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1 ÚVOD 

 

Finanční krize, ekonomická krize. To jsou slovní spojení, které se ve společnosti 

objevují od roku 2007 neustále. Vyuţívají se často i neprávem jako zdŧvodnění neúspěchŧ. 

Pokud se objeví problém, je zdŧvodněn pŧsobením ekonomické krize. Je nepopiratelné, ţe 

finanční krize, která postihla celý svět a která právě vrcholí, má dopady na společnost a ještě 

mít dlouho bude, ale občas to vypadá, ţe jde v určitých situacích jen o výmluvu.  

 

Společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. byla sledována od roku 2008 

a byla zde moţnost pozorovat změny ve vývoji po celou dobu ekonomické krize. Tento vývoj 

byl natolik zajímavý, ţe byl impulsem k hlubšímu zkoumání v této diplomové práci. 

Z prostého pozorování zaměstnance se totiţ situace společnosti mŧţe jevit tak, ţe pŧsobení 

ekonomické krize na tuto společnost pŧsobí naprosto opačně. Společnost roste, místo 

propouštění přijímá nové zaměstnance atd. 

 

Proto diplomová práce bude zaměřena na zkoumání tohoto vývoje. Hlavním cílem 

v této práci bude analýza konkurenceschopnosti a nalezení konkurenční výhody podniku se 

zohledněním pŧsobení ekonomické krize. Dŧraz bude kladen především na analýzu vnitřního 

a vnějšího prostředí podniku. Dalším cílem bude zjištění, zda opravdu ekonomická krize u 

této společnosti zpŧsobila její rŧst a prosperitu. 

 

Tohoto bude dosaţeno po zpracování PEST analýzy, která se zaměří na makrookolí 

podniku. Přesněji na analyzování politických faktorŧ, ekonomických faktorŧ, sociálních a 

kulturních faktorŧ a také technických faktorŧ. 

Dále bude sestavena 4C analýza, která prověří, zda podnik pŧsobí na správném trhu a 

zda záměr rozšířit se na nové trhy je dobře uváţený. 

Konkurenční síla podniku bude zhodnocena analýzou konkurenčních sil. Ta se zaměří 

na ohroţení společnosti moţnými novými konkurenty a substituty, ohodnotí vyjednávací sílu 

zákazníkŧ a dodavatelŧ a zhodnotí stávající konkurenci na trhu. 

V neposlední řadě bude zjednodušenou finanční analýzou zjištěno, jak je na tom 

společnost ohledně finančního zdraví. Bude zhodnocena výkonnost podniku a 

konkurenceschopnost. 



 

A na závěr SWOT analýza, která objeví silné stránky podniku a moţné příleţitosti a 

definuje slabé stránky podniku, ze kterých plyne moţné ohroţení pro podnik. 

 

Po provedení všech těchto analýz a po jejich vyhodnocení bude definována 

konkurenční výhoda společnosti a vyhodnoceny vlivy ekonomické krize na společnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

V rámci této části diplomové práce na téma Konkurenceschopnost středního podniku 

v podmínkách ekonomické krize budou vymezeny základní pojmy, které souvisí s tímto 

tématem a budou v rámci celé diplomové práce zmiňovány. Jsou to například pojmy 

podnikání, podnikatel, podnik, malá a střední firma, konkurence, konkurenceschopnost, 

konkurenční výhoda a jiné. 

 

2.1  Základní pojmy 

Prvním a základním pojmem, který by měl být vymezen hned v úvodu je podnikání. 

Dle Vebra [21] lze na podnikání nahlíţet hned z několika úhlŧ:  

 

 Ekonomické pojetí podnikání lze interpretovat tak, ţe ekonomické zdroje jsou 

pouţívány takovým zpŧsobem, aby se zvýšila jejich pŧvodní hodnota a vytvořila se 

tak přidaná hodnota. 

 

 Psychologické pojetí podnikání lze interpretovat tak, ţe podnikání je zpŧsob 

seberealizace. Je to činnost, která je zpŧsobená vnitřní potřebou jedince něčeho 

dosáhnout, něco získat nebo si něco vyzkoušet. 

 

 Sociologické pojetí lze chápat jako vytváření blahobytu pro všechny, kteří se 

podnikání účastní nebo jsou na něm jinak zainteresovaní, např. vytvářením pracovních 

míst, ekonomických zdrojŧ atd. 

 

 Právnickým pojetím podnikání se rozumí definice dle zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodního zákoníku: „podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná 

samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem 

dosaţení zisku.“ [29] 

 

Po shrnutí všech těchto pohledŧ na podnikání, lze vyvodit jisté obecné rysy podnikání: 

 

 cílevědomá činnost, 



 

 iniciativní, kreativní přístupy, 

 organizování a řízení transformačních procesŧ, 

 praktický přínos, uţitek, přidaná hodnota, 

 převzetí a zakalkulování rizika neúspěchu, 

 opakování, cyklický proces. [21, 15 s.] 

 

I při vymezení pojmu podnikatel lze najít celou řadu definic. Jednou z prvních byla 

ta, ţe podnikatel je člověk, který s vyuţitím vlastního či cizího kapitálu a na vlastní 

odpovědnost rozhoduje, kupuje a podává, podstupuje riziko a je pánem zisku. Tato obecná 

definice se postupně vyvinula v tvrzení, ţe podnikatel je: „ten, kdo vytváří nové kombinace 

výrobních faktorŧ“. [2, 22 s.] Časem se ale zjistilo, ţe tato definice dostatečně odděluje 

podnikatele od vedoucího podniku a za kritérium pro definici podnikatele bylo vybráno 

podstupování rizika. [2]  

Mikoláš například razí definici, ţe: „podnikatel je hlavním hybatelem v podnikání a 

nositelem podnikavosti v definovaném systému. Z primárního hlediska podnikatel je člověk, 

který vlastní zdroje, aktivně uspokojuje potřeby za účelem umocnění svého potenciálu“. [10, 

25 s.] 

 

Nebo lze opět vyuţít definici obchodního zákoníku, který říká, ţe: 

„Podnikatelem podle tohoto zákona je: 

 osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

 osoba, která podniká na základě ţivnostenského oprávnění, 

 osoba, která podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisŧ, 

 fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence 

podle zvláštního předpisu“. [29] 

 

Vebr se Srpovou opět nalezli napříč nejrŧznějšími definicemi společné rysy pro osobu 

podnikatele. Podnikatel umí najít příleţitosti a stanovovat si cíle, umí si opatřit finanční 

prostředky nezbytné pro svou činnost, rozumí předmětu svého podnikání, je ochoten 

podstupovat riziko a oplývá vlastnostmi, jako jsou sebedŧvěra, vytrvalost, nasazení a 

schopnost učit se ze svých zkušeností. [21] 

 



 

Nyní bude vymezen pojem podnik. V této práci je často vyuţíván s totoţným 

významem i pojem společnost nebo firma. 

Právní definici nejpřesněji vystihuje obchodní zákoník, podle kterého se podnikem 

rozumí: „soubor hmotných, jakoţ i osobních a nehmotných sloţek podnikání. K podniku 

náleţí věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouţí k provozování 

podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu slouţit“. [29] 

Vebr například vymezuje podnik jako uspořádaný soubor zdrojŧ, prostředkŧ, práv a 

dalších majetkových hodnot, které podnikateli slouţí k provozování podnikatelských aktivit. 

[21] 

 

Existuje i rozdělení podnikŧ dle několika následujících kritérií [2, 27 s.]: 

 právní formy 

1) fyzické osoby 

 soukromí podnikatelé, 

 ţivnostníci, 

 samostatně hospodařící rolníci, 

 fyzické osoby podnikající podle zvláštních právních 

předpisŧ. 

2) obchodní společnosti 

 osobní, 

 kapitálové. 

3) družstva 

4) státní podniky 

 sektoru národního hospodářství 

1) primární sektor 

2) sekundární sektor 

3) terciární sektor 

 hospodářského odvětví – třídění podnikŧ podle klasifikace ekonomických 

činností CZ - NACE 

 velikosti
1
 

1) mikropodniky (do 10 zaměstnanců s ročním obratem 

nepřesahujícím 2 mil. EUR) 

                                                 
1
 U tohoto kritéria bylo vyuţito rozdělení dle pravidel Evropské unie 



 

2) malé podniky (10 – 50 zaměstnanců s ročním obratem 

nepřesahujícím 10 mil. EUR) 

3) střední podniky (50 - 250 zaměstnanců s ročním obratem 

nepřesahujícím 50 mil. EUR) 

4) velké podniky (všechny ostatní podniky, které nespadají do 

předchozích kategorií) 

 ziskovosti 

 rozsahu působnosti 

1) obecní 

2) regionální 

3) republikové (celostátní) 

4) nadnárodní (mezinárodní) 

 

V rámci diplomové práce bude vyuţito typologie podnikŧ dle velikosti a klasifikace 

ekonomických činností CZ-NACE. 

 

Evropská Unie je politické a ekonomické sdruţení státŧ. Vznikla v roce 1993 

sepsáním Maastrichtské smlouvy. Cílem EU je vytvořit společný trh, společnou měnovou a 

hospodářskou unii, podporovat rŧst zaměstnanosti a hospodářství, zvyšování 

konkurenceschopnosti a zvyšování ţivotní úrovně jejích obyvatel. K těmto cílŧm mají slouţit 

čtyři základní svobody: volný pohyb zboţí, sluţeb, osob a kapitálu.  

Od roku 2007 má EU 27 členských státŧ a zhruba 500 mil. obyvatel. Členskými státy 

jsou Belgie, Bulharsko, Česká Republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, 

Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, 

Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, 

Španělsko a Švédsko. 

V současnosti o přistoupení ţádá pět zemí (Chorvatsko, Turecko, Makedonie, Island a 

Černá Hora), ale oficiální vyjednávání probíhají pouze s Tureckem a Chorvatskem. 

 

2.2 Malé a střední podniky 

Pojetí definic malých a středních podnikŧ je hned několik: 

 



 

Statistické pojetí – od roku 1997 se Česká republika pro potřeby dělení malých a 

středních firem ztotoţnila s typologií Eurostatu (statistický úřad EU), který dělí firmy do 

skupin podle počtu zaměstnancŧ: 

a) malé (do 20 zaměstnancŧ), 

b) střední (do 100 zaměstnancŧ), 

c) velké (100 a více zaměstnancŧ). 

 

Doporučení komise EU – tato metodika dělení podnikŧ vyuţívá čtyř kritérií (počet 

zaměstnancŧ; roční trţby, resp. příjmy (záleţí na tom, zda podnik pouţívá daňovou evidenci 

nebo vede účetnictví); hodnota aktiv; nezávislost). 

Dle těchto kritérií je členění následující: 

a) mikrofirma (do 10 zaměstnancŧ; roční obrat do 2 mil. EUR; aktiva do 2 

mil. EUR) 

b) malá firma (do 50 zaměstnancŧ; roční obrat do 10 mil. EUR; aktiva do 

10 mil. EUR) 

c) střední firma (do 250 zaměstnancŧ; roční obrat do 50 mil. EUR; aktiva 

do 43 mil. EUR) 

 

Pojetí zákona na podporu podnikání 

Dle zákona 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání se za malý a střední 

podnik povaţují podniky, které splní kritéria nařízená přímo předpisem Evropského 

společenství, viz Příloha I k Nařízení Komise č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o pouţití 

článkŧ 87 a 88 Smlouvy o ES, v platném znění. [30] 

 

Výňatek z doporučení Komise ze dne 3. dubna o definici malých a středních podnikŧ: 

 

"Článek 1  

 

1. Malé a střední podniky, dále jen MSP, jsou definovány jako podniky, které:  

 mají méně neţ 250 zaměstnancŧ, 

 mají roční obrat nepřesahující 40 milionŧ EUR, 

 nebo bilanční sumu roční rozvahy nepřesahující 27 milionŧ EUR,  

 splňují kritérium nezávislosti tak, jak je definováno v odstavci 3.  

 



 

2. V případech, kdy je nutné rozlišit malý a střední podnik, je "malý podnik" 

definován jako podnik, který:  

 má méně neţ 50 zaměstnancŧ a má buď  

 roční obrat nepřesahující 7 milionŧ EUR, nebo  

 bilanční sumu roční rozvahy nepřesahující 5 milionŧ EUR,  

 splňuje kritérium nezávislosti tak, jak je definované v odstavci 3.  

 

3. Nezávislé podniky jsou ty podniky, v nichţ nevlastní 25 % nebo více 

základního jmění nebo hlasovacích práv jeden podnik nebo společně několik podnikŧ, 

které nenaplňují definici MSP nebo malého podniku podle toho, která definice se na 

případ vztahuje. Tento práh mŧţe být překročen v následujících dvou případech:  

 

 je-li podnik ovládán veřejnými investičními společnostmi, společnostmi 

rizikového kapitálu nebo institucionálními investory za podmínky, ţe 

jednotlivě ani společně nevykonávají kontrolu,  

 je-li základní jmění rozloţeno tak, ţe není moţné stanovit, kdo jej 

ovládá a pokud podnik prohlásí, ţe mŧţe oprávněně předpokládat, ţe v něm 25 

% nebo vyšší podíl nevlastní jeden podnik nebo společně více podnikŧ, které 

nenaplňují definici MSP nebo malého podniku podle toho, která definice se na 

případ vztahuje.  

 

4. Při výpočtu prahŧ uvedených v odstavci 1 a 2 je proto nutné sčítat příslušná 

čísla u podniku přijímacího podporu a u všech podnikŧ, které přímo nebo nepřímo 

kontroluje prostřednictvím vlastnictví 25 % nebo více základního jmění nebo 

hlasovacích práv.  

 

5. Pokud je nezbytné odlišit mikropodniky od ostatních MSP, jsou mikropodniky 

definovány jako podniky s méně neţ 10 zaměstnanci.  

 

6. Pokud k rozvahovému dni podnik překročí nebo naopak nenaplní prahové 

hodnoty zaměstnancŧ nebo finanční strop, ztrácí nebo získává postavení "MSP", 

"středního podniku", "malého podniku" nebo "mikropodniku" pouze v případě, ţe se 

tento jev opakuje ve dvou po sobě následujících finančních rocích.  

 



 

7. Počet zaměstnancŧ odpovídá počtu ročních pracovních jednotek (RPJ), tj. 

počtu pracovníkŧ zaměstnaných na plný úvazek během jednoho roku. Pracovníci na 

částečný úvazek a sezónní pracovníci tvoří zlomek RPJ. Zmíněným rokem je rok 

posledního schváleného účetního období.  

