služeb. Zjistili jsme, že firma nabízí množstevní slevy a je schopna velmi 

omezit cenové požadavky. Proto vzhledem ke kvalitě hotelu, není tato možnost 

nejoptimálnější. Je možné, že zhoršení platební situace má jistou souvislost i s poskytováním 

velkých slev skupinám návštěvníků. Hotel je schopen požadovat částku naprosto 

nesrovnatelnou s kvalitou poskytovaných služeb. Hotel je moderně vybavený a flexibilní 

k požadavkům zákazníků. Avšak je lepší mít zaplněné kapacity, byť  za nízkou cenu, než 

udržovat prázdné pokoje.  

Další eventualita má podobu zviditelnění firmy prostřednictvím reklam a inzercí. V 

tomto směru se ABC realizuje následujícími aktivitami: uvádění loga hotelu v katalozích 

smluvních cestovních kanceláří, pronájem tabulí v informačním centru Olomouc, bannerové 

inzerce na portálu olomouc.cz a dalších. Výdaje za tyto záležitosti čtvrtletně dosahují 

necelých 29 000 Kč. Můžeme tedy konstatovat, že i tuto otázku firma ABC realizuje 

vyčerpávajícím způsobem.  

 Řešení v podobě zaplňování kapacit hotelu skýtá možnost ubytovávání studentů. 

Olomouc je univerzitní město, kromě univerzity se v něm nachází řada soukromých vyšších a 

vysokých škol. Studenti, kterým vysokoškolské koleje nevyhojí nebo na ně nemají nárok, jsou 

možnými potenciálními klienty, kteří by mohli pro hotel ABC znamenat pravidelný příjem. 

Hotel ABC by věnoval část hotelových prostor pro ubytování studentů a nasadil takové ceny, 

které jsou vzhledem cenám vysokoškolské koleje přijatelné. Je důležité zde podotknout, že 

ubytování na koleji, není nejlevnější záležitostí, měsíční poplatky činí od 2100 Kč do 2 880 

Kč. [30] Ubytování studentů je výhodná otázka. Samozřejmě je zapotřebí podrobněji 

analyzovat peněžní toky takového postupu, zejména dodatečné výdaje, efekt apod. Proto 

představujeme tabulku uvedenou níže (viz Tab. 4.5), která poukazuje na příznivé a stinné 

stránky ubytování studentů v hotelu ABC. 
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Tab. 4.5: Výhody a nevýhody ubytování studentů v hotelu ABC 

 Ubytování studentů v hotelu ABC 
Klady Zápory 

• pravidelný příjem, 

• obsazení od října do červa, 

• reference dalším studentům, 

•  povědomí o existenci hotelu 
většího počtu osob. 

• dodatečné výdaje na zřízení 
buněk, 

• odmítnutí klientů z důvodu 
plné obsazenosti, 

• finanční výhodnost. 

(vlastní zpracování)  

 Tato strategická možnost zaplnění kapacit má, jako ostatně všechny strategické 

otázky, své pro a proti. Musíme zde zdůraznit fakt, že je to reálná záležitost a zvláště 

v měsících, kdy dochází k utlumení poptávky. Hotel ABC zmiňované období poklesu 

poptávky zažívá v zimních měsících, což z hlediska ubytování studentů je příznivá okolnost. 

Podnik ABC by se tak nemusel příliš obávat odmítání klientů z důvodu plné obsazenosti, 

jelikož v evidenci návštěvnosti hotelu takový stav v daných měsících nebyl zaregistrován. To 

však nelze tvrdit o letních a podzimních měsících.  

 Pokud by hotel ABC bral možnost ubytování studentů jako relevantní směr dalšího 

vývoje, musel by přihlédnout k mnoha skutečnostem. Mezi jinými oblast efektivity a 

rentability. Podrobná finanční kalkulace je zde nezbytná. Uvedená strategická možnost 

zaplňování kapacit je reálná, samozřejmě kromě toho, musí být slučitelná se ziskovostí a cíli 

podniku ABC.  