 

8. Prahové hodnoty obratu a bilanční sumy jsou prahy dosaţené za poslední 

schválené dvanáctiměsíční účetní období. V případě nově zaloţených podnikŧ, jejichţ 

účetní uzávěrka ještě nebyla schválena, se pouţijí prahové hodnoty odvozené od 

spolehlivého odhadu zjištěného během finančního roku." [27, 6 s.] 

 

Klasifikace ČSSZ – klasifikace České správy sociálního zabezpečení: 

a) malé organizace (do 25 zaměstnancŧ), 

b) organizace (25 a více zaměstnancŧ). 

 

Je nesporné, ţe malé a střední podniky tvoří drtivou většinu všech firem. V Evropské 

unii představují 99,8 % všech firem
2
.  

Existence malých a středních podnikŧ stabilizuje společnost, protoţe jakákoliv 

nejistota (např. politická) jsou pro ně zdrojem rizik. Také jsou mnohem těsněji spjaty s daným 

regionem, ve kterém pŧsobí. Poskytují tak daným regionŧm zaměstnanost a ekonomické 

přínosy, stávají se sponzory nejrŧznějších společenských akcí. Dalším velice ceněným 

faktorem malých a středních podnikŧ je jejich flexibilita a pohotové reagování na změny trhu. 

 

Na druhou stranu mají ale malé a střední podniky také řadu omezení [21, 22 s.]: 

 mají mnohem menší ekonomickou sílu, 

 mají slabší pozici ve veřejných soutěţích o státní zakázky, 

 jsou prakticky vyloučeny z podnikání, kde je třeba velkých investic, 

 nemohou si běţně dovolit zaměstnávat špičkové vědce, manaţery, obchodníky, 

 dosahují na inovace pouze niţších řádŧ, 

 nejsou schopny plně monitorovat a zejména vyuţívat existující dostupné 

znalosti, 

                                                 
2
  Informace čerpány z [24] European Commission: Enterprise and Industry [onlile]. 2010, [cit. 2011-04-10]. 

Dostupný z WWW: < http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/index_en.htm>. 

 



 

 mohou být ohroţeny chováním velkých, často nadnárodních firem a 

obchodních řetězcŧ prosazujících dumpingové ceny (niţší neţ výrobní), 

 rostoucí počet a změny právních předpisŧ je nemálo zatěţují. 

 

Malé a středí podniky v podmínkách evropského trţního podniku [21, 37 s.] 

To, ţe EU vznikala a ţe se rozšiřuje má na malé a střední podniky jak negativní, tak i 

pozitivní vliv. Rozšířil se trh, na kterém mŧţou pŧsobit, ale na straně druhé dochází také 

k rŧstu rizika nástupu konkurence jak ve výrobkové sféře, tak i ve sféře sluţeb. 

Aby malé a střední podniky mohly těchto příleţitostí vyuţívat, je třeba, aby byly 

schopny překonat jazykovou bariéru. Na tuto skutečnost musí připravit i své zaměstnance, 

přizpŧsobit své propagační materiály a také se musí zajímat o kulturní zvyklosti a zvláštnosti 

v daných zemích. 

Na zahraniční konkurenci je také třeba se připravit. Pokud nemají moţnost poznat 

místní poměry samy, mohou si najmout místní pracovníky.  

Tyto skutečnosti lze konkretizovat pro jednotlivé formy malých a středních podnikŧ: 

 

Živnostníci a mikrofilmy – tyto firmy nemívají obvykle velký akční rádius, proto se ani 

nepředpokládá, ţe budou chtít rozšířit své pŧsobení i za hranice ČR. Pokud ale přece chtít 

budou, tak jsou schopny velice pruţně reagovat na změny konkurence a trţních podmínek. 

Mŧţou se jim výšit náklady, které plynou s dodrţováním nových podmínek, které souvisí se 

vstupem na evropský trh. Východiskem je, ţe se zaměří na prohloubení své specializace, tak i 

na rozšíření obratu, a to hlavně cestou spojení se do sítí se svými bývalými konkurenty. 

 

Malé firmy – tyto jsou uţ více závislé na okolních faktorech jako např. na svých 

zákaznících, dodavatelích, bankách či pojišťovnách. Stejně jako v předchozí skupině, povede 

i zde dodrţování nových zákonŧ ke zvýšení nákladŧ. Dalším rizikem zvyšujícím náklady 

mŧţe být snaha udrţet si své schopné zaměstnance za cenu vyšších mezd.  

 

Střední firmy – tyto musí počítat s tím, ţe v jejich oboru bude konkurenční boj o dost 

náročnější. Na jedné straně jim mohou pomoci výhody jako zaběhnuté dodavatelské vztahy, 

tým zkušených pracovníkŧ nebo dobré vztahy s distributory, bankami apod. Na druhé straně 

ale musí počítat i s tím, ţe aby si tuto výhodu udrţely, musí zvýšit náklady – na marketing, 

zlepšení výkonnosti, na technický rozvoj.  

 



 

Jako správná cesta pro všechny výše zmíněné skupiny firem, se jeví zapojení do 

rŧzných sítí, které mohou vylepšit jejich trţní pozici nebo ekonomickou situaci. 

Při rozhodování o navázání spojenectví s jinými podnikatelskými subjekty by měly malé a 

střední podniky minimálně brát v úvahu následující body [21, 273 s.]: 

 dŧvod navázání či zapojení do spojenectví, 

 výběr potenciálních partnerŧ, 

 zvolení formy partnerství či spojenectví,  

 určení postupu (strategie) vyjednávání, 

 vypracování výhodných dohod či smluv. 

 

2.3  Konkurence, konkurenceschopnost a konkurenční výhoda 

Konkurenci lze chápat jako proces setkávání zájmŧ dvou nebo více ekonomických 

subjektŧ. Kaţdý, kdo vstupuje na trh nebo na trhu jiţ pŧsobí, chce docílit něčeho, co pro něj 

bude co nejvýhodnější, vystupuje na trhu s určitými zájmy a potřebami. 

Konkurenci rozdělujeme do tří základních druhŧ: 

a) konkurence na straně poptávky, 

b) konkurence na straně nabídky, 

c) konkurence napříč trhem. 

 

a) Konkurence na straně poptávky 

Tento typ konkurence je podmíněn nedostatkem zboţí a mizí ihned, kdyţ je zboţí opět 

dostatek. V tomto typu konkurence se střetávají zájmy všech spotřebitelŧ vstupujících na trh. 

Všichni chtějí, aby jejich uţitek byl maximální, a chtějí proto nakoupit co nejvíce za co 

nejméně peněz. Pokud poptávka výrazně převyšuje nabídku, dochází v dŧsledku pŧsobení 

konkurenčních sil ke zvyšování cen. Pokud nastane jev opačný, tedy kdyţ nabídka převyšuje 

poptávku, pak se spotřebitelé ocitnou v prakticky bezkonkurenčním prostředí. [25] 

 

 

b) Konkurence na straně nabídky 

Výrobci jsou na trhu proto, aby prodali své zboţí. Chtějí prodat co nejvíce v pro ně 

nejvýhodnějších podmínkách. Tak aby maximalizovali svŧj zisk. Další jejich snahou je 

minimalizovat zisky svých konkurentŧ se záměrem vytlačit je z trhu. Chtějí ovládnout trh a 

ani kdyţ se poptávka po jejich zboţí zmenší, tak tento typ konkurence neztrácí na svém 



 

významu. Tuto konkurenci lze dále rozdělit, a to na konkurenci cenovou a necenovou, 

dokonalou a nedokonalou. [25] 

 

Cenová a necenová konkurence 

Cenová konkurence – podstata cenové konkurence je v tom, ţe výrobci se snaţí si 

navzájem konkurovat sniţováním cen. Zlevňují své výrobky s cílem, ţe se jejich konkurenti 

nebudou umět těmto nízkým cenám přizpŧsobit. Cenová konkurence má za cíl odlákat 

poptávku od konkurentŧ. 

 

Necenová konkurence – tato konkurence se snaţí odlákat poptávku od konkurentŧ na 

základě zvyšování kvality a technických parametrŧ výrobkŧ, inovacemi, designem, obalovou 

technikou nebo sluţbami spojenými s prodejem. 

 

Dokonalá a nedokonalá konkurence 

Dokonalá konkurence – tento typ v praxi téměř neexistuje. Je zaloţena na naprosto 

rovných podmínkách pro všechny její účastníky. Všichni v této konkurenci vyrábí zcela 

homogenní výrobky, mají zcela dokonalé a stejné informace o trhu. Jedinou formou moţné 

konkurence je minimalizace zbytečných nákladŧ. 

 

Nedokonalá konkurence – je opakem dokonalé konkurence. Příklady nedokonalé 

konkurence mŧţe být: 

 monopolní konkurence – na tomto trhu je jeden výrobek a velká skupina 

producentŧ. Vstup na trh je volný. Produkt je diferencovaný. Ceny vstupŧ se mohou 

lišit. Prosazuje se zde jak cenová tak necenová konkurence. 

 oligopol – na trhu je malý počet producentŧ se značnou ekonomickou sílou, 

která částečně brání vstupu další konkurence. Nutí spotřebitele kupovat za vyšší ceny. 

Producenti mají moţnost omezovat nabídku. Konkurence mezi výrobci je převáţně 

necenová. 

 monopol – na trhu je jediný výrobce jedinečného výrobku. Má absolutní moc 

nad spotřebitelem. Rŧst cen je limitován finanční situací spotřebitelŧ. Monopol je 

tvŧrcem trhu i ceny. Zde uţ je nutnost regulace státem. 

 

 

 



 

c) Konkurence napříč trhem 

Jde o střet nabídky s poptávkou na trhu. Výrobci, vystupující na straně nabídky, chtějí 

prodat s co největším ziskem a spotřebitelé, tvořící stranu poptávky, chtějí uspokojit své 

potřeby ovšem za co nejniţší ceny. Jejich zájmy jsou protichŧdné a rovnováha se musí 

nastolit jistým kompromisem. Obě strany musí ze svých nárokŧ slevit tak, aby byli spokojeni 

všichni. [25] 

 

V rámci diplomové práce bude konkurenceschopnost řešena z pohledu 

konkurenceschopnosti na straně nabídky. 

 

Konkurenceschopnost 

Pod tímto pojmem je skryta jedna z podob podnikatelského potenciálu a jako kaţdý 

podnikatelský potenciál i konkurenceschopnost se vyznačuje: 

 všeobecnými charakteristikami potenciálu – tyto charakteristiky vykládají 

potenciál jako rozdíl mezi tím, co je a tím, co by mohlo nebo musí být. Při změně 

zapříčiněné např. legislativou nebo novými poznatky vědy, mŧţe být vyvolán buďto 

odpor ke změně a dojde tak k posílení pŧvodního potenciálu nebo mŧţe zapříčinit 

vznik nového potenciálu. 

 speciální charakteristikou – tato speciální charakteristika vyjadřuje buďto 

existenci vnějšího potenciálu, který ten firemní mŧţe omezovat (existence konkurenta 

na straně nabídky – dodavatel) nebo mŧţe firemní potenciál posílit (existence 

konkurenta na straně poptávky – spotřebitel). 

 

Mikoláš tvrdí, ţe aby konkurenceschopnost mohla být nazývána 

konkurenceschopností, musí mít firma potenciál vnímatelný její konkurencí, jinak nemŧţeme 

hovořit o konkurenceschopnosti. [10] 

 

Konkurenční výhoda 

Tuto výhodu firma získává, pokud se umí odlišit od podobně zaměřených firem na 

trhu a pokud má dostatečnou sílu na to, aby dokázala získat rozhodující náskok. 

„Konkurenční výhoda vyrŧstá ve své podstatě z hodnoty, kterou je podnik schopen 

vytvořit pro své kupující a která převyšuje náklady podniku na její vytvoření. Hodnota je to, 

co kupující jsou ochotni zaplatit, a vyšší hodnota pramení z toho, ţe podnik nabídne niţší 



 

ceny neţ konkurenti s rovnocennou uţitou hodnotou, nebo ţe poskytne zvláštní výhody, které 

více neţ vynahradí vyšší cenu.“ [12, 21 s.] 

 

Autoři Keller a Kotler ve své publikaci zmiňují, ţe Porter vybízel společnosti ve svých 

knihách k udrţení konkurenční výhody. Oni si naopak myslí, ţe konkurenční výhodu nelze 

dlouhodobě udrţet nebo ţe takových dlouhodobě udrţitelných výhod je jen velmi málo. 

Zavádí nový pojem vyuţitelná výhoda: „vyuţitelná výhoda je taková, kterou mŧţe společnost 

pouţít jako odrazový mŧstek k novým výhodám. Obecně lze říci, ţe společnost, která chce 

vydrţet, musí neustále pracovat na vynalézání nových výhod.“ [5] 

 

 Richard Hammond pohlíţí na definici reálnějším zpŧsobem: „v reálném světě 

bychom konkurenční výhodu mohli popsat jako pomíjivý okamţik, kdy jsme udělali něco, co 

je pro zákazníky přitaţlivější neţ to, co udělali naši konkurenti.“ [3] 

 

2.4 Ekonomická krize 

 

Obecně lze o krizi říci, ţe jde o dŧsledek střetu s překáţkou. Tento dŧsledek lidé 

nejsou schopni zvládnout sami ani s pomocí blízkých lidí v přijatelném čase a s přijatelnými 

ztrátami. Existuje mnoho druhŧ krizí např. politická, rodinná ekonomická nebo společenská. 

Zde bude definována ekonomická krize, jejíţ počátky lze pozorovat jiţ v roce 2007. 

 

Za prvotní příčinu je povaţována americká hypoteční krize v roce 2007, která má 

počátky jiţ v roce 2006. Došlo ke krizi na trhu s hypotékami, coţ vyústilo v propad 

burzovních trhŧ v Americe a posléze po celém světě. Tato krize byla dŧsledkem neopatrného 

poskytování hypoték. Hypotéky dostávali bez větších problémŧ všichni, kdo si o ně řekli. I 

tzv. „rizikoví zákazníci“, kteří posléze nebyli schopni dostát svým závazkŧm a tito dluţníci na 

trhu vytvořili obrovskou propast, jejímţ dŧsledkem byl krach největších amerických 

hypotečních společností jako např. New Century Financial Corporation. Tyto události měly na 

svědomí historické znehodnocení amerického dolaru a propad světových burz. 