 

4.5.3.2 STRATEGICKÉ MOŽNOSTI ZAMEZUJÍCÍ VYPOVĚZENÍ NÁJEMNÍ 

SMLOUVY PRONAJÍMATELEM BUDOVY HOTELU ABC (K2) 

 Krizové ohnisko pramenící z vysoké závislosti firmy ABC na pronajímateli 

hotelových prostor se vykazuje zničujícími účinky. V případě vzniku zmiňované situace, by 

se podnik ABC ocitl ve svízelném stavu. Přichází zde v úvahu hledání jiných prostor pro 

poskytování hotelových služeb nebo ukončení podnikatelské činnosti podniku ABC. 

Vzhledem k předmětu podnikání společnosti ABC, druhá možnost je reálnější. Světlým 

bodem této otázky je fakt, že krizové ohnisko se vyznačuje nízkou pravděpodobností vzniku. 

Avšak nic se nemění na skutečnosti, že se jedná o vysoce nebezpečnou záležitost, která 

obsazuje to nejvýznamnější místo mezi ostatními analyzovanými krizovými ohnisky.  

 Pokud bychom chtěli najít důvod vzniku této potenciální krizové situace, opět 

poukážeme na současnou recesi. Nedostatek pohotových platebních prostředků způsobil 

navýšení krátkodobých závazků, které z velké části absorbují fixní náklady. Firma ABC 
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s určitým zpožděním plnila nájem, což mělo za následek růst krátkodobých pohledávek na 

straně pronajímatele.  

 Teorie krizového managementu pro tento případ udává strategii v podobě odstranění 

ohniska krize.  Tuto strategie lze uchopit dodatečnými investicemi nebo „opuštěním“ oblasti 

skýtající krizové ohnisko.  

Opuštění oblasti, jak již bylo naznačeno, není zde řešením vzhledem k předmětu 

podnikání ABC. Pokud bychom tuto strategii aplikovali, ABC by byla nucena provést několik 

významných a velice obtížných aktivit, které by se s vysokou pravděpodobností minuly 

účinkem. Vyhledání nových vhodných prostor pro provozování hotelu se strategickým 

umístěním za přijatelnou cenu je velmi obtížně proveditelné. Opuštění oblasti nabízí 

východisko, které je srovnatelné s řešením vypovězení nájemní smlouvy pronajímatelem, tj. 

s řešením po vypuknutí této krize. Našim cílem je ale zabránění vzniku dané krize proto 

přeneseme pozornost na první typ strategie odstranění ohniska krize, tj. dodatečné investice.  

 Dodatečné investice zaujímají přední místo strategie odstranění ohniska krize 

společnosti ABC. Ty jsou obvykle chápány jako vklady vztahující se k rozšíření činností 

podnikatelského subjektu. U společnosti ABC mají jiný rozměr. Zde jejich cílem je dosažení 

stabilnější pozice a budování dobrých vztahů společnosti ABC vůči pronajímateli hotelové 

budovy. Nyní se zaměříme na tuto stránku.  

 Společnost ABC udržuje pracovní vztahy s pronajímatelem hotelové budovy od 

samého začátku jejího vzniku. Z interních informací společnosti ABC vyplývá, že závazky 

vůči pronajímateli byly splněny téměř vždy v požadované době. Nicméně v posledním 

čtvrtletí roku 2009 se platby začaly opožď ovat. Je důležité si uvědomit, že pronajímatel 

nebude mít důvody vypovědět firmě ABC smlouvu, když faktury budou placeny včas. Proto 

můžeme konstatovat, že smluvené plnění dluhu společností ABC vůči vlastníkovi je 

nejoptimálnějším způsobem eliminování vzniku krize tohoto typu.  

 Teď vzniká otázka jak tuto skutečnost zaopatřit neboli odkud vzít zdroje na 

uskutečnění dodatečných investic směřujících ke splnění nájemních závazků. Bankovní úvěr 

zde nepřichází v úvahu neboť  úrok je velice zatěžujícím prvkem. Krátkodobé dluhy by sice 

dosáhly přiměřené hladiny, ale cizí úvěrové zdroje by zaujaly místo na vrcholu pomyslné 

pyramidy kapitálové struktury podniku ABC, což jistě není nejpříznivější okolností v době 

nižších zisků a platebních problémů.  
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 Tuto potenciální krizovou situaci lze vyřešit šetrnějším a jednodušším způsobem nežli 

krytím krátkodobých závazů bankovním úvěrem. Máme zde na mysli fakt, že společnost ABC 

si již získala dobré jméno u pronajímatele. Dobré relace mezi těmito dvěma subjekty navozuje 

atmosféru důvěry a tolerance. Pronajímatel je si vědom, že opožďování plateb je přechodným 

problémem společnosti ABC, který bude pozvolna ustupovat.  