Tato americká hypoteční krize následně v roce 2008 přerostla ve světovou finanční 

krizi. Ta drtila přední světové banky, akciové trhy i cenu ropy. OSN tuto situaci označila za 

největší pokles od Velké hospodářské krize z roku 1929.  



 

I přes řadu let od propuknutí hospodářské krize stále nedošlo k obnovení dŧvěry 

investorŧ a spotřebitelŧ v řešení podniknutých na záchranu ekonomik. Dokonce se tvrdí, ţe 

dopad hospodářské krize na spotřebitele má největší dopady aţ teď. Hodnota aktiv nadále 

klesá, ubývá i bohatství domácností a tím klesá i spotřebitelská poptávka. [6] 

 

Rozdíl mezi ozdravnou ekonomickou recesí, která je součástí běţného ekonomického 

cyklu, a ekonomickou krizí nebo také depresí uvádějí Samuelson a Nordhausen ve své 

publikaci: 

 „Často prudce klesají spotřebitelské nákupy, zatímco firemní zásoby se 

neočekávaně zvyšují. Firmy reagují sníţením výroby a reálný GDP klesá. Brzy poté 

prudce klesají firemní investice. […] 

 Při poklesu poptávky po práci lze nejprve zaznamenat zkrácení prŧměrného 

pracovního týdne, poté dochází k propouštění a ke zvýšení nezaměstnanosti. 

 S poklesem produktu se sniţuje poptávka i dodávky surovin a klesají ceny 

mnoha komodit. Pokles mezd a cen produktŧ zpracovatelského prŧmyslu je méně 

pravděpodobný, avšak projevuje se tendence k jejich pomalejšímu rŧstu. […] 

 Zisky firem v období recese prudce klesají. Obvykle nastává propad cen 

obyčejných akcií, coţ je dáno očekáváním racionálních investorŧ, kteří větří 

hospodářský pokles. Sníţení poptávky po úvěrech vyvolává i pokles úrokové sazby.“ 

[14, 213 s.] 

 

A obecné znaky krizí definují Kunešová a Cihelková: 

 „finanční krizi předchází finanční deregulace a liberalizace kapitálových 

transakcí, 

 příliv kapitálu vytváří tendenci ke zhodnocování domácí měny a ke zhoršování 

rovnováhy běţného úctu; kdyţ nastane nadměrný příliv kapitálu, dojde ke zhoršení 

vnější rovnováhy a k oslabení finančního sektoru, 

 měnové krize předcházejí období prudce zvýšeného přítoku kapitálu 

přilákaného do země kombinací úrokového diferenciálu a relativně stálého měnového 

kurzu; ty podněcují přijímání úvěru od zahraničních bank a zároveň zvyšují měnové 

riziko, 

 bankovní krize jsou spojené s nadměrnými pŧjčkami na určité druhy aktiv 

(např. nemovitosti nebo akci) se spekulativně nafouklými cenami; často je to 

doprovázeno slabou finanční regulací a slabým bankovním dohledem, 



 

 finanční krizi často předcházejí podstatné změny makroekonomické regulace 

okolních zemí (např. změna úrokových měr), které odstartují nový směr kapitálových 

toku, 

 kaţdou finanční krizi doprovází panika, kdy investoři prchají ze země; tomu 

nezabrání ani zvýšení domácích úrokových sazeb, které se snaţí zastavit odliv kapitálu 

a přilákat jej zpět do země, 

 odliv kapitálu a problémy se splácením úvěru bývají často spojené s rostoucími 

mezinárodními úrokovými sazbami; následné měnové znehodnocení vede ke ztrátě 

kapitálu u těch, kteří se nezajistili proti kurzovému riziku, a muţe se stát silou 

transformující znehodnocení měny do volného pádu, protoţe vyvolá horečnou 

poptávku po zahraniční měně.“ [9, 40 s.] 

 

2.5  Metodika práce 

Samotná metodika práce začíná PEST analýzou, která nejdříve ohodnotí vnější 

prostředí podniku. Poté budou 4C analýzou ohodnoceny další dŧleţité vnější faktory, analýza 

konkurenčních sil e zaměří na konkurenční sílu společnosti a zkrácená finanční analýza 

prověří podnik z hlediska finančního zdraví. Na závěr bude sestavena SWOT analýza, která 

odhalí silné a slabé stránky podniku a příleţitosti a ohroţení. 

 

2.5.1 PEST ANALÝZA 

 

Tato analýza hodnotí klíčové prvky makrookolí. Jsou to: 

 politické faktory, 

 ekonomické faktory, 

 sociální a kulturní faktory, 

 technické faktory. 

 

Politické faktory – odráţí se v nich stabilita zahraniční a národní politické situace, 

členství země v EU apod. Představují pro podniky značné příleţitosti, ale také jistou hrozbu. 

Tyto faktory se dotýkají kaţdého podniku. Ať uţ prostřednictvím daňových zákonŧ, cenové 

politiky, ochrany ţivotního prostředí a mnoha dalších. 



 

Existence těchto mnoha zákonŧ vymezuje prostor pro podnikání, upravuje samotné 

podnikání a významně ovlivňuje rozhodování o dalším vývoji podniku. [17] 

 

Ekonomické faktory – odráţí se v nich stav ekonomiky dané země. Základními 

indikátory jsou např. míra ekonomického rŧstu, aktuální hospodářský cyklus, úroková míra, 

míra inflace, daňová politika, kurzy, dŧchody, (ne)zaměstnanost apod. Pro firmy je hlavně 

dŧleţité sledovat výši příjmŧ a strukturu výdajŧ. [17] 

 

Sociální a kulturní faktory – tyto souvisí se zpŧsobem ţivota lidí. Souvisí s jejich 

ţivotními hodnotami, např. prŧměrná délka ţivot, hustota obyvatel, demografická křivka, 

rodinné faktory, migrace, úroveň vzdělání a vzdělanosti, nabídka vzdělání, podmínky vyuţití 

volného času, vztahy mezi firmami atd. [17] 

 

Technické faktory – například faktory, které souvisí s vývojem nových materiálŧ, 

vývojem výrobních prostředkŧ, nové procesy, nové know-how, vývoj a výzkum v regionu, 

které bezprostředně souvisí s podnikem. [17] 

 

Při hodnocení jednotlivých faktorŧ je třeba zohlednit celonárodní pŧsobení některých 

faktorŧ. V dnešní době je spíše nasnadě úroveň nadnárodní. Některé faktory ovšem mají jen 

regionální a lokální pŧsobnost. Podle tohoto je třeba k nim přistupovat. Dále je třeba rozlišit 

faktory, které mají nebo mohou mít přímý dopad na danou firmu. Současně je také třeba 

rozlišovat mezi krátkodobými a dlouhodobými vlivy a zahrnout do analýzy také trendy, 

očekávané vlivy nebo doznívající vlivy.  

 

2.5.2 4C ANALÝZA 

Analýza zaměřující se na hodnocení trhu, na kterém daná firma pŧsobí nebo na který se chystá 

vstoupit. Je dŧleţitá z hlediska správného výběru trhu nebo rozhodnutí zaměření se na jiný trh. Metoda 

4C částečně vychází z analýzy PEST a zabývá se čtyřmi sloţkami: 

 zákazníci (customers), 

 národní specifika (country), 

 náklady (cista), 

 konkurence (competitors). 



 

Z výsledkŧ 4C mŧţe vzejít rozhodnutí, kde se firma rozhodne podnikat nebo kde 

umístí své pobočky. [8] 

 

Zákazníci – firmy volí mezi rŧzným spotřebitelským vkusem a záleţí na zaměření 

firmy. V rŧzných oblastech podnikání se vkus mŧţe lišit. Tato odlišnost firmě pomáhá určit, 

zda se bude zaměřovat na globální trh nebo diferencované lokální. [8] 

 

Národní specifika – záleţí na zemi, kde firma pŧsobí. Jiná zem, odlišné standardy, 

jiné kulturní normy, celní bariéry atd. [8] 

 

Náklady – související s podnikáním firmy v dané zemi. Na rŧzných trzích jsou odlišné 

náklady na marketing, jiná je i cena pracovní síly nebo směnné kurzy. [8] 

 

Konkurence – i konkurence na rŧzných trzích má svá specifika. Čím globálnější trh, 

tím větší konkurence. Naopak čím více je firma známá v regionu, tím více odolává globálním 

strategiím. [8] 

 

2.5.3 ANALÝZA KONKURENČNÍCH SIL 

 

Porter uvádí, ţe konkurenceschopnost je základem úspěchu nebo neúspěchu. 

 

Při analýze konkurenceschopnosti je třeba si uvědomit faktory, které Porter zmiňuje 

jako dynamické konkurenční faktory. Jedná se o: 

 vstup nových konkurentŧ do odvětví, 

 hrozba nových substitutŧ, 

 vyjednávací vliv zákazníkŧ, 

 vyjednávací vliv dodavatelŧ, 

 stávající konkurence v odvětví. [11] 

 



 

Obrázek 2.5.3. 1 – Porterův model pěti konkurenčních sil 

 

Zdroj: zpracováno autorem dle [11] 

 

Tento Porterŧv model zachycuje chování ekonomických subjektŧ při jejich trţním 

chování. 

 

Nově vstupující konkurenti do odvětví – noví konkurenti uvaţují o vstupu do odvětví 

v případě, pokud se jim zdá, ţe stávající firmy na trhu dosahují snadno zisku a do daného 

odvětví není příliš sloţitý vstup. Firmy, které se rozhodnou pro vstup do odvětví však mohou 

být ovlivněny dvěma typy bariér. Prvním typem je bariéra strategická (stávající konkurenti se 

snaţí, aby trh pro nové konkurenty nebyl atraktivní) a druhým typem je bariéra strukturální 

(poţadavky na výrobní kapacitu, zkušenosti, přístup k distribučním kanálŧm nebo vysoké 

vstupní investice). Čím vyšší budou tyto bariéry, tím pomalejší a obtíţnější bude vstupování 

nových konkurentŧ na trh. [11] 

 

Nebezpečí nových substitutů – existence substitučních výrobkŧ je pro firmu vţdy reálnou 

hrozbou. Nebezpečí je pro firmy tím vyšší, čím je větší ochota zákazníka přecházet ke 

konkurenčním výrobkŧm. [11] 
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Vyjednávací vliv zákazníků – tato síla závisí na pěti faktorech: 

1. počtu zákazníkŧ, 

2. stupni koncentrace zákazníkŧ, 

3. nebezpečí zpětné integrace, 

4. stupni diferenciace produktu, 

5. citlivosti na kvalitu produktu. [11] 

 

Vyjednávací vliv dodavatelů – i síla dodavatelŧ se odvíjí od pěti faktorŧ: 

1. zvýšení svého stupně konkurence, 

2. zjednodušení a harmonizace zpětné integrace, 

3. dodávky jedinečných produktŧ, 

4. dodávky polotovarŧ, které mají významný vliv na kvalitu konečného produktu, 

5. opatření, při kterých musí zákazník investovat, pokud chce změnit dodavatele. 

[11] 

 

Intenzita soupeření stávajících konkurentů v odvětví – neboli konkurenční boj firem 

pŧsobících ve stejném odvětví. Na ten mají vliv tyto faktory: 

1. stupeň koncentrace konkurentŧ, 

2. diferenciace výrobku, 

3. změna velikosti trhu, 

4. struktura nákladŧ, 

5. rostoucí výrobní kapacita, 

6. bariéry vstupu. [11] 

 

 

2.5.4 FINANČNÍ ANALÝZA 

 

Finanční analýza je metoda, která hodnotí výkonnost podniku, resp. jeho 

konkurenceschopnost. Odráţí se v ní finanční zdraví podniku a řízení podnikových financí. 

Zajišťuje také zpětnou vazbu a informaci o předpokládaném vývoji výsledku hospodaření 

firmy. [13] 

 



 

Finanční analýza čerpá základní informace z veřejně dostupných účetních dokumentŧ 

a to především z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a cash-flow, které se ne vţdy vyhotovuje. 

V této práci bylo vyuţito právě rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Cash-flow firma 

nevyhotovuje. 

 

Rozvaha je finanční výkaz, který zachycuje na jedné straně stav aktiv a na straně 

druhé stav pasiv. Obě strany se sobě musí rovnat. Aktiva mŧţeme dělit na stálá a oběţná. 

Mezi stálá aktiva patří např. dlouhodobý majetek. Mezi aktiva oběţná řadíme např. zásoby, 

krátkodobý finanční majetek. Pasiva pak mŧţeme rozdělit na vlastní zdroje a cizí zdroje. 

Vlastní zdroje tvoří vlastní kapitál a cizí zdroje například bankovní úvěry a pŧjčky. [13] 

 

Výkaz zisku a ztráty se sestavuje z nákladŧ a výnosŧ z běţné, finanční a mimořádné 

činnosti. Výsledkem sestavení tohoto výkazu je buď zisk, nebo ztráta. [13] 

 

Finanční analýzou se provádí jakási diagnóza podnikových financí. V rámci finanční 

analýzy se provádí: 

1) analýza stavových ukazatelŧ 

2) analýza tokových ukazatelŧ 

3) analýza poměrových ukazatelŧ 

4) analýza rychlých bonitních a bankrotních indikátorŧ 

 

V rámci této práce bude vyuţito pouze analýzy poměrových ukazatelŧ a analýzy 

soustav ukazatelŧ. 

 

Ad 3) Analýza poměrových ukazatelů 

 

Tato analýza se zabývá poměřováním jednotlivých ukazatelŧ mezi sebou navzájem. 

Tyto ukazatele se dále rozdělují do skupin podle svých klíčových charakteristik a jsou to: 

a) ukazatele rentability 

b) ukazatele zadluţenosti 

c) ukazatele likvidity 

d) ukazatele aktivity 

e) ukazatele na bázi cash-flow 



 

a) Ukazatele rentability 

Často také nazývané ukazatele výnosnosti. Tyto ukazatele jsou velmi oblíbené a 

sledované. Slouţí ke zhodnocení úspěšnosti podniku. Rentabilita kapitálu je totiţ povaţována 

za měřítko schopnosti podniku dosahovat zisku s pouţitím investovaného kapitálu. Čím je 

rentabilita podniku vyšší, tím lépe podnik pouţívá svŧj kapitál a majetek [18]  

 

Rentabilita aktiv (ROA) – základní ukazatel rentability. Porovnává EBIT (zisk 

podniku před zdaněním a nákladovými úroky) s celkovými vloţenými prostředky bez ohledu 

na to, zda byl financován vlastním nebo cizím kapitálem. [18] 

rentabilita aktiv =  
EBIT (zisk před zdaněním + nákladové úroky) 

(2.5.5.1) 
aktiva 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) – tento ukazatel říká, kolik čistého zisku 

připadá na jednu investovanou korunu. [18] 

rentabilita vlastního kapitálu =  
čistý zisk (HV po zdanění) 

(2.5.5.2) 
vlastní kapitál 

 

Rentabilita trţeb (ROS) – tento ukazatel říká, kolik korun čistého zisku připadá na 

jednu korunu trţeb. [18] 

rentabilita tržeb =  
čistý zisk (HV po zdanění) 

(2.5.5.3) 
tržby 

 

Rentabilita nákladů (RN) – tento ukazatel vyjadřuje, kolik korun čistého zisku 

přinesla podniku jedna koruna investovaných nákladŧ. [18] 

rentabilita nákladů =  
čistý zisk (HV po zdanění) 

(2.5.5.4) 
náklady 

 

Čisté ziskové rozpětí 

čisté ziskové rozpětí =  
čistý zisk (HV po zdanění) 

* 100 
(2.5.5.5) výnosy 

 

 

b) Ukazatele zadluţenosti 

Tyto ukazatele vyjadřují poměr mezi vlastním a cizím kapitálem, kterým je podnik 

financován. Analýzou těchto ukazatelŧ se zjišťuje míra rizika věřitelŧ, ţe jejich pohledávky 



 

nebudou uhrazeny. Tyto ukazatele ale nedokazují přímou souvislost mezi zadluţeností a 

insolvencí podniku, a proto je třeba tyto ukazatele porovnávat společně s ukazateli likvidity. 

[18] 

 

Ukazatel míry celkové zadluţenosti 

míra celkového zadlužení =  
cizí zdroje (celkový dluh) 

(2.5.5.6) 
celková aktiva 

 

Ukazatel míry vlastního kapitálu 

míra zadlužení vlastního kapitálu =  
cizí zdroje (celkový dluh) 

(2.5.5.7) 
vlastní kapitál 

 

 

c) Ukazatele likvidity 

Pro správné fungování podniku je velmi dŧleţitá jeho schopnost dostát svým 

závazkŧm. Dŧleţitou podmínkou solventnosti je, aby část majetku podniku byla vázána 

v peněţní podobě nebo v podobě rychle přeměnitelné na peněţní prostředky. Poměřují se 

jednotlivé formy oběţných aktiv ke krátkodobým závazkŧm (závazky splatné do 1 roku). [18] 

 

Běţná likvidita – často nazývaná také jako likvidita 3. stupně. Měří platební 

schopnost podniku v kratším časovém období. Je v praxi celkem rozšířený a jednoduchý, ale 

jako ukazatel likvidity je poměrně hrubý. 

Za přijatelné hodnoty běţné likvidity se povaţují hodnoty v intervalu 1,8 – 2,5. Čím je 

hodnota vyšší, tím je riziko platební neschopnosti niţší. [16] 

běžná likvidita =  
oběžná aktiva 

(2.5.5.8) 
krátkodobé závazky 

 

Pohotová likvidita – často nazývaná jako likvidita 2. stupně. Vystihuje platební 

schopnost podniku lépe neţ předchozí, protoţe měří platební schopnost po odečtení zásob.  

Za přijatelné hodnoty pohotové likvidity se povaţují hodnoty v intervalu 1 – 1,5. [16] 

pohotová likvidita =  
oběžná aktiva - zásoby 

(2.5.5.9) 
krátkodobé závazky 

 

Okamţitá likvidita – tento ukazatel se často nazývá jako likvidita 1. stupně. Měří 

platební schopnost podniku pouze na základě krátkodobého finančního majetku.  



 

Za přijatelné hodnoty okamţité likvidity se povaţují hodnoty v intervalu 0,2 – 1. 

Všeobecně se ale uvádí, ţe by měl dosahovat hodnoty 0,5. [16] 

okamžitá likvidita =  
krátkodobý finanční majetek 

(2.5.5.10) 
krátkodobé závazky 

 

 

d) Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří schopnost podniku vyuţívat svých vloţených prostředkŧ, čili 

měří efektivní vyuţívání aktiv podniku. Pokud podnik se svými aktivy hospodaří neefektivně 

a jich více neţ je účelné, vznikají mu zbytečně náklady a sniţují mu zisk. Pokud nastane 

opačný případ a podnik svých aktiv nemá dostatek, přichází o trţby, které by za jiných 

okolností mohl získat. Aktivita se vyjadřuje v jednotkách času, např. dny nebo roky. [18] 

 

1. Ukazatele obratovosti – vyjadřují počet obratŧ, kolikrát roční trţby převyšují 

hodnotu poloţky, jejíţ obratovost je počítána. Platí, ţe čím vyšší je počet obratŧ, tím 

kratší dobu je majetek vázán a většinou se i zvyšuje zisk. [16] 

 

Obrat zásob – tento ukazatel říká, kolikrát se za rok zásoby přemění na ostatní formy 

oběţného majetku aţ po prodej hotových výrobkŧ a opětovné nakoupení zásob. [16] 

obrat zásob =  
tržby 

(2.5.5.11) 
zásoby 

 

Obrat aktiv – tento ukazatel vyjadřuje, jak jsou aktiva společnosti vyuţívána při 

tvorbě trţeb. Ideální je, pokud se hodnota pohybuje alespoň na úrovni 1. [16] 

obrat aktiv =  
tržby 

(2.5.5.12) 
aktiva 

 

 

2. Ukazatele doby obratu – vyjadřuje, jak dlouho trvá jeden obrat. 

 

Doba obratu aktiv – přesněji stálých aktiv. Měří, jak efektivně podnik vyuţívá své 

stálé aktiva např. budovy, stroje, zařízení aj. [16] 

doba obratu aktiv =  
aktiva 

(2.5.5.13) 
tržby : 360 

 



 

Doba obratu zásob – vyjadřuje prŧměrný počet dní, které jsou zásoby v podniku 

vázány aţ do okamţiku jejich spotřeby nebo prodeje. [16] 

doba obratu zásob =  
zásoby 

(2.5.5.14) 
tržby : 360 

 

Doba obratu pohledávek – neboli prŧměrná doba inkasa. Hodnota vyjadřuje 

prŧměrnou dobu, kterou podnik musí čekat na zaplacení svých pohledávek. [16] 

doba obratu pohledávek =  
pohledávky 

(2.5.5.15) 
tržby : 360 

 

Doba obratu závazků – udává prŧměrný počet dní, po které podnik bezplatně od 

svých dodavatelŧ vyuţívá obchodní úvěr. Je to ukazatel platební morálky podniku vŧči jeho 

dodavatelŧm, přičemţ je vhodné, kdyţ doba obratu závazkŧ je delší neţ doba obratu 

pohledávek. [16] 

doba obratu závazků =  
závazky 

(2.5.5.16) 
tržby : 360 

 

Ukazatele obratu zásob a doby obratu zásob v této práci nebudou pouţity, protoţe 

společnost Tempo ţádné zásoby nemá. 

 

e) Ukazatele na bázi cash-flow 

Mezi tyto ukazatele je nejčastěji zařazován ukazatel čistého pracovního kapitálu. Čistý 

pracovní kapitál je ta část majetku podniku, která je kryta dlouhodobými zdroji, které jsou 

nákladnější a proto se podniky snaţí výši kapitálu ze strany finančního řízení podniku co 

nejvíce minimalizovat. Na druhou stranu se podniky snaţí maximalizovat, v tom lepším 

případě optimalizovat, zásoby, coţ potřebu pracovního kapitálu zvyšuje. [16] 

 

čistý pracovní kapitál =  oběžná aktiva - krátkodobé závazky (2.5.5.17) 

 

 

Ad 4) Analýza rychlých bonitních a bankrotních indikátorů 

Tyto rychlé bonitní a bankrotní indikátory rychle a pomocí jednoho čísla – souhrnného 

indexu, vyjadřují celkovou finanční situaci podniku, jeho výkonnost nebo jeho ekonomickou 

situaci. Byly vyvinuty proto, ţe některé ukazatele finanční analýzy se ve výsledku mohou přít. 

Některé jsou negativní, jiné pozitivní. Bankrotní indikátory zajímají především věřitele. 



 

Vyjadřují schopnost podniku dostát svým závazkŧm. Bonitní indikátory zajímají investory a 

vlastníky podniku. Vyjadřují míru kvality podniku podle jeho výkonnosti. [16] 

 

 

a) Altmanova analýza 

Tato analýza je jednou z metod, kterou lze zhodnotit celkové finanční zdraví podniku. 

Je zaloţena na hodnocení jednoho čísla (Z-scóre), které se spočítá pomocí pěti ukazatelŧ, 

které zahrnují likviditu, rentabilitu, zadluţenost i strukturu kapitálu. Jednotlivým ukazatelŧm 

je dle jejich dŧleţitosti přidělena přesná váha, která vzešla z rozsáhlých empirických 

prŧzkumŧ, kterou je kaţdý ukazatel vynásoben. [16] 

 

Z-scóre = 0,717*x
1
 + 0,847*x

2
 + 3,107*x

3
 + 0,42*x

4
 + 0,998*x

5
                 (2.5.5.18) 

 

x
1
=  

čistý pracovní kapitál  
x

4 
=  

vlastní kapitál 

aktiva  cizí zdroje 

     

x
2
 = 

nerozdělený zisk z minulých let  
x

5 
=  

tržby 

aktiva  aktiva 

     

x
3 

=  
EBIT    

aktiva    

 

Na základě spočítané hodnoty Z-scóre pak o podniku mŧţeme říct, ţe pokud: 

Z > 2,9   podnik je finančně zdravý a není v blízké době ohroţen bankrotem 

1,23 < Z < 2,89 nelze jednoznačně říct, zda je podnik zdravý či nikoliv. Nachází se 

v tzv. šedé zóně 

Z < 1,23  podnik není finančně zdravý a je velmi reálně ohroţen bankrotem 

 

 

b) Index IN05 – index důvěryhodnosti českého podniku 

Tento index vytvořili Ivan a Inka Neumaierovi pro potřeby českého trhu a dalších trhŧ, 

které prošly transformací. Index IN05 zohledňuje zvláštnosti české ekonomické situace při 

vyuţití vstupŧ z českých účetních výkazŧ. Stejně jako ukazatel Z-scóre se počítá 

z jednotlivých ukazatelŧ, kterým je podle jejich dŧleţitosti přidělena neměnná váha. [16] 

 



 

IN05=0,13*
 kapitál cizí

aktiva 
+0,04*

úroky  nákl.

 EBIT
 +3,97*

aktiva 

 EBIT
 +0,21*

aktiva 

výnosy 
+0,09*

závazky krátkodobé

aktiva oběžná 
  

 

(2.5.5.19) 

 

Na základě spočítané hodnoty indexu IN05 pak o podniku mŧţeme říct, ţe pokud: 

IN05 > 1,6 podnik je ve výborné finanční situaci a s pravděpodobností 0,67 (67 %) 

tvoří hodnotu 

0,9 < IN05 < 1,6 o finanční situaci podniku nelze jednoznačně rozhodnout. Nachází se 

v tzv. šedé zóně 

IN05 < 0,9 podnik je ve špatné finanční situaci, pravděpodobně se nachází ve 

finanční krizi  

 

Scholleová o těchto modelech tvrdí, ţe: „velkým přínosem těchto modelŧ je 

jednoduchost a odstranění subjektivity při výběru ukazatelŧ a jejich významnosti“ avšak „při 

shrnutí stavu podniku do jednoho čísla se ztrácí informace o příčinách jeho problémŧ a tím 

pádem i o moţnostech jejich odstranění“ I přes tyto tvrzení jsou tyto modely pro svou 

jednoduchost a rychlost zjištění finančního zdraví podniku často pouţívané. [16] 

 

 

2.5.5 SWOT ANALÝZA 

 

SWOT analýza prakticky identifikuje, do jaké míry je současná strategie (a její 

specifické silné a slabé stránky) schopna vyrovnat se se změnami, které nastávají v prostředí. 

 

SWOT je zkratka čtyř anglických slov: Strengths (přednosti = silné stránky), 

Weaknesses (nedostatky = slabé stránky), Opportunities (příleţitosti), Threats (hrozby)“ 

 

Silné stránky – vnitřní faktory podniku, které umoţňují získat převahu nad 

konkurenty. Poskytují firmě konkurenční výhodu. Mŧţou to být například vyspělé 

technologie, zkušený tým manaţerŧ, kvalitní materiály nebo zdravé finance. [8] 

 



 

Slabé stránky – odráţí negativní podmínky uvnitř podniku. Mŧţou to být například 

vysoké finanční zatíţení, zastaralé technologie nebo vedení s nedostatečnými schopnostmi. 

[8] 

Příleţitosti – vycházejí ze silných stránek podniku a vymezují současné nebo budoucí 

podmínky, které mají příznivý vliv na výstupy podniku. Mŧţou to být pozitivní změny 

v zákonech, vzrŧstající počet zákazníkŧ, nové technologie. Je nutné příleţitosti posuzovat 

z dlouhodobého hlediska. [8] 

 

Hrozby – tyto nepříznivě ovlivňují podnik a jeho výstupy. Například vstup nových 

konkurentŧ, pokles počtu zákazníkŧ, negativní legislativní změny. [8] 

 

SWOT analýza je analýzou silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb vycházející 

pŧvodně ze dvou analýz. Analýzy SW – silné a slabé stránky, analýzy OT – příleţitosti a 

hrozby. Doporučuje se nejdříve sestavit analýzu OT – příleţitosti a hrozby, které přicházejí 

z vnějšího prostředí firmy, a to jak z makroprostředí (politicko-právní faktory, ekonomické 

faktory, technické faktory), tak i z mikroprostředí (zákazníci, dodavatelé, odběratelé, 

konkurence). Poté následuje zpracování analýzy SW, která se zabývá vnitřním prostředím 

firmy, např. cíle, firemní zdroje, materiální zajištění, firemní kultura, mezilidské vztahy ve 

firmě, organizační struktura atd. 