 Nicméně podnik ABC by již dnes měl provést opatření, které by stránku krátkodobých 

závazků obstarávaly. Jedná se např. o variantu krácení výdajů v podobně mzdových prémií a 

odměn zaměstnanců. Šetřit na zaměstnancích není nejvhodnější, avšak zaměstnanci jsou si 

vědomi závažnosti současné recese s přihlédnutím na fakt, že nedošlo během utlumení 

poptávky ke změně jejich počtu. V neposlední řadě je třeba upozornit na fakt, že olomoucký 

kraj je postižen vysokou nezaměstnaností. Lze tedy usuzovat, že krácení zaměstnaneckých 

výhod pracovníci pochopí.  

 Další variantou je osobní konzultace s pronajímatelem týkající se prodloužení doby 

splatnosti dlužené částky nájemného. Platební situace firmy se stabilizuje až po delším 

časovém úseku, nelze se mylně domnívat, že se solvence zvýší skokovým tempem. Kromě 

prodloužení doby splatnosti, je rovněž vhodné smluvit splnění závazku průběžně, v několika 

splátkách. Je velice pravděpodobně, že by pronajímatel k této nabídce přistoupil, jelikož i 

v jeho intenci je udržení si firmy ABC v pozici nájemníka.  

 

4.5.3.3 STRATEGIE VZTAHUJÍCÍ SE K MOŽNOSTI PŘECHODU KLIENTŮ 

PODNIKU ABC KE KONKURENČNÍM SUBJEKTŮM (K3) 

 Změna marketingové strategie konkurenčních firem je dalším krizovým ohniskem 

firmy ABC. Utlumení poptávky ve větší nebo menší míře, postihlo všechny konkurenční 

činitele. Je pravděpodobné, že každý konkurent podniku ABC vynakládá hodně energie pro 

to, aby své produkty zpřístupnil co nejširší základně potenciálních a stávajících klientů. Dle 

analýzy konkurence, (viz kapitola 4.2) hotel ABC je nejvíce ohrožen marketingovými 

taktikami ze strany penzionů v centru města. Tříhvězdičkové subjekty nemají tak velký 

potenciál přetáhnutí klientů společnosti ABC, jelikož v centru jejich pozornosti jsou odlišné 

skupiny cílových hostů.  

 Hotel ABC má nastaveny velmi výhodné služby, které je obtížné realizovat jinými 

subjekty, proto účinky krize vycházející z přechodu klientů ABC ke konkurenci a s tím 

souvisejících nižším tržeb nemají velkou váhu.  
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 Případná krizová událost nepřinese nijak závratnou ztrátu zákazníků. Je přesto 

neustále zapotřebí sledovat dění v odvětví, nepřetržitě vyhodnocovat obsazenost hotelu a 

vyhledávat možné cesty k vylepšování poskytovaných produktů firmou ABC. Nemusíme zde 

připomínat fakt, že každá krize, byť  malá, narušuje konkurenceschopnost firmy.  

 Teď přeneseme pozornost na otázku SWOT analýzy podniku ABC.  Z této analýzy 

vyplynulo, že seznam předností podniku ABC se vyznamenává velice pozitivními 

vlastnostmi, které mají vysoký potenciál odvrátit hrozby ohrožující stabilitu firmy. Tímto byla 

vytyčena zároveň strategie SWOT podniku ABC, jejíž zaměření souvisí s překonáním hrozeb 

silnými stránkami podniku. Největší vnější ohrožení podniku spatřujeme ve vstupu nových 

konkurentů do odvětví, změny marketingové strategie konkurenčních firem a dopady světové 

hospodářské krize. Zmiňovaná ohrožení jsou identické svými projevy. Jedná se zejména o 

utlumení poptávky, nižší zisky, opožďování plateb a růst závazků firmy ABC. Přiměřená 

cena, kvalita ubytovacích služeb a flexibilita jsou hlavními zbraněmi limitujícími negativní 

efekty podnikatelského prostředí.  