SWOT analýza mŧţe být sumarizací mnoha analýz a mŧţe být také uţitečná při 

identifikaci dalšího moţného vyuţití unikátních zdrojŧ nebo kompetencí firmy. Mŧţe přispět 

například k: 

 

 k identifikaci současné strategie, 

 k identifikaci klíčových změn v okolí podniku, 

 k posouzení jednotlivých silných a slabých stránek, 

 k zopakování stejného postupu i v případě vnitřních zdrojŧ podniku. [8] 

 

Její největší nevýhodou je, ţe je statická a není příliš objektivní. SWOT analýza mŧţe 

vypadat například takto: 

 

 

 

 



 

Obrázek 2.5.5. 1 – Moţné schéma SWOT diagramu 
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Zdroj: zpracováno autorem dle [8] 

 

Rozšířená SWOT analýza (ohodnocená váhami a body dŧleţitosti) identifikuje čtyři 

východiska pro tvorbu strategií: 

 strategie SO (maxi – maxi) – vyuţívá co nejvíce silných stránek k zuţitkování 

nastalých příleţitostí, 

 strategie WO (mini  - maxi) – zaměřuje se na překonávání slabých stránek, aby 

mohla vyuţít nastalé příleţitosti, 

 strategie ST (maxi – mini) – vyuţívá silné stránky podniku k eliminaci hrozeb, 

 strategie WT (mini – mini) – řeší nahromadění nepříznivých vlivŧ a zaměřuje 

se na minimalizace negativních efektŧ. [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 APLIKAČNÍ ČÁST 

 

V rámci aplikační části bude představen podnik, jeho historie a předmět činnosti. Dále 

budou zpracovány a vyhodnoceny analýzy, které byly teoreticky vysvětleny v předchozí části 

– PEST analýza, 4C analýza, analýza konkurenčních sil, zjednodušená finanční analýza a 

SWOT analýza. Za pomocí těchto analýz bude definována konkurenční výhoda a stanovena 

strategie firmy. Bude zhodnoceno finanční zdraví podniku a rozebrány dopady, jaké na 

podnik má nebo měla ekonomická krize a na základě těchto dopadŧ budou navrţeny opatření 

na zmírnění těchto dopadŧ nebo zpŧsob jejich vyuţití. 

 

3.1  CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

 

Představení podniku 

 

Společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. (dále jen TEMPO) je přední 

vzdělávací a konzultační společnost. Podnik poskytuje sluţby v oblasti vzdělávání, přípravy a 

realizace národních i mezinárodních projektŧ financovaných ze zdrojŧ EU, recruitmentu a 

personálního a projektového poradenství.  

 

Identifikační údaje podniku 

 

Název:   TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. 

 

8. 12. 2010 byla společnost přetransformována na akciovou společnost. Bylo vydáno 

100 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě a jmenovité hodnotě 20 000 Kč. Nový 

název je TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. Ostatní údaje společnosti zŧstaly 

nezměněny. 

 

Adresa sídla:  Ostrava, Svinov, Nad Porubkou 838, PSČ 721 00 

Adresa pobočky: Praha 4, Komárkova 10, PSČ 148 00 

IČ:   26813335 

DIČ:   CZ26813335 



 

Právní forma:  akciová společnost 

Základní kapitál: 2 000 000 Kč
3
 

Počet zaměstnancŧ: 120
4
 

Předmět činnosti: výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského 

zákona 

Web:   http://www.tempo.cz 

 

Historie podniku
5
 

Společnost byla jako školicí středisko zaloţena v září roku 1996 v Ostravě. Na trh 

specializovaného vzdělávání vstoupila v oboru zvyšování počítačové gramotnosti, 

manaţerských a podnikatelských dovedností a jazykových kurzŧ. Díky rychlému rozvoji 

svých aktivit jiţ v roce 1998 otevřela společnost školicí centrum také v Praze. Zkušení 

odborní lektoři z těchto dvou středisek poskytují vzdělávací a konzultační sluţby klientŧm 

TEMPA z celé České republiky. Zásadním mezníkem v rozvoji společnosti TEMPO byla 

moţnost spolupráce na evropských projektech. Jiţ od roku 1998 se společnost podílí na 

projektech mezinárodních evropských programŧ, jako jsou např. Leonardo da Vinci, 

Socrates, Culture 2000, INTI, AGIS. Společnost se také uplatnila v přípravě a realizaci 

projektŧ na národní úrovni v rámci programŧ Phare, EQUAL a projektŧ z programŧ ESF 

(Evropský sociální fond) a ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje). V roce 2000 firma 

rozšířila organizační strukturu a vznikly tak dvě kooperující divize - Divize vzdělávání 

a Divize EU. Zkušený tým profesionálŧ společnosti nabízí přesné zpracování ţádostí o 

poskytnutí dotace v rámci jednotlivých Operačních programů ze Strukturálních fondů 

EU. Neméně významná je i podpora klienta při realizaci projektu, kdy Tempo zajišťuje 

veškeré administrativní činnosti a dohlíţí na správné čerpání prostředkŧ z přidělené dotace. 

 

Sluţby nabízené společností TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. 

Společnost je primárně rozdělena na tři divize. Jsou to: 

 Divize Vzdělávání, 

 Divize EU, 

                                                 
3
 Informace čerpány z [28] Obchodní rejstřík [online]. 2011, [cit. 2011-04-10]. Dostupný z WWW: 

<http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx>. 
4
 Informace čerpány i interních zdrojŧ podniku. 

5
 Informace čerpány z [22] ALBERT, Pavel. TEMPO TRAINING  CONSULTING a.s. [online]. c2010, [cit. 

2011-04-10]. Dostupný z WWW: <http://www.tempo.cz/>.  

 



 

 Divize Personální agentura. 

 

Divize Vzdělávání nabízí sluţby v oblastech: 

 osobnostní vzdělávání pro rozvoj osobnostních, manaţerských, prodejních a 

profesních dovedností ve firemních projektech i veřejných seminářích,  

 realizace projektŧ ESF, 

 konzultační a implementační činnost v oblasti řízení lidských zdrojŧ,  

 konzultační a implementační činnost v zavádění systémŧ řízení výroby,  

 vzdělávání úředníkŧ státní správy,  

 rekvalifikační kurzy,  

 počítačové vzdělávání a školení pro uţivatele PC a individuální konzultace,  

 ECDL testování (European Computer Driving Licence) mezinárodně uznávaný 

koncept počítačové gramotnosti - testování uchazečŧ,  

 školení zaměřená na rozvoj technických dovedností v rŧzných oblastech 

prŧmyslu,  

 outdoorové programy zaměřené na teambuilding, relaxaci a zlepšení osobních 

vztahŧ zaměstnancŧ,  

 programy volno časových aktivit v rŧzných oblastech – sport, relaxace, 

adrenalin apod.,  

 ECDL Certifikát. [22] 

 

Divize EU nabízí sluţby v oblastech: 

 zpracování ţádosti a administrační podpora ESF projektŧ pro firmy, 

 partnerství v projektech ESF, 

 monitoring všech dotačních titulŧ a vypsaných programŧ, 

 konzultační činnosti při přípravě a realizaci projektŧ ze Strukturálních fondŧ,  

 investiční projekty, 

 cestovní ruch, 

 ICT, 

 konzultační činnosti při přípravě a realizaci projektŧ v rámci mezinárodních 

dotačních titulŧ, 

 zpracování projektu tak, aby splňoval nejvyšší nároky a co nejlépe vyhovoval 

hodnoceným kritériím. [22] 

 



 

Divize Personální agentura nabízí sluţby v oblastech: 

 nábor a výběr zaměstnancŧ pro externí klienty (včetně náboru formou 

Executive search), 

 osobnostní a odborné testování potencionálních kandidátŧ či stávajících 

zaměstnancŧ našich klientŧ, 

 pomoc při vyřizování dotací a pracovních povolení, 

 poradenství týkající se široké škály oblastí HRM, 

 doporučení zaměstnání vhodným kandidátŧm, 

 komplexní zajištění interního HRM. [22] 

 

Orgány společnosti a organizační struktura podniku 

Nejvyšším orgánem společnosti TEMPO je valná hromada, coţ je shromáţdění všech 

akcionářŧ společnosti. 

Obrázek 3.1. 1 – Organizační schéma podniku 

 

Zdroj: zpracováno autorem dle interních zdrojŧ podniku 

Ing. Jan Dostalík 
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Současná situace podniku 

O současné situaci podniku částečně vypovídá i graf vývoje nákladŧ a výnosŧ od roku 

2005 po rok 2009, kde je vidět, ţe od roku 2005 šly rapidně výnosy i náklady společnosti 

nahoru aţ do roku 2008, kdy se vývoj ustálil a začal stagnovat. Lze jen spekulovat, zda jsou to 

následky ekonomické krize, která se začala v České republice projevovat v roce 2008, anebo 

se trh v Moravskoslezském kraji jen nasytil a začal stagnovat. 

Graf 3.1. 1 – Vývoj nákladů a výnosů podniku 
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Zdroj: zpracováno autorem dle interních zdrojŧ podniku 

 

Společnost v současnosti připravuje otevření dalších dvou poboček na Slovensku a 

v Polsku a 9. 3. 2011 otevřela své školicí středisko v Ostravě na ulici Alejnikovova. 

 

3.2  PEST ANALÝZA 

 

Pomocí PEST analýzy budou hodnoceny vnější faktory, jeţ mají vliv na podnik. 

 

Sociální faktory
6
 

 

Sociální faktory ovlivňují společnost TEMPO nejvíce. Jelikoţ společnost poskytuje 

sluţby je pro ni dŧleţité mít přehled o svých zákaznících, jejich preferencích a rozmístění, ať 

uţ se jedná o fyzické osoby nebo firmy.  

                                                 
6
 Informace čerpány z [23] Český statistický úřad [online]. 2011, [cit. 2011-04-10]. Dostupný z WWW: 

<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home>. 

 



 

Společnost TEMPO pŧsobí po celé České republice, ale z velké většiny se zaměřuje na 

Moravskoslezský kraj, kde je i její sídlo.  V ČR je 10 532 770 obyvatel, z toho 1 243 220 

(11,8 %) je v Moravskoslezském kraji (MSK).  Podle sledování ČSÚ se prŧměrný věk 

obyvatel v MSK za posledních 10 let zvýšil o 2,6 roku. V současné době je prŧměrný věk 

obyvatel v MSK 40,4 let coţ je o 0,2 niţší neţ celorepublikový prŧměr.  

 

Počet ekonomických subjektŧ (soukromí podnikatelé, obchodní společnosti bez 

druţstev a státních podnikŧ) v ČR je k 31. 1. 2011 2 168 333. Moravskoslezský kraj je 

s 207 852 ekonomickými subjekty na 4. místě. Z těchto počtŧ se vzdělávání věnuje 29 999 

celkem v ČR a v MSK je to 4 149 ekonomických subjektŧ. Z dlouhodobého hlediska počet 

ekonomických subjektŧ, které se zabývají vzděláváním, stále stoupá a není předpoklad, ţe by 

se tento trend měl nějak výrazně měnit. Je to zpŧsobeno i tím, ţe dnešní společnost vyţaduje 

neustálé zvyšování znalostí a dovedností lidí, coţ zvyšuje jejich konkurenceschopnost a 

udrţitelnost na trhu práce. Tento trend nahrává společnosti TEMPO, která na školení 

zaměstnancŧ firem, které nemají dostatek vlastních finančních prostředkŧ, vyuţívá dotací 

z Evropské unie. Ta přímo na vzdělávání zaměstnancŧ vyčlenila speciální finanční podporu. 

Míra dalšího vzdělávání a školení se odvíjí i od nejvyššího dosaţeného vzdělání 

obyvatel. V MSK má nejvíce obyvatel střední vzdělání bez maturity, 396 400. Hned za nimi 

jsou obyvatelé se středním vzděláním s maturitou, 338 600. Následují lidé se základním 

vzděláním nebo úplně bez vzdělání, 214 800. A nejméně obyvatel dosáhlo vysokoškolského 

vzdělání, 121 700. 

Pro společnost TEMPO z toho plyne fakt, ţe konkurence v odvětví se silná a neustále 

roste. Na to je třeba dát si pozor a zaměřit se na kvalitu sluţeb. Také trendu, neustále se 

zvyšujícího prŧměrného věku, je potřeba přizpŧsobit zaměření kurzŧ nebo nabídku 

personálních sluţeb.  Dále společnost mŧţe těţit z faktu, ţe roste zájem firem o vzdělávání 

svých zaměstnancŧ. Zde je příleţitost navázání dlouhodobější spolupráce, protoţe dnešním 

trendem je neustálé zvyšování kvalifikace a znalostí zaměstnancŧ. 

 

Technické faktory 

 

Jako vzdělávací společnost a personální agentura společnost vyuţívá v největší míře 

moderní technologie, jako jsou počítače, notebooky, tiskárny, promítací plátna, flipcharty, 

fotoaparáty a kamery, mobilní technologie a další kancelářskou techniku. Tyto technologie se 

neustále vyvíjí a umoţňují tak zkvalitnění výuky a práce zaměstnancŧm. 



 

Společnost má také elektronickou datovou schránku, kterou vyuţívá, a do budoucna 

by firma mohla zváţit i výhody elektronického podpisu, které by společnosti usnadnily 

uzavírání smluv, coţ je velmi častá činnost hlavně na divizi EU a VZD. Sníţily by se tím také 

náklady na poštovné nebo dopravné. V současnosti se buď kvŧli uzavírání smluv často cestuje 

hlavně autem a při dnešních cenách pohonných hmot a při jejich předpokládaném dalším 

rŧstu, by elektronický podpis ve firmě ušetřil značnou částku dopravného. Jinou formou je 

posílání poštou, coţ je zase velká nevýhoda hlavně z hlediska času. 

 

Ekonomické faktory
7
 

 

Nejvýznamnějším ekonomickým faktorem, který ovlivňuje poptávku po sluţbách je 

jejich cena. Od ceny se odvíjí i poptávka po nabízených sluţbách společnosti TEMPO. Cena 

se musí utvářet i s ohledem na příjmy zákazníkŧ. Ať uţ se jedná o obyvatelstvo (jednotlivce) 

nebo firmy. V Moravskoslezském kraji prŧměrná hrubá měsíční mzda dosahuje výše 21 694 

Kč, vzrostla tedy od minulého roku zhruba o 600 Kč. Oproti celorepublikovému prŧměru je 

ale stále o 1 2971 Kč niţší (údaje za rok 2010). 

Míra inflace za rok 2010 dosáhla výše 1,5 %. Letos v únoru uţ však dosahuje výše 1,7 

%. Nárŧst inflace negativně ovlivňuje kupní sílu peněz a znehodnocuje jejich hodnotu. 

Dalším dŧleţitým ekonomickým faktorem je nezaměstnanost. Dle evidence úřadŧ 

práce bylo v roce 2010 v MSK 82 776 uchazečŧ o zaměstnání, meziroční nárŧst činil 2 195 

osob. Míra registrované nezaměstnanosti činila v roce 2010 12,36 % a meziroční nárŧst činil 

0,21 procentního bodu. Tento nárŧst mŧţe na společnost TEMPO pŧsobit dvojím zpŧsobem. 

Kladně ovlivní personální agenturu, která bude mít více klientŧ, pozitivně ovlivní i divizi EU, 

která pro tuto cílovou skupinu bude moci psát více projektŧ, avšak jednotlivci i firmy budou 

mít menší zájem o rekvalifikace. 

                                                 
7
 Informace čerpány z [23] Český statistický úřad [online]. 2011, [cit. 2011-04-10]. Dostupný z WWW: 

<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home>. 



 

Graf 3.2. 1 – Vývoj míry registrované nezaměstnanosti v % 
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Neopomenutelným faktorem je také kurz České koruny vŧči Euru. Zaznamenal pokles 

o 0,10 % je nyní je kurz 24,53 CZK/EUR. Je to dŧleţitý faktor, protoţe dotace z fondŧ 

Evropské Unie se vyjadřují i v Eurech. 

Vliv na společnost bude mít i plánovaná změna DPH. Ještě sice není stanovena ani 

odsouhlasena přesná výše, ale je předpoklad, ţe současná 20 % sazba klesne.  

 

Politicko - právní faktory 

 

Se sledováním těchto faktorŧ nemá společnost TEMPO potíţe. Je akreditována § 30 

odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. Ministerstvem vnitra ČR. Akreditace se vztahuje na 

rekvalifikace a vzdělávací programy. Vlastní také akreditace k ECDL testování, 

k softwarovým kurzŧm hlavně z oblasti MS Office a také má akreditaci ke zprostředkování 

zaměstnání. 

Dále se k provozu firmy váţou povinnosti s dodrţováním Ţivnostenského zákona, 

Obchodního zákoníku, Zákoníku práce, Zákona o ochraně spotřebitele a daňové zákony. 

Ohledně daňových zákonŧ je třeba sledovat hlavně sazby, které se často mění. V nejbliţší 

době se očekává změna sazby DPH.  

 

Dílčí shrnutí PEST analýzy 

Z této analýzy pro společnost TEMPO plyne několik základních a dŧleţitých faktŧ. Co 

se týče ekonomických faktorŧ, společnost si nutně musí udrţet kvalitu svých sluţeb, které 

mŧţe podpořit i svým dobrým jménem na trhu. Dále stále častěji orientace firem na znalostní 

management, čili neustálé vzdělávání zaměstnancŧ, společnosti přináší další zisky. Zde by se 

společnost měla zaměřit na budování dlouhodobých vztahŧ se svými zákazníky, protoţe tento 



 

nově nastupující trend je velký potenciál. Svou nabídku by ale společnost měla přizpŧsobit 

faktu, ţe lidé v regionu i v celé ČR stárnou. Vývoj nových technologií by krátkodobě vyvolal 

sice zvýšenou potřebu finančních prostředkŧ, ale v dlouhodobém časovém horizontu přinese 

velkou úsporu peněz. Ekonomické faktory společnost ovlivňují dvojím zpŧsobem. Rŧst 

nezaměstnanosti přináší klienty personální agentuře a rozšiřuje řady cílových skupin pro 

projekty divize EU. Ovšem negativně pŧsobí na divizi VZD, která tak přichází o klienty 

vzdělávání, protoţe lidé bez práce nemají peníze na to, aby si zaplatili vzdělávací kurz. A z 

politicko-právních faktorŧ společnost nejvíce ovlivní plánovaná změna DPH. 

 

  

3.3 4C ANALÝZA 

 

4C analýza hodnotí prostředí podniku z hlediska trhu, na kterém firma pŧsobí. 

Zaměřuje se na faktory, jako jsou zákazníci, národní specifika, náklady a konkurence. 

 

Zákazníci společnosti se dají rozdělit do dvou segmentŧ, na které se firma zaměřuje: 

 fyzické osoby (jednotlivci) 

 právnické osoby (obchodní společnosti) 

 

Tento zpŧsob segmentace se uplatňuje napříč všemi divizemi: 

 

Divize EU – projekty, které se zde realizují, pomáhají hlavně jednotlivcŧm. Většinou zvyšují 

jejich kvalifikaci a posilují jejich uplatnitelnost na trhu práce.  

Divize ovšem pomáhá i firmám s projektovou přípravou jejich vlastních projektŧ. 

Jedná se hlavně o projekty zaměřené na soft skills. 

 

Divize PA – personální agentura se stará o klienty-jednotlivce, kteří si aktivně hledají 

zaměstnání a oslovili divizi se svým poţadavkem být vedeni v její evidenci. 

Na druhé straně firmy oslovují divizi s poţadavkem sehnat zaměstnance. Divize tak 

vybírá ze své databáze uchazečŧ o zaměstnání a posílá je na pohovory do firem. Nebo je zde 

zavedený systém tzv. agenturního zaměstnávání, kdy divize spolupracuje s firmou Hyunday 

v Nošovicích, kde dlouhodobě zaměstnává na poţadovaných pozicích své zaměstnance a 

firmě Hyunday je tak vlastně pronajímá. 



 

Divize VZD – zde je segmentace asi nejviditelnější. Vzdělávání, které divize nabízí je přímo 

rozděleno na individuální a firemní. Divize se nejdříve zaměřovala pouze na firemní 

vzdělávání, kdy firma zadala poţadavek na vzdělávání svých zaměstnancŧ a divize toto 

zajistila. Nedávno divize začala rozvíjet i systém individuálního vzdělávání, kdy jsou kurzy 

přístupné jednotlivcŧm, např. kurzy MS Office nebo jazykové kurzy. 

 

Z interní analýzy konkurence vzešli tito největší konkurenti společnosti TEMPO: 

Gradua-CEGOS, s.r.o. se sídlem v Praze 

RPIC-ViP s.r.o. se sídlem v Ostravě 

Everesta s.r.o. (bývalá ECS Edconsia, s.r.o.) se sídlem v Praze 

MBA Kontakt, spol. s r.o. se sídlem v Ostravě 

VOX a.s. se sídlem v Praze  

PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. se sídlem ve Zlíně 

Petr Otáhal, s.r.o. se sídlem v Ostravě 

 

Tři z těchto největších konkurentŧ mají sídlo v Praze, kde má pobočku i společnost 

Tempo. Další tři mají sídlo v Ostravě, kde má sídlo i společnost Tempo a jedna společnost má 

sídlo ve Zlíně. 

 

Většina z těchto konkurentŧ má i pobočky a pŧsobí tedy po celé ČR. I proto 

společnost TEMPO zvaţuje proniknutí na jiné trhy. Konkrétně na Slovensko a do Polska. 

Dříve vedení společnosti uvaţovalo i o proniknutí na východní trhy, ale po prŧzkumu trhu od 

této myšlenky upustilo. Velkou výhodou společnosti TEMPO z konkurenčního hlediska je 

silné jméno na trhu a kvalitní zaměstnanecká základna. Nyní nově i vlastní školící prostory. 

Společnost tak není závislá na pronajímatelích. 

 

Co se týče nákladového hlediska, tak je zde klasické členění na fixní a provozní. Do 

fixních nákladŧ spadají mzdy, odpisy, platby za energie nebo nájemné. Tyto náklady tvoří 

významnou poloţku nákladŧ, ale jdou ovlivnit jen stěţí. Druhou skupinou jsou variabilní 

náklady, např. nákupy techniky a sluţeb od dodavatelŧ. Tyto poloţky firma mŧţe regulovat 

správnou volbou dodavatele, vybudováním dobrých vztahŧ, nebo slevami.  

 

 



 

3.4 ANALÝZA KONKURENČNÍCH SIL 

 

3.4.1 Nově vstupující konkurenti 

Při vstupu do tohoto oboru podnikání existují určité překáţky, jako jsou např. potřeba 

investic na začátek podnikání, na vybudování školících a kancelářských prostor, sídla firmy, 

koupi automobilŧ pro obchodníky a kancelářské techniky. Pokud ovšem má potencionální 

konkurent dostatečný kapitál na tyto vstupní náklady, není vstup do tohoto odvětví příliš 

komplikovaný. Společnost TEMPO se proti nově vstupujícím konkurentŧm do svého odvětví 

snaţí bránit tím, ţe si se svými zákazníky snaţí budovat dobré a pokud je to moţné 

dlouhodobé vztahy. Tímto si také buduje dobré jméno a upevňuje si svou pozici na trhu. Jako 

nejvýznamnější faktor z analýzy konkurenčních sil v oblasti ohroţení novými konkurenty 

vzešla potřeba patentŧ a certifikací potřebných pro školení. 

 

3.4.2 Substituty 

Ochota stávajících zákazníkŧ koupit nový substituční výrobek představuje vţdy 

reálnou hrozbu. Firmy ve vzdělávacím odvětví nejsou ohroţeny zvýšenými náklady na 

přechod zákazníku. Musí jen vědět o jaké školení je zrovna na trhu poptávka a přizpŧsobit 

cenu, aby přilákaly konečné spotřebitele, jinak se z jejich zákazníkŧ mohou stát samouci. 

Podobně je tomu u personálních agentur. Zde mŧţe být substitutem například evidence ÚP. 

Nebezpečí v této situaci je tím vyšší, čím vyšší je pruţnost zákazníka přecházet na nové 

výrobky nebo za lepšími podmínkami. Na druhou stranu tento fakt mŧţe pro stávající firmy 

v odvětví pŧsobit jako „motor“ a motivovat je k inovacím. Nejvýznamnějším faktorem 

z hlediska konkurenceschopnosti a analýzy vzešla cena substitutŧ. 

 

3.4.3 Dodavatelé 

Za dodavatele společnosti TEMPO lze povaţovat kvalifikované lektory. Společnost se 

s nimi snaţí navazovat dlouhodobou spolupráci a většinou pŧsobí pouze externě. Největším 

tahákem společnosti Tempo je herec Doc. Jan Přeučil, který vede kurzy rétoriky. Dalšími 

významnými lektory jsou např. profesoři vysokých škol. 

Dalšími dodavateli společnosti jsou dodavatelé telekomunikačních sluţeb, 

kancelářských potřeb a kancelářské techniky, která se ale tak často nenakupuje. Tito si mohou 



 

konkurovat pouze v kvalitě. Mezi stálé dodavatele patří např. Alfa computers a.s., Vodafone 

nebo Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Co se týče vyjednávací síly dodavatelŧ, není vysoká 

a nejvýznamnějším faktorem v této oblasti je flexibilita dodavatelŧ. 

 

3.4.4 Zákazníci 

Mezi zákazníky společnosti TEMPO patří jak firmy, tak osoby-jednotlivci. Zákazníci 

společnosti si navzájem nekonkurují, protoţe společnost ke svým zákazníkŧm přistupuje zcela 

individuálně podle jejich potřeb. Jejich vyjednávací sílu ovlivňuje například jejich kupní síla, 

ekonomická situace nebo informovanost. Analýzou bylo zjištěno, ţe jejich vyjednávací síla je 

slabá, tudíţ jednání společnosti nemŧţou příliš ovlivnit. Pro společnost je dŧleţitým faktorem 

rozmístění zákazníkŧ a objem jejich nákupŧ. 

 

3.4.5 Stávající konkurenti v odvětví 

Nabídka ze strany firem je v oblasti, ve které pŧsobí i společnost TEMPO značně 

nasycená. Proto je mezi stávajícími konkurenty stále těţší se prosadit a udrţet si své 

zákazníky. Intenzitu soupeření mezi stávajícími konkurenty v odvětví ovlivňuje to, jak 

odlišný je jejich sortiment nabízených sluţeb, jak široké je jejich portfolio nabízených sluţeb, 

jestli pŧsobí na strategickém místě, jestli se soustředí na speciální certifikované kurzy nebo 

určitý segment trhu. Dlouhodobé pŧsobení společnosti TEMPO na trhu posiluje nejen její 

konkurenceschopnost, ale také dŧvěryhodnost a věrnost zákazníkŧ. Ve společnosti se také 

pravidelně provádí analýzy trhu, které mají zajistit náskok před konkurencí. Z těchto interních 

analýz, které nejsou veřejně přístupné, vzešli tito největší konkurenti: 

Gradua-CEGOS, s.r.o., RPIC-ViP, s.r.o., ESC Edconsia, s.r.o., MBA Kontakt, spol. 

s r.o., VOX a.s., PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. a Petr Otáhal, s.r.o. 

Porovnáním těchto konkurentŧ a společnosti TEMPO bylo zjištěno, ţe mají velmi 

podobný sortiment nabízených sluţeb, ale svou silnou pozicí na trhu, stálým okruhem 

zákazníkŧ, dobrými referencemi a neustálým vyvíjením dalších moţných směrŧ pŧsobení 

nepředstavují pro společnost TEMPO aţ takovou hrozbu. 

 

 



 

Tabulka 3.4. 1 – tabulka ohodnocení konkurenčních sil 

FAKTOR HODNOTA 

NOVÍ KONKURENTI 60,8 

SUBSTITUTY 63,5 

DODAVATELÉ 25,1 

ZÁKAZNÍCI 55,9 

STÁVAJÍCÍ KONKURENTI 55 

Zdroj: zpracováno autorem dle Přílohy č. 1  

 

Dílčí shrnutí analýzy konkurenčních sil 

Po bodovém ohodnocení jednotlivých konkurenčních sil vznikla tabulka 3.5.1, která 

zahrnuje ohodnocení základních pěti konkurenčních sil. Z ní vyplývá, ţe největší vliv na 

společnost mají substituty. Na tento fakt ukazují i jiné analýzy, které prokázaly zvyšující se 

konkurenci a tím i nárŧst substitučních produktŧ. Na nové substituty se ale zaměřuje i 

stávající konkurence, která se snaţí na trhu udrţet. 

Druhou nejvyšší známku dostalo ohroţení novými konkurenty. Toto ohroţení by ale 

společnost TEMPO měla zvládnout eliminovat svými silnými stránkami, viz SWOT analýza. 