 Ačkoliv konkurence v odvětví je velká, můžeme tvrdit, že hospodářská krize nejvíce 

ovlivnila vývoj finanční situace podniku ABC. Zmiňované efekty mající původ v okolí 

podniku nejsou tedy zapříčiněny konkurencí, ale současnou recesí. Interní materiály podniku 

poskytují již dnes pozitivnější vyhlídky hotelu ABC, proto můžeme usuzovat, že v roce 2010 

uvedená krizová ohniska budou vykazovat mírnější vlastnosti.  

 

4.5.3.4 STRATEGIE VZTAHUJÍCÍ K MOŽNOSTI ZTRÁTY KLIENTŮ Z DŮVODU 

OMEZENÝCH STRAVOVACÍCH SLUŽEB PODNIKU ABC (K4) 

 Poskytování omezených stravovacích služeb je výrazně slabou stránkou podniku 

ABC. Vyústění krize ve spojitosti s touto skutečností je přesto relativně nerizikové. Výhodné 

umístění hotelu poskytuje klientům stravování v jeho bezprostřední blízkosti. O nízké 

rizikovosti rovněž svědčí fakt nízké poptávky po plnohodnotných stravovacích službách.  

Vzniká zde rovněž otázka rentability rozšíření stravovacích služeb, zejména v oblasti teplých 

stravovacích služeb. 

 Krizový management pro komplikace, jež se vyznačují malou pravděpodobností 

vzniku a nízkými efekty, doporučuje strategii Trouble Shooting.  
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 Pro případnou krizi týkající se přechodu klientů ke konkurenčním subjektům z důvodu 

omezených stravovacích služeb podniku ABC je zapotřebí připravit krizový plán, který je 

následovný: 

1. Odpovědným koordinátorem se stává ředitelka hotelu ABC, která je zodpovědná za 

vedení projektu. 

2. Členy krizového týmu jsou tyto osoby: vlastník hotelu, ředitelka, administrativní 

pracovnice a účetní.   

3. Tým zasedá v kanceláři ředitelky podniku, která je vybavena internetem, telefonem a 

faxem.  

4. V kanceláři ředitelky jsou přichystané informační tabule skýtající všechny potřebné 

informace. Zejména zde zařazujeme evidenci klientů a získání dat o těch, kteří opustili 

hotel kvůli neposkytování plné penze.  

 Nastíněný krizový plán je odlišný od plánů velkých společností. Podnik ABC je malou 

firmou, která pro účely řešení krizové situace nemůže pracovníky uvolnit. Řešení je 

zakomponováno do  rutinních aktivit podniku. Další specifikum je skutečnost, že jednání se 

účastní i vlastník podnik, což je dáno taktéž velikostí firmy. Tato krize nevyžaduje 

informování veřejnosti a médií, proto tato otázka nebyla zahrnuta v krizovém plánu.  

 Nelze se ale spokojit s vypracovaným krizovým plánem. Je třeba se zde zamyslet nad 

strategiemi, které by problematiku stravovacích služeb obsahovaly. V jídelníčku hotelu ABC 

najdeme pouze snídani. V hotelu má místo malá kuchyňka s jídelnou, které jsou určeny pro 

přípravu a konzumaci snídaně. Kuchyňka je zařízena potřebnými spotřebiči, nejdeme zde 

kávovar, topinkovač, rychlovarnou konvici, elektrický sporák, mikrovlnou troubu, kuchyňský 

robot. Příprava snídaní je zahrnuta do povinností pokojské či pracovníka recepce v závislosti 

na možnosti uvolnění z pracovních záležitostí.  

 Nelze se ale spokojit s vypracovaným krizovým plánem. Je třeba se zde zamyslet nad 

strategiemi, které by problematiku stravovacích služeb obsahovaly. V jídelníčku hotelu ABC 

najdeme pouze snídani.  

 První věc, která se může jevit jako vyhovující je zřízení kuchyně a poskytování 

klientům plné penze. Ačkoli zde byla zmínka o nízké poptávce po plné penzi, zkusme se 

zamyslet, zda je tato varianta realizovatelná. V případě rozšíření činností o realizaci plné 

penze, nejprve by bylo zapotřebí zřídit kuchyňské prostory včetně jejich vybavení. Otázka 

kuchyňských prostor je spojena s většími investicemi s přihlédnutím na fakt, že by se stávající 
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místnost musela rozšířit. Stavební práce by byly nezbytné. Zaměření se na novou oblast 

služeb je spojeno také s personálními změnami. Vytvoření pracovních míst je tedy 

podmínkou.  