Na těsné třetí a čtvrté pozici se z hlediska ohroţení umístil vyjednávací vliv zákazníkŧ 

a rivalita mezi stávajícími konkurenty. Zákazníci, coţ jsou jak firmy tak i fyzické osoby-

jednotlivci jsou pro společnost klíčoví. Na nich stojí celé podnikání společnosti TEMPO. I 

proto je pro společnost čím dál dŧleţitější stálé zákazníky si udrţet a v tomto smyslu roste i 

jejich vyjednávací síla. Stávající konkurence byla definována ve 4C analýze. Je 

celorepubliková a její síla není zanedbatelná. Z toho dŧvodu ve společnosti TEMPO probíhají 

pravidelné prŧzkumy konkurence, aby se společnost mohla efektivně bránit jejich vlivu. 

Posledním a nejméně ze všech faktorŧ závaţným vlivem je vyjednávací síla 

dodavatelŧ. Je to hlavě proto, ţe společnost příliš dodavatelŧ nemá a stávající dodavatelé 

pŧsobí v takovém odvětví, ve kterém je velmi snadné najít dodavatele nové a v rámci 

konkurenčního boje i levnější. Jediní dodavatelé, kteří zvyšují významnost tohoto faktoru, 

jsou lektoři. Jejich vyjednávací vliv je silný, protoţe na nich společnost staví a jsou jednou ze 

silných stránek společnosti. 

 

 



 

3.5  ZJEDNODUŠENÁ FINANČNÍ ANALÝZA 

 

Společnost TEMPO vyhotovuje finanční výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) ve 

zjednodušeném rozsahu. Finanční analýza bude provedena ve zjednodušené formě, tzn., ţe 

nebude provedena vertikální ani horizontální analýza, ale pouze rozbor poměrových ukazatelŧ 

a zjištěny rychlé bonitní a bankrotní indikátory. 

 

3.5.1 Analýza poměrových ukazatelů 

3.5.1.1 Ukazatele rentability (výnosnosti) 

Z analýzy rentability lze vyčíst, ţe ukazatel výnosnosti nákladŧ se nijak výrazně za 

sledované období neměnil. Čili výnosnost investovaných nákladŧ nepřinesla společnosti 

výraznější zisk. Schopnost podniku vytvořit z trţeb více zisku se také nijak výrazně neměnila. 

Podíváme-li se ovšem na ukazatel čistého ziskového rozpětí, ten vykazuje prudce stoupající 

tendenci od roku 2005, která vyvrcholila v roce 2007. A jelikoţ tyto dva ukazatele (rentabilita 

trţeb a čisté ziskové rozpětí) vyjadřují „hospodárnost“, čili nepřímo ukazují na sníţení 

nákladŧ anebo efektivní zvýšení cen, je moţné říci, ţe v roce 2007 se společnost chovala 

nejhospodárněji nebo také, ţe byla nejvíce konkurenceschopnou. 

Toto tvrzení potvrzuje i vývoj rentability aktiv, který ukazuje, ţe v roce 2007 byla 

rentabilita nejvyšší. 

Graf 3.5.1.1. 1 – Rozbor ukazatelů rentability 

 

Zdroj: zpracováno autorem 
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3.5.1.2 Ukazatele zadluženosti 

Míra celkové zadluţenosti podniku nevykazuje ţádnou výraznější změnu, tzn. ţe 

věřitelské riziko (riziko, ţe při platební neschopnosti podniku věřitelé přijdou o svŧj vloţený 

majetek) bylo ve sledovaném období velmi podobné a nedocházelo k jeho výraznému nárŧstu 

ani poklesu. Riziko věřitelŧ tedy neklesalo, ale ani nestoupalo. 

Naproti tomu ukazatel zadluţenosti vlastního kapitálu vykazuje klesající tendenci aţ 

do roku 2008, kdy začal opět stoupat. Lze usoudit, ţe podnik začal svou činnost financovat 

více vlastním kapitálem neţ cizím. 

Graf 3.5.1.2. 1 - Rozbor ukazatelů zadluţenosti 
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Zdroj: zpracováno autorem 

 

Jelikoţ ale neexistuje prokázaná souvislost mezi zadluţeností a insolvencí, je nutné 

ukazatele zadluţenosti porovnat ještě i s ukazateli likvidity. 

 

3.5.1.3 Ukazatele likvidity 

Analýza ukazatelŧ likvidity absolutně neukazuje na to, ţe by se podnik nacházel 

v platební neschopnosti. Jelikoţ podnik nemá ţádné zásoby, je křivka běţné likvidity totoţná 

s křivkou pohotové likvidity, coţ v grafu není patrné. 



 

Graf 3.5.1.3. 1 - Rozbor ukazatelů likvidity 
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Zdroj: zpracováno autorem 

 

Při rozboru jednotlivých typŧ likvidit je třeba vzít v potaz jisté všeobecně 

doporučované hodnoty těchto ukazatelŧ. Běţná likvidita by se měla pohybovat v rozmezí 1,8 

– 2,5, pohotová likvidita v rozmezí 1 – 1,5 a okamţitá likvidita má doporučené rozmezí 0,2 – 

0,5. Obecně také platí, ţe čím vyšší vypočtené hodnoty budou, tím je platební schopnost 

podniku lepší. 

Běţná likvidita společnosti TEMPO byla v letech 2005 – 2006 pod hranicí přijatelné 

hodnoty, tzn., ţe by měla problém s platební schopností a měla špatnou strukturu oběţných 

aktiv. V letech 2007 – 2008 se situace zlepšila, ale v roce 2009 měla společnost opět s běţnou 

likviditou problém. 

Pohotová likvidita společnosti je v přijatelných mezích a v letech 2007 – 2009 je 

dokonce překročila, coţ značí vysokou platební schopnost v krátkém časovém období. Ačkoli 

má pohotová likvidita stejné hodnoty jako běţná, mají oba typy likvidit rŧzné hranice. 



 

Graf 3.5.1.3. 2 - Běţná a pohotová likvidita 

 

Zdroj: zpracováno autorem 

 

Okamţitá likvidita odráţí okamţitou platební schopnost. Zde se společnost TEMPO za 

sledované období nedostala ani jednou pod kritickou hranici, coţ odráţí vysokou platební 

schopnost. 

 

Graf 3.5.1.3. 3 - Okamţitá likvidita 
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Zdroj: zpracováno autorem 
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3.5.1.4 Ukazatele řízení aktiv, tzv. ukazatele aktivity 

Ukazatel vyuţití aktiv vykazuje dobré hodnoty. Minimální doporučená hodnota je 1. 

Hodnoty společnosti TEMPO se pohybují nad touto hodnotou, coţ vykazuje velmi dobré 

rozloţení aktiv. Tento ukazatel také potvrzuje vysokou rentabilitu aktiv, hlavně v roce 2007 

(viz Graf 3.5.1) 

 

Graf 3.5.1.4. 1 - Analýza obratovosti aktiv 
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Zdroj: zpracováno autorem 

 

Ukazatel doby obratu aktiv odráţí vyuţití aktiv za účelem dosaţení trţeb. Je to tedy 

jakési měřítko celkové produkční efektivnosti. Tato efektivnost nejdříve rostla do roku 2006. 

Následující rok klesla na své minimum a poté opět začala rŧst. 

Při srovnání ukazatelŧ doba obratu závazkŧ a pohledávek je patrné, ţe společnost 

splácí své závazky dříve, neţ dostane zaplaceno od svých dluţníkŧ. Tato situace není ideální a 

mohla by vést k finančním potíţím. Mění se aţ v roce 2009, kdy je doba obratu závazkŧ niţší 

neţ doba obratu pohledávek. 

 



 

Graf 3.5.1.4. 2 - Analýza ukazatelů doby obratu 
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Zdroj: zpracováno autorem 

 

Analýzu poměrových ukazatelŧ by mohla být rozdělena na dvě období. Do roku 2007 

a po roce 2007.  Po roce 2007 se situace společnosti prudce lepšila. Ukazatelé rentability byly 

v roce 2007 nejvyšší, čili společnost se chovala nejhospodárněji. Zde se projevují první 

náznaky krize, kdy společnost TEMPO z tohoto faktu začala těţit. Začala podnikatelŧm, kteří 

pro své zaměstnance neměli práci, nabízet programy, které financovala EU, na školení svých 

zaměstnancŧ. Měla více zakázek na školení, více psala projekty a personální agentura také 

měla více klientŧ. V této době ovšem začal i narŧstat počet společností, které se začaly 

zaměřovat na stejný obor podnikání. To se odráţí i v křivce čistého ziskového rozpětí, která 

do roku 2007 roste a od roku 2007 opět prudce klesá. Ukazatelé zadluţenosti prokazují, ţe 

podnik začal více svou činnost financovat ze svých vlastních zdrojŧ, které získal rŧstem 

zakázek. V roce 2009 míra zadluţenosti roste, protoţe společnost začala stavět nové školící 

středisko a to vyţadovalo více finančních prostředkŧ. Ukazatelé likvidity jsou v pořádku. 

Společnost se nedostala pod kritické hraniční hodnoty, čili její platební schopnost je dobrá. 

Ukazatelé likvidity po roce 2007 také vykazují stoupající tendenci, protoţe společnost začala 

hospodařit s více finančními prostředky. Ukazatele řízení aktiv nejdříve nebyly příliš 

v pořádku, protoţe společnost splácela své dluhy dříve, neţ dostala platby od svých vlastních 

dluţníkŧ. Toto se však v roce 2009 mění a tento zpŧsob úhrad si společnost udrţela dodnes. 

 

3.5.2 Rychlé bonitní a bankrotní indikátory 

3.5.2.1 Altmanova analýza 

Hodnoty Altmanova indexu vypovídají o tom, ţe společnost se v letech 2005 – 2006 

nacházela v šedé zóně. V roce 2006 se dokonce blíţila k bankrotní hranici. Naštěstí ale nastal 



 

rapidní zvrat k lepšímu a tento stav si společnost nadále udrţuje, i kdyţ s klesající tendencí. 

Lze říci, ţe nyní je podnik finančně zdravý. Zde se také projevily dŧsledky ekonomické krize. 

Před rokem 2007 se společnosti sice dařilo, ale se zakázkami to nebylo zrovna valné. 

Společnost začala naplno rozjíţdět provoz aţ s prvními záchvěvy krize. Neţ se konkurence 

vzpamatovala, TEMPO jiţ v plném proudu nabízelo dotace podnikatelŧm a další finanční 

moţnosti, aby nemuseli propouštět a vyuţili zaměstnance. Toto dokazuje i křivka Z-scóre, 

která v roce 2007 vystřelila prudce nahoru. Na to ale konkurence reagovala také a po roce 

2007 opět křivka klesala. 

 

Graf 3.5.2.1. 1 - Analýza Altmanova indexu 
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Zdroj: zpracováno autorem 

 

3.5.2.2 Index IN05 – index důvěryhodnosti českého podniku 

Dle tohoto ukazatele je situace velmi podobná. V letech 2005 – 2006 je společnost 

opět v šedé zóně. Rozdíl je pouze v tom, ţe k bankrotní hranici se blíţí v roce 2005. Následuje 

zvrat v roce 2007, kdy je finanční zdraví společnosti nejlepší v celém sledovaném období a od 

toho okamţiku opět vykazuje klesající tendenci. V roce 2009 se dokonce dostává opět do šedé 

zóny. 

Tento ukazatel je velmi podobný, jen indexy zohledňují prostředí českého trhu. 



 

Graf 3.5.2.2. 1 - Analýza indexu důvěryhodnosti českého podniku 
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Zdroj: zpracováno autorem 

 

Dílčí shrnutí zjednodušené finanční analýzy 

Shrnutí finanční analýzy je takové, ţe společnost z hlediska finančního zdraví do roku 

2007 na tom nebyla špatně ani nijak skvěle. Vývoj do roku 2007 byl občas i na hranici 

bankrotu. Po roce 2007 ovšem nastal obrat. Společnost byla připravena a naplno vyuţila 

ekonomické krize k tomu, aby se rozvíjela. Vyuţívala moţností, které nabízela EU a tyto 

moţnosti nabízela i ostatním podnikŧm. S tím jak rostl počet zakázek, rostla i rentabilita, a 

tím pádem i konkurenceschopnost. Společnost začala mít dostatek finančních prostředkŧ na 

to, aby svou činnost více financovala z vlastních zdrojŧ a nebyla závislá na cizích. Naučila se 

splácet své závazky později, respektive platila své závazky aţ po příchodu plateb svých 

pohledávek. Finanční analýza tak dokládá fakt, který v počátcích této práce nebyl úplně 

doloţitelný a to ten, ţe po nástupu ekonomické krize, čili po roce 2007 všechny ukazatele 

rostou, a v roce 2007 jsou jejich maxima. Ekonomická krize tak na společnost TEMPO 

prokazatelně pŧsobí naprosto opačným zpŧsobem neţ na zbytek podnikŧ. 

 

 

3.6 SWOT ANALÝZA 

Pomocí SWOT analýzy budou definovány silné a slabé stránky podniku, příleţitosti a 

ohroţení, které firma mŧţe vyuţít ve svŧj prospěch. Na základě těchto faktorŧ bude 

definována strategie podniku, kterou by měl podnik uplatňovat, aby naplno vyuţil svŧj 

potenciál. Tato strategie bude stanovena pomocí SWOT diagramu, který bude vytvořen po 

ohodnocení jednotlivých faktorŧ SWOT analýzy. 



 

Silné stránky: Slabé stránky: 

 Zkušený tým lektorŧ a dalších 

odborníkŧ 

 Akreditace a certifikáty 

 Vysoká úspěšnost při schvalování 

projektŧ 

 Široké spektrum nabízených sluţeb 

 Pouţívaní moderních metod 

 Dlouholeté zkušenosti v oboru 

 Dobrá infrastruktura v okolí podniku 

 Dobrá komunikace uvnitř podniku 

 Administrativní náročnost přípravy a 

realizace projektŧ 

 Nedostatečný marketing 

 Slabé zaměření vzdělávání na 

jednotlivce 

 

Příleţitosti: Ohroţení: 

 Rozšíření počtu zákazníkŧ 

 Zkvalitnění sluţeb 

 Vyhlášení nových výzev 

 Rozšiřování prŧmyslových zón, 

obnovení stavebních a jiných investičních 

projektŧ 

 Rozšíření nabídky programŧ 

 Hrozba nárŧstu konkurence 

 Krize, nízká poptávka po pracovní 

síle 

 Chyby v projektové administrativě 

 Odchod odborníkŧ 

 Nezájem veřejnosti o nabízené sluţby 

 

 

Ohodnocení faktorů SWOT analýzy pomocí hodnoty (síly) jevu a významnosti 

pro podnik 

 

Hodnotící stupnice je zvolena od 1 do 4 pro silné stánky a příleţitosti a -1 aţ -4 pro 

slabé stránky a ohroţení: 

±1 – velmi nekvalitně plněný faktor,  ±2 – nekvalitně plněný faktor,        

±3 – kvalitně plněný faktor,   ±4 – velmi kvalitně plněný faktor. 

 

Stupnice významnosti byla zvolena od 0,1 do 1: 

0,1 – nejniţší významnost pro podnik, 1 – nejvyšší významnost pro podnik. 

 

Hodnocení významnosti bylo provedeno ve spolupráci s kvalifikovaným pracovníkem 

společnosti TEMPO. 

 



 

Silné stránky Hodnocení Významnost Body 

Zkušený tým lektorŧ a dalších odborníkŧ 4 1 4 

Akreditace a certifikáty 3 0,5 1,5 

Vysoká úspěšnosti při schvalování projektŧ 4 1 4 

Široké spektrum nabízených sluţeb 3 0,8 2,4 

Pouţívání moderních metod 2 0,6 1,2 

Dlouholeté zkušenosti v oboru 4 0,9 3,6 

Dobrá infrastruktura v okolí podniku 3 0,4 1,2 

Dobrá komunikace uvnitř podniku 2 0,7 1,4 

 19,3 

Slabé stránky Hodnocení Významnost Body 

Administrativní náročnost přípravy a realizace 

projektŧ 

-2 0,7 -1,4 

Nedostatečný marketing -3 0,5 -1,5 

Slabé zaměření vzdělávání na jednotlivce -4 1 -4 

 - 6,9 

Příleţitosti Hodnocení Významnost Body 

Rozšíření počtu zákazníkŧ 4 1 4 

Zkvalitnění sluţeb 2 0,6 1,2 

Vyhlášení nových výzev 4 1 4 

Rozšiřování prŧmyslových zón, obnovení 

stavebních a jiných investičních projektŧ 

3 0,6 1,8 

Rozšíření nabídky programŧ 4 0,8 3,2 

 14,2 

Ohroţení Hodnocení Významnost Body 

Hrozba nárŧstu konkurence -4 1 -4 

Krize, nízká poptávka po pracovní síle -3 0,7 -2,1 

Chyby v projektové administrativě -2 0,8 -1,6 

Odchod odborníkŧ -4 1 -4 

Nezájem veřejnosti o nabízené sluţby -4 1 -4 

 - 15,7 

 



 

Pro sestavení SWOT diagramu se porovnaly body z jednotlivých stránek SWOT 

analýzy a spočítaly se rozdíly mezi silnými a slabými stránkami a mezi příleţitostmi a 

ohroţeními. 

Silné str. – slabé str.:  19,3 – 6,9 = 12,4 

Příleţitosti – ohroţení: 14,2 – 15,7 = -1,5 

 

Obrázek 3.6. 1 – schéma SWOT diagramu 
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Zdroj: zpracováno autorem 

 

 

Dílčí shrnutí SWOT analýzy 

Ze zpracovaného SWOT diagramu je patrné, ţe společnost musí uplatňovat Strategii 

konfrontace – vyuţití silných stránek k eliminaci hrozeb. 

 

Ze silných stránek je to hlavně zkušený tým lektorŧ, který zajišťuje velmi kvalitní 

výuku, která je dŧleţitá k dobrému jménu podniku. Tyto by si měl podnik za kaţdou cenu 

udrţet. Dále je to vysoká úroveň při schvalování projektŧ. Toto zajišťují zkušení pisatelé, 

kteří se pravidelně školí. Dále fakt, ţe společnost na trhu pŧsobí jiţ řadu let, a na těchto 

zkušenostech by také měla postavit svou prezentaci. A v neposlední řadě i fakt, ţe do TEMPA 

je velmi dobrá dostupnost. Ať jiţ v rámci Ostravy jako takové nebo i z jiných míst v ČR. 

 

Tyto silné stránky by měly eliminovat a být dostačující na to, aby potenciální ohroţení 

v podobě nárŧstu konkurence nebylo ohroţením. Pravidelným školením svých odborníkŧ se 

docílí eliminace chyb v projektové administrativě. Hrozbu v podobě odchodu odborníkŧ by si 



 

společnost měla pojistit motivačním systémem a nezájem veřejnosti podpořit marketingem, 

který by měl být zaměřen na vyzdviţení právě silných stránek podniku.  

 

3.7  KONKURENČNÍ VÝHODA 

Po sestavení předchozích analýz konkurenceschopnosti je potřeba definovat 

konkurenční výhodu společnosti TEMPO, na které by mohla dále stavět svou strategii. 

I přesto, ţe podobných společností, jako je TEMPO, se poslední dobou objevuje stále 

více, lze definovat jisté konkurenční výhody, které společnost TEMPO odlišují od její 

konkurence. 

 

Konkurenční výhody: 

 v první řadě je to rozloţení firemních činností do tří základních divizí (EU, PA, 

VZD). Toto rozloţení umoţňuje společnosti vyvaţovat výkyvy rŧzných trţních 

záchvěvŧ. Navzájem se tyto divize podporují a spolupracují. Snaţí se také 

tvořit synergický efekt, 

 dlouhodobá firemní tradice, 

 dobré jméno podniku, 

 široké portfolio nabízených sluţeb. 

 

Na těchto skutečnostech by měla stát firemní strategie. Společnost by při své 

prezentaci tyto skutečnosti měla vyzdvihovat a vyuţít je v boji s konkurencí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 NÁVRHY A OPATŘENÍ 

 

Z předchozího textu je jasné, ţe cíle diplomové práce bylo dosaţeno. Prvotní tušení, ţe 

pŧsobení ekonomické krize na společnost TEMPO pŧsobí naprosto opačným zpŧsobem, bylo 

potvrzeno na základě zpracovaných analýz. Hlavně je to patrné z finanční analýzy. 

 

Nyní k vytýčení chyb, kterých se společnost, i kdyţ je na tom z hlediska 

konkurenceschopnosti velmi dobře, dopouští. 

 

V první řadě je to nedostatečné vyuţívání silných stránek. Dle dlouhodobého 

pozorování by se společnost měla více zaměřit na marketing, který podpoří svými silnými 

stránkami. Dát svému okolí najevo, ţe je na trhu dlouho, ţe má potřebné zkušenosti a 

potřebné odborníky, kteří mohou poskytnout kvalitní sluţby. Více by se měla zaměřit na 

strategii konfrontace, kdy bude své silné stránky vyuţívat k eliminaci hrozeb. Nyní společnost 

spíše vyuţívá strategii, při které se zaměřuje se na překonávání slabých stránek, aby mohla 

vyuţít nastalé příleţitosti. Větší efektivitu ale pro ni bude mít strategie, která vzešla ze SWOT 

diagramu. 

 

Dále je to větší zaměření na jednotlivce. V oblasti poskytování sluţeb podnikŧm 

nebyly nalezeny ţádné výhrady. V tomto si společnost vede dobře, ale zaměření na 

jednotlivce je slabé. TEMPO sice začalo nabízet jazykové kurzy, ale více by mělo zviditelnit 

moţnost lidí, přihlásit se do rŧzných kurzŧ nebo rekvalifikací, na které společnost připravuje 

projekty. Z interního pozorování je zřejmé, ţe je pro TEMPO problém shánět dostatečný 

počet lidí, kteří tvoří cílové skupiny projektŧ divize EU. Zde by společnost měla zapracovat 

na zviditelnění nabízených sluţeb. Zde je moţný další rŧst a rozvoj společnosti. 

 

Poslední a významný problém je v interní komunikaci. Při rychlém rozrŧstání 

společnosti došlo k narušení interních komunikačních kanálŧ. Dobrá komunikace je sice 

jednou ze silných stránek, ale není ohodnocena úplně nejvyšší známkou. Pokud by nenastal 

zvrat, tak interní komunikace bude brzy slabou stránkou podniku. Toto se mŧţe stát buď 

hrozbou, pokud na komunikaci společnost nezapracuje, nebo příleţitostí, v případě, ţe dojde 

ke změně. Zefektivnění interní komunikace přinese společnosti zrychlení práce a také úsporu 

nákladŧ. 



 

Návrhem, který z této práce vyplynul, tedy je uplatňování strategie konfrontace, 

která je pro společnost TEMPO nejefektivnější. Silnými stránkami eliminovat hrozby. 

V praxi to pro TEMPO znamená nutnost udrţení si svého silného týmu. S nárŧstem 

konkurentŧ v tomto odvětví totiţ existuje velmi reálná hrozba, ţe se rivalové v oboru budou 

snaţit získat odborníky do vlastních týmŧ. Je nutné zapracovat na motivačním systému odměn 

zaměstnancŧ, který nyní není aţ tak motivující, jak si společnost myslí. Úspěch společnosti 

totiţ stojí i padá se zkušenými zaměstnanci a v situaci, v jaké společnost nyní je, si lepší 

motivační systém mŧţe dovolit. 

Dále je to marketing zaměřený na vyzdviţení silných stránek. Pokus společnosti o 

rádoby vtipnou reklamu v rádiu, kterou namluvil Doc. Jan Přeučil, měl dobrý základ, ale 

nebyl dotaţen do konce. Podle reakcí okolí nebyla tato reklama přijata příliš kladně. Moţná i 

proto byla po čase staţena. V tomto směru by společnost měla investovat do kvalitní reklamní 

agentury a vytvořit poutavou reklamu. Dobrá reklama ztíţí vstup nových konkurentŧ na trh, 

respektive ztíţí jejich uchycení na trhu, a podpoří zájem veřejnosti o nabízené sluţby. Musí 

být ale vkusná a výstiţná. 

Dále vysoká úspěšnost při schvalování projektŧ mezi silnými stránkami a ohroţení 

v podobě chyb projektové administrativě. Tyto dva faktory se trochu bijí. Tím, ţe společnosti 

prochází více projektŧ neţ dříve, je zpŧsobeno zkušenostmi pisatelŧ. Na druhou stranu 

realizátorským týmŧm stále přibývá více projektŧ. Zde je potřeba v podobě seminářŧ nebo 

workshopŧ zapracovat na často se opakujících chybách, kterých se realizátoři dopouští. Jsou 

zbytečné a společnost by měla i přes velké vytíţení svých pracovníkŧ vyhradit čas na 

dŧkladnou přípravu realizačních týmŧ. Odstraněním těchto chyb dojde ke zrychlení, 

zjednodušení a i k lepšímu pochopení práce, kterou musí realizační týmy zvládnout. 

Dále jiţ zmíněné sloţité hledání cílových skupin do projektŧ. Nejschŧdnější cestou je 

větší zaměření připravovaných projektŧ na uchazeče a zájemce o zaměstnání. Ty společnost 

mŧţe vybírat i interní databáze. Lidé, kteří se sami dobrovolně zaregistrují do personální 

agentury, totiţ projevují větší snahu o nalezení zaměstnání neţ ti, kteří jsou pouze vedeni na 

úřadu práce. Proto je i větší pravděpodobnost, ţe budou ochotni zapojit se do projektu, který 

jim mŧţe pomoci zvýšit si zdarma kvalifikaci. Toto i odstraní ohroţení v podobě nízké 

poptávky po pracovní síle. Pokud bude malý zájem o nové zaměstnance, mŧţe divize PA 

nabízet svým klientŧm vzdělávání v těchto projektech, které jsou dlouhodobějšího rázu a po 

jejich skončení je větší předpoklad, ţe se situace na trhu zatím mŧţe změnit. 

Pro zlepšení interní komunikace navrhuji pořádat např. celofiremní teambuildingy, 

které by neměly zasahovat do osobního volna zaměstnancŧ. Tak se docílí vysoké účasti.  



 

5 ZÁVĚR 

 

Shrnutí těchto všech analýz je takové, ţe společnost na tom do roku 2007 nebyla 

špatně, ale ani nijak skvěle. Výhodou společnosti s příchodem krize bylo to, ţe prováděla 

pravidelné prŧzkumy trhu a měla dostatečnou základnu obchodníkŧ, kteří s vyhlášením 

prvních grantŧ na podporu podnikŧ v době krize, tyto granty začali nabízet firmám, které 

musely omezit provoz. Aby nemuseli začít propouštět, TEMPO pro ně psalo projekty, ve 

kterých mohli vzdělávat své zaměstnance v době, kdy pro ně neměli práci a pro ty 

zaměstnance, které výpověď potkala, se postarala firemní personální agentura. 

Toto zapříčinilo rozvoj společnosti. S nástupem finanční krize, kdy ostatní podniky 

propouštěly, neměly práci pro své zaměstnance, neměly zakázky a krachovaly, společnost 

TEMPO se rozvíjela, nabírala nové zaměstnance a získávala nové zakázky. Tento fakt se 

viditelně projevuje ve finanční analýze, kdy je ve všech grafech vidět vývoj do roku 2007 a po 

roce 2007. Mnoho ukazatelŧ má v letech  2007 - 2008 své maxima viz ukazatele rentability, 

likvidity nebo aktivity, anebo svá minima viz ukazatele zadluţenosti. Velmi pozitivní vývoj 

dokládají i rychlé bonitní a bankrotní modely. 

Hlavním cílem v této práci byla analýza konkurenceschopnosti a nalezení konkurenční 

výhody podniku se zohledněním pŧsobení ekonomické krize. Konkurenceschopnost podniku 

je hodnocena jako velmi dobrá. Společnost staví na kvalitních základech, které vychází se 

silných stránek, a které vlivem ekonomické krize a s ní souvisejícími dŧsledky, společnost 

obohatily o nové zákazníky. Dosavadní strategie zaměřená na překonávání slabých stránek je 

málo efektivní a pro společnost náročná. 

Konkurenceschopnost společnosti TEMPO nevychází ze strategie nízkých cen ani ze 

strategie odlišení. Její konkurenceschopnost je spatřována ve schopnosti předvídat, v pravou 

chvíli dostatečně uspokojit potřeby svých zákazníkŧ, dále v dlouholeté tradici a dobrém 

jménu.  

Tyto faktory ovšem nejsou trvalého rázu. Společnost k udrţení konkurenčních výhod, 

respektive k vyuţití těchto výhod musí přistoupit rozumně a se zohledněním navrţených 

opatření. Jen tak to pro ni bude efektivní a docílí udrţení si svého náskoku před konkurencí. 
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