 Shrneme-li výše nastíněné aktivity, můžeme konstatovat, že otázka spojená s realizací 

nového okruhu činností podniku ABC, by vyžadovala nemalé investice. Kalkulace výdajů a 

příjmu (viz Tab. 4.6 – 4.8) hraje stěžejní roli v rozhodovacím procesu rentability zavedení 

plné penze.  

Tab. 4.6: Výdaje týkající se zřizování kuchyňských prostor včetně vybavení  

Stavební práce 100 000 Kč 
Vybavení kuchyně: [31] 457 774 Kč 
Elektronické sporáky (5*14 240 Kč) 71 200 Kč 
Vestavné trouby (3*8 410Kč) 25 230 Kč 
Odsavače par (5*3 590 Kč) 17 950 Kč 
Myčky (5*15 490 Kč) 77 450 Kč 
Roboty (3*5 369 Kč) 16 107 Kč 
Mixéry (3*1010 Kč) 3 030 Kč 
Mrazáky (4* 6 790Kč) 27 160 Kč 
Chladničky (4* 10 490 Kč) 41 960 Kč 
Mikrovlnné trouby (3* 2 609 Kč) 7 827 Kč 
Nádobí (sady hrnců a jídelních servisů – 74 990 Kč) 74 990 Kč 
Doplňky (prkénka na krájení, nože, kráječe apod.  - 9870 Kč) 9 870 Kč 
Kuchyňská linka   85 000 Kč 
Mzdově měsíční výdaje 45 000 Kč 
Celkem 602 774 Kč 
(vlastní zpracování) 

 Je obtížné určit návštěvnost hotelové jídelny, nicméně pokusíme si spočítat případné 

příjmy z obědů a večeří. Budeme předpokládat, že za oběd si společnost ABC bude účtovat 

částku 140 Kč, za večeři 100 Kč. Pro vypočítání předpokládaných tržeb budeme kalkulovat 

s průměrnými počty osob, které v hotelu snídají. Vše budeme vztahovat na období 1 měsíce. 

Interní informace podniku uvádí, že průměrné hrubé příjmy za poskytování snídaní mají 

hodnotu 40 520 Kč. Z toho logicky odvodíme, že hotel obslouží průměrně 405 hostů za 

měsíc. V následující tabulce (viz Tab. 4.7) vykalkulujeme potenciální příjmy za realizaci 

obědů a večeří.  

Tab. 4.7: Dodatečné průměrné provozní příjmy za realizaci obědů a večeří 

Potenciální průměrné příjmy – obědy (405 * 140 Kč) 56 700 Kč 
Potenciální průměrné příjmy – večeře (405 * 100 Kč) 40 500 Kč 
Celkem 97 200 Kč 
(vlastní zpracování) 

 Teď přeneseme pozornost na možné průměrné měsíční výdaje za realizaci obědů a 

večeří. Opět budeme vycházet z interních informací podniku ABC. Průměrné výdaje spojené 
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s realizací snídaní zatěžují příjmy z 62%. Pro zjištění výdajů budeme z této hodnoty vycházet. 

Níže uvedený rozbor (viz Tab. 4.8) uvádí možné výdaje za obědy a výsledný efekt. 

Tab. 4.8: Dodatečné průměrné provozní výdaje za realizaci obědů a večeří a výsledný efekt 

Potenciální průměrné výdaje – obědy (0,62*56 700 Kč) 35 154 Kč 
Potenciální průměrné výdaje – večeře (0,62*40 500 Kč) 25 110 Kč 
Mzdové výdaje 45 000 Kč 
Celkem 105 264 Kč 
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (97 200 Kč – 105 264 Kč) -8 064 Kč 
(vlastní zpracování)  

 Pokud přihlédneme k faktu, že nebyla provedena podrobná analýza výdajů, můžeme 

již teď prohlásit, že poskytování plné penze je nerentabilní strategií.  

 Teď se změříme na klientelu podniku ABC. V hotelu se nejčastěji ubytovávají osoby 

z důvodu pracovních záležitostí a turisté navštěvují olomoucké památky a účastníci kulturních 

a jiných akcí. Tito klienti zpravidla ráno odchází a vrací se večer. Pro tyto osoby je jednodušší 

poobědvat na tom místě, kde se právě vyskytují, nežli se vracet do hotelu. Zde vidíme 

odpověď na nízkou poptávku po plné penzi zejména poledního stravovacího režimu.  

 Zavedení plnohodnotného stravovacího systému podniku ABC je vysoce neziskové, 

proto tato záležitost by neměla být v centru ani na okraji zájmu společnosti ABC.  

 Stravovací služby hotelu nejsou však uzavřenou otázkou. Nabízí se zde řešení 

v podobě poskytování studených večeří. Daná eventualita nevyžaduje speciálních obměn 

týkajících se vybavení kuchyně ani přijetí nových zaměstnanců. Jedinou výraznou změnou by 

bylo zásobování potravin. Jak bylo zmíněno, hosté hotelu se navečer vracejí a jistě by přivítali 

možnost povečeření v hotelu. Studená kuchyně by jistě nebyla překážkou. Kuchyňka hotelu je 

vybavena základními spotřebiči, které nejsou dostatečně využity. Poskytování večeří je velmi 

nadějnou variantou i co se týče pravidelného příjmu, o kterém byla řeč v rozboru krizové 

situace insolvence. Samotné snídaně přinášejí podniku průměrné měsíční příjmy v hodnotě 40 

520 Kč, výdaje představují 25 122 Kč. Logicky lze odvodit, že měsíční hrubé příjmy a výdaje 

za poskytování večeří by se pohybovaly v podobném pásmu.  

 Kalkulace měsíčního a ročního efektu z realizace snídaní a večeří jsou vyčísleny 

v následující tabulce (viz Tab. 4.9). 

Tab. 4.9: Potenciální roční efekt za realizace snídaní a večeří 

Měsíční efekt – snídaně a večeře (2*15 398 Kč) 30 820 Kč 
Roční efekt (12 * 30 820 Kč) 369 840 Kč 

(vlastní zpracování) 
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 Strategie zavedení studených večeří hotelu ABC nepřináší závratné výsledky, avšak se 

nejedná o ztrátovou otázku, jak tomu bylo v předešlém příkladu. Příznivými okolnostmi jsou 

skutečnosti nevyžadující velké investice a změny v počtech zaměstnanců podniku ABC. 

 Na závěr problematiky krizové situace ztráty klientů z důvodu omezených 

stravovacích služeb podniku, můžeme konstatovat, že společnost i v případě krize není 

ohrožená. Zmiňovali jsme možnost zavedení teplé kuchyně, která ovšem nejeví velké známky 

efektivity. Na druhé straně rozšíření služeb o poskytování studených večeří je záhodno 

realizovat z důvodu relativně jednoduchého zavedení.    

 

4.6 KONKURENCESCHOPNOST PODNIKU ABC 

 Schopnost námi analyzované společnosti poskytovat služby efektivněji než 

konkurenční subjekty bude zachována, pokud se zabrání nebo alespoň minimalizuje její 

krizový potenciál. Slabosti a nedokonalosti hotelu vyznačily 4 nejdůležitější krizová ohniska, 

jejichž závažnost jsme poté podrobili analýze.  

 Shrneme-li výše zmiňované skutečnosti, můžeme tvrdit, že uvedené potenciální 

krizové situace jsou otázkami vzájemně závislými. Případná insolvence podniku ovlivní stav 

krátkodobých závazků vůči vlastníkovi, čímž vzniká případná hrozba vypovězení nájemní 

smlouvy. Neschopnost splácení závazků a platebních problémů se rovněž projeví v případě 

ztráty zákazníků z důvodů výhodnější marketingové strategie a stravovacích služeb 

konkurenčních ubytovacích zařízení. Případné krizové situace lze charakterizovat jako 

„bludný“ kruh souvislostí.  

 Strategie, jež byly vymezeny v předchozím textu, představují možnou vývojovou 

orientaci firmy ABC s cílem udržení její konkurenceschopnosti. U každého krizového ohniska 

jsme představili postup zamezení krizových stavů včetně odůvodnění, avšak ne všechna 

doporučení se jevila jako vyhovující. 

 Cílem této diplomové práce je navrhnutí strategie udržení konkurenceschopnosti 

podniku ABC. Na výraz „udržení“ je kladen velký důraz, jelikož společnost ABC 

konkurenceschopná je, avšak vlivem podnikatelského prostředí došlo k určitým změnám, 

které vyvolávají riziko krizových situací. Změny jsou způsobeny především ekonomickou 

recesí, která je naštěstí již na ústupu. Společnost ABC již dnes doznává lepších výsledků 

vzhledem k naplňování kapacit. Nicméně obměny ve strategii společnosti ABC jsou vysoce 

aktuálním tématem.  
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5. ZÁVĚR  

 Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a aplikační. V úvodu 

teoretické části jsem se zaměřila na základní záležitosti týkající se malých a středních 

podniků. Přiblížila jsem specifika, přínosy a nedostatky těchto společností. Stěžejní záležitostí 

teoretických poznatků byla problematika krizových situací a strategického řízení podniku. 

Orientovala jsem se mj. na otázky příčin a vývoje krizových situací, nastínila rovněž aktuální 

tématiku světové hospodářské krize. V rámci kapitol věnovaným krizím ve společnosti měla 

místo tématika krizového managementu v rámci níž jsem uvedla otázku určení krizového 

potenciálu firmy. V závěrečných kapitolách teorie jsem poskytla informace vztahující se ke 

strategickým analýzám, které jsou nezbytnými předpoklady ke stanovení krizového 

potenciálu firmy.  

 Výchozím bodem aplikační části se stala společnost ABC působící v oblasti 

hotelových služeb. Jedná se o podnik malé kategorie. Při zpracování aplikační části jsem se 

opírala o teoretické poznatky. Nejprve jsem provedla strategické analýzy zkoumající vnější a 

vnitřní prostředí podniku ABC. Poté jsem vytyčila krizová ohniska, jež představují 

nejvýznamnější krizové symptomy, a následně jsem vyhodnotila krizový potenciál firmy 

ABC. Pro nastíněné potenciální krizové stavy jsem navrhla strategie, jež zamezují vzniku 

možných svízelných stavů společnosti ABC.   

 Cílem této diplomové práce bylo navrhnutí strategie zachování konkurenceschopnosti 

podniku ABC. Určení krizového potenciálu této firmy nebylo bezdůvodným postupem. 

Uvedené strategie, jež se specializují na eliminaci krizových situací, zároveň představují 

opatření pro zachování konkurenceschopnosti podniku ABC. 

 Při navrhování strategické orientace společnosti ABC jsem byla nucena podřídit se 

okolnostmi týkající se její velikostí a kapitálovou základnou. Je samozřejmé, že malý podnik 

je omezen svými finančními možnostmi. Doporučení nacházející se v koncových kapitolách 

aplikační části, jsou dle mého názoru realizovatelnými relativně nákladově přístupnými.  

 Domnívám se, že stanovený cíl této diplomové práce jsem splnila. 
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SEZNAM ZKRATEK 

BÚ  Bankovní úvěr 

CF  Cash flow 

CK  Cizí kapitál 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

DPPO  Daň z příjmu právnických osob 

EAT  Čistý zisk 

EBIT  Zisk před odečtením úroků a daní 

EBT  Provozní zisk upravený o finanční a mimořádný výsledek hospodaření 

FO  Fyzická osoba 

FÚ  Finanční úřad 

HSS  Hospodářská a sociální soudržnost 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

K  Krizové ohnisko 

KŘ   Krizové řízení 

MSP  Malé a střední podniky 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodů 

OSSZ  Okresní správa sociálního zabezpečení 

PEST  Strategická analýza vnějšího prostředí firmy 

PO  Právnická osoba 

ROA  Rentabilita celkových aktiv 

ROE  Rentabilita vlastního kapitálu 

ROS  Rentabilita tržeb 

S.R.O.  Společnost s ručením omezeným 

SWOT  Strategická analýza vnitřního a vnějšího prostředí firmy 

VK  Vlastní kapitál 

VZZ  Výkaz zisku a ztrát 

 

 

 

 

 



 

SEZNAM VZORCŮ 
